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Vrienden van Heemkundekring De Vonder 
 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75  Someren 
De heer en mevrouw Van Acker, Hombroeckstraat 1  Asten 
Electro-Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 

Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22  Asten 
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, Molenakkers 5  Asten 

Driessenbouw Asten BV, Postbus 90 Asten 
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48 Asten 

Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h  Someren 
Wil Hoebergen belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2 Asten 

Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107  Someren 
Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111  Someren 

Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32  Asten 
Larco Foods BV, Industrielaan 10  Someren 

Leenen Someren Beheer BV, Dr. Eijnattenlaan 28  Someren 
Leenen Steengoed BV, Vaarselstraat 34 Someren 

Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 
Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 

Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25  Asten 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24  Asten 

Dhr. H. vd Vijver, Bosweg 7 Zeilberg 
Mevrouw Wijnen, Speelheuvelstraat 41  Someren 

Wijnen Bouwbedrijf BV, Dorser 2  Someren 
De heer en mevrouw De Wit, Speelheuvelplein 4  Someren 

De heer en mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d. Diesdunckstraat 17  Asten 
 

Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds,  
Rabobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring interessante  

projecten kunnen uitvoeren. 
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H e e m k u n d e k r i n g   
d e  V o n d e r  

A s t e n - S o m e r e n  

40 jaar jong 
Jaarprogramma 

2012 - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

De Vonder is de brug die de verbinding vormt 
tussen Asten en Someren en tussen het verleden, 

heden en toekomst. 
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Heemkundekring De Vonder biedt u volop de mogelijkheid om uw hobby 
te beoefenen, al of niet in groepsverband. Verwezen wordt naar de werk-
groepen die verderop vermeld staan. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discus-
sies waar het beleid m.b.t. cultuurhistorie van de gemeenten ASTEN  en 
SOMEREN aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed ontstaat 
ook door getallen. Hoe meer leden De Vonder verenigt, hoe sterker onze 
stem kan doorklinken. 
 
Het lidmaatschap kost € 30,00 per jaar. Daar is het abonnement op de perio-
diek De Vonder bij inbegrepen. 
Abonnement op de Vonder (excl. verz.) € 12,50 per jaar. 
Het onderstaand aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
of hkkdevonder@xs4all.nl  of via website 
www.heemkundekringdevonder.nl 
 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring  
De Vonder, Asten-Someren. 
 
Naam: Hr./Mevr…………………………………………………………. 
 
Adres:....…………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ……….............. Plaats:...........................……………….......... 
 
E-mail adres: ………………………………………………………….....  
 
Telefoonnummer: ...................................................................................... 
 
Speciale interesse in: ................................................................................. 
 
Datum:……………….. Handtekening:………………………………..... 
 
Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
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 2012 
  

Lezingcyclus 1 Kelten 
Datum:  Woensdag 3 oktober 2012 
 

Lezingcyclus 2 Romeinen 
Datum: Woensdag 10 oktober 2012  
 

Lezingcyclus 3 Middeleeuwen 
Datum:  Woensdag 17 oktober 2012  
 

Lezingcyclus 4 Volksgebruiken 
Datum:  Woensdag 24 oktober 2012  
 

Bijgeloof in Brabant  
Datum:  Woensdag 12 december 2012 
 

 2013 
Filmavond met films uit Someren 
Datum: Woensdag 23 januari 2013 
 

Brabants, een rijke taal 
Datum: Woensdag 20 februari 2013 
 

Feest/contactavond voor de leden / vrienden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 8 maart 2013 
 

Jaarvergadering Heemkundekring en ‘Kent U uw dorp’ 
Datum: Woensdag 27 maart 2013 
 

Brabant in de ‘Franse Tijd’ 
Datum: Woensdag 17 april 2013 
 

Kleine excursie bierbrouwerij Hertog Jan 
Datum: Zaterdag 4 mei 2013 
 

Oorlogsvliegvelden en crashes in Brabant 
Datum: Woensdag 22 mei 2013 
 

Grote excursie Tongeren (België) 
Datum:  Zaterdag 15 juni 2013 

 Noteer in uw agenda 

Noteer in uw agenda 
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hebben een rijk cultuurhistorisch erfgoed nagelaten. Tijdens de wandeling 
bezoeken we de Grote Markt – het Ambiorix- monument – de Basiliek – de 
archeologische site – het Begijnenhof – de Moerenpoort en de Middeleeuw-
se omwalling. 

 
 
Voor deelname aan deze dag dient u zich van te voren 
op te geven, maar  hierover volgt nog bericht. 

                      ↑   ↑   ↑   ↑ 

Impressie van het museum 

3  

Jaarprogramma 2012-2013  

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
 
De Heemkundekring stelt zich tot doel mensen, die belangstelling hebben  
voor de eigen leefomgeving, met elkaar in contact te brengen.  
Dit resulteert onder meer in: 
 lezingen, het overdragen van kennis en excursies 
  het initiëren van cursussen 
 een heemkundige bibliotheek 
 werk- en studiegroepen 
 het verzamelen van heemkundige foto’s, films, documenten, etc. 
 beheer van het Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis 
 archeologisch en historisch onderzoek 
 periodiek De Vonder 
 Streven naar behoud en ontwikkeling van cultureel  
 erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Marijke Hollestelle, voorzitter 0493-695318, marijkehollestelle2@gmail.com 
Harrie Wijnen, secretaris  0493-493518, h.wijnen@upcmail.nl 
Bert de Lau, penningmeester  0493-493137 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
Martien Aarts   0493-693477 
Tom Waals    0493-693783 
 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het  
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW  Someren, tel.: 0493-472423 

Huismeester: Leo Groels, tel.: 0493-493103 
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Contactpersonen werkgroepen: 
Voor leden van deze werkgroepen:  zie onze website.  
 

Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem vd Bosch, tel. 492758,  w.bosch265@upcmail.nl    
 

Archivariaat  
Pieter van Hoek, tel. 691451,  p.hoek8@chello.nl  
Harry Muijen, tel. 493374, harry.muijen@chello.nl 
 

Systeembeheer/ website 
Theo Knoops, tel 693363, theo.knoops@hetnet.nl 
 

PR 
Johan Otten, tel. 06-18177191, otten.j@gmail.com  
 

Bodedienst 
Harrie Wijnen, tel. 493518, h.wijnen@upcmail.nl 
 

Dorpswandelingen 
Louis vd Bosch, tel. 492222, louisvandenbosch@hetnet.nl 
Voor een dorpswandeling contact opnemen met het VVV in Someren,  
De Meer 21a, tel. 496888.  
 

Heemkamer 
Cees Verhagen, tel. 493036, c.verhagen54@upcmail.nl 
 

Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle, tel. 695318,  marijkehollestelle2@gmail.com 
 

Oud Schrift  
Jac Jöris, tel. 695634), jacjoris@chello.nl 
 

Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt, eindredacteur tel. 688388,  
Kopij-adres: Hemelberg 59, 5721 CP Asten. a.verrijt@kpnplanet.nl 
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gankelijk maakt voor 
iedereen die er ook maar 
een beetje interesse voor 
heeft. Via een geslaagd 
maar helder modern mu-
seumconcept krijg je in-
zicht in de ontwikkeling 
van de samenlevingen 
van meer dan 500.000 
jaar geleden tot de vroe-
ge middeleeuwen. Het 
nieuwe gebouw ligt in 
het historisch hart van 

Tongeren, op de plaats waar ooit een grote luxueuze Romeinse stadswoning 
stond. 
 
En omdat dit museum in de oudste stad van België ligt maken we natuurlijk 
ook een wandeling door: Het historisch gedeelte van Tongeren. 
Atuatuca Tungrorum, de antieke benaming van Tongeren, was in de Ro-
meinse tijd de administratieve hoofdplaats van het volksdistrict (civitas) der 

Tungri. In de 4e eeuw 
werd er een nieuwe om-
walling aangelegd die 
kleiner was dan die uit de 
2e eeuw. Sint Servatius 
heeft hier al zijn bis-
schopszetel gehad. In de 
13e eeuw werd begonnen 
met de bouw van de hui-
dige basiliek. Vanaf die 
tijd ontstonden er nieuwe 
handelswijken, verzor-
gingstehuizen, kloosters, 
parochiekerkjes en begij-
nenhoven. Meer dan 
2000 jaar geschiedenis 
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Grote excursie naar Tongeren  
 
Datum:   zaterdag 15 juni 2013 
Plaats en vertrektijd: De vertrektijd is nog niet precies vastgelegd. 
    Reken op ongeveer 8.30 uur. 
We vertrekken bij Café, Rest. Zalen de Platte Vonder. Nieuwendijk 14,  
Someren-Eind. Tel:  0493-491381 
 
Tongeren is zowat de oudste stad van België en dateert uit de tijd van de 
romeinse overheersing. Daarvan getuigt de romeinse omwalling, die op be-
paalde plaatsen nog zichtbaar is. Maar ook sommige middeleeuwse omwal-
lingen en vestingtorens zijn nog bewaard. Tongeren is onherroepelijk ver-
bonden met de historische figuur Ambiorix, de koning der Eburonen die ooit 
Caesar’s legioenen versloeg. 
 
Het Gallo-Romeins Museum te Tongeren is historisch gegroeid uit het on-
derzoek in en rond het Romeinse Atuatuca Tungrorum. Het hoeft geen be-
toog dat Tongeren - als enige Romeinse stad in Vlaanderen- en zijn achter-
land van uitzonderlijk belang zijn voor de geschiedenis van Vlaanderen. 
Het verre verleden wordt aanschouwelijk gemaakt met 2.500 authentieke 
objecten. De collectie vertelt een boeiend verhaal vanaf het begin van de 
menselijke aanwezigheid tot aan het begin van de vroege Middeleeuwen 
 
Gallo Romeins Museum, dat de boeiende wereld van het verre verleden toe-
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Tuinbeheer en huismeester  
Jan vd Boomen, tel. 491653, jvdnboomen@zonet.nl 
 

Huismeester 
Leo Groels, tel. 493103, l.groels2@chello.nl 
 

Toponiemen   
Tom Waals, tel. 693783, t.waals@cello.nl 
 
Beeld  
Adrie Mennen, tel. 0492-331925, a.mennen@inter.nl.net  
 

Genealogie 
Jan Welten, tel. 693469, jan.welten@chello.nl 
 

Rondleidingen 
Frans Adams, tel. 494755, f.adams4@chello.nl 
 

Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur, m.u.v. de zomermaanden juli en augustus. 
Het Heemhuis is voor iedereen, die wil snuffelen in de bibliotheek en in de 
beschikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargan-
gen Peelbelang, foto’s en films), toegankelijk.  
 

Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en bezoekscholen  
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en 
Heemkamer (deze is ook van buitenaf te bekijken). In deze ruimten worden  
permanente tentoonstellingen gehouden.   
Zij zijn op afspraak te bezoeken, voor informatie Frans Adams 494755 of 
06-13950978.  
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De historische vereniging  
Heemkundekring de Vonder 40 jaar jong. 

 
Op 24 oktober 1972 werd de oprichtingsvergadering gehouden van onze 
vereniging. In 1941 werd door meester Eijsbouts in Someren een heemkun-
dekring opgericht, maar ook in Asten kwam in die periode een heemkunde-
kring . Someren kreeg op de zolder van het gemeentehuis een oudheidka-
mer. Door de regelgeving van de bezetter (kulturkammer) zijn deze heem-
kundekringen al snel ten onder gegaan.  
In 1951 was er weer een poging, maar die mislukte. 
 

Een bezoek van Ad Smulders, Ger-
rit Snoek, Anton v Asten en Mar-
tien v Kuijk aan de heemkunde-
kring ‘de Heerlijkheid Heeze- 

Leende- Zesgehuchten’ voor een lezing van pater Dagobert Gooren in Hee-
ze gaf de aanzet tot oprichting van onze kring. Op de terugweg zei men te-
gen elkaar, dat moet bij ons toch ook mogelijk zijn. Zij zochten contact met 
anderen en in februari 1972 kwamen enkele initiatiefnemers bij elkaar in de  
Hoyse hoeve. Dat waren Piet vd Zanden, Henk Krutwagen, Piet v Mook, 
Judith Bos, Henriétte Huizinga-vd Bosch, André Lehr, Ad Smulders, Anton 
v Asten, Martien v Kuijk, Frans Goosen, Frank Hoes, Janus v Heugten, 
Harrie v Asten, Gerard Strijbosch en het echtpaar Piek-Pieck.  
Na een reclamecampagne werd op 24 oktober 1972 de oprichtingsvergade-
ring gehouden in een klein zaaltje van het gemeenschapshuis in Asten. De 
eerste voorzitter werd Henriétte Huizinga-vd Bosch.  
De naam van de vereniging ‘de Vonder’ werd bedacht door Anton van As-

ten, deze werd  op 3 januari 1974 officieel. 
 

Jaren later werd door ons lid Wil van Triet  
een prachtig nieuw logo ontworpen. 
 

Hulde aan deze ‘oprichters’. 
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begonnen aan een ‘Ausweichplatz’ voor de Luftwaffe. De gemeenten Ge-
mert, Bakel, Deurne, Helmond, Eindhoven en andere moesten honderden 
werkkrachten leveren. Burgemeester Wijtvliet van Bakel werd gearresteerd 
omdat hij niet voldoende aan deze eis voldeed. Hij overleed in concentratie-
kamp Buchenwald. Dit Duitse vliegveld dat de naam kreeg ‘De Rips’ is 
nauwelijks operationeel geweest. 
 
Verandering 
De bevrijding bracht verandering. Op Paashoef-Groeskuilen kwam meteen 
een vliegveldje voor postvliegtuigjes ten behoeve van generaal Dempsey 
die zich als opperbevelhebber van het Tweede Britse Leger in het poortge-
bouw van Gemerts kasteel vestigde. Vliegveld De Rips, waarvan een ver-
zetsgroep alle gegevens had doorgegeven aan Londen, werd in allerijl door 
Canadese genisten geschikt gemaakt voor ondersteuning van de geallieerde 
opmars. En er kwam ook nog een vliegveld op de Bakelse Rijpelberg dat de 
naam kreeg van Vliegveld Helmond. 
 
Annexatie 
Vliegveld Paashoef bestond amper een week. Sir Dempsey verhuisde met 
zijn staf naar de Warande in Helmond. Vliegveld De Rips, waar 80 Canade-
se Spitfires hun thuisbasis hadden, liep eind oktober 1944 onder water. Bij 
de aanleg hadden de Duitsers sloten gedempt die van belang waren voor de 
afwatering. Van Bakel-Rijpelberg is door de geallieerden echter veel langer 
gevlogen. Dat was met een beklinkerde vliegstrip ook degelijker aangelegd. 
Vanwege het tekort aan steenkolen tijdens de bezetting waren in de regio 
geen steenovens meer in gebruik. Maar speciaal voor het Bakelse vliegveld 
werd op last van het Militaire Gezag in Belgisch-Limburg een kolenmijn 
heropend en werden in de Ripse bossen door de Engelsen boompjes ge-
zaagd voor extra stuthout. In januari 1945 was het vliegveld in gebruik en 
bleef tot 5 mei 1945, de Duitse capitulatie, operationeel. Helmond probeer-
de tevergeefs dit op Bakels grondgebied gelegen vliegveld nog een bestem-
ming te geven voor de burgerluchtvaart. In 1968 annexeerde zij het vroege-
re vliegveld ten koste van Bakel. Nu ligt er woonwijk Rijpelberg en Plas 
Berkendonk. 
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Oorlogsvliegvelden  en crashes in  Brabant  
tijdens de 2e wereldoorlog  
 
Spreker: Ruud Wildekamp 
Datum: Woensdag 22 mei 2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3 euro 
 
Over de oorlogsperiode is al veel geschreven. Toch is er een verrassing. 
Ruud Wildekamp, één van de auteurs van de geschiedenis van luchtmacht-
basis Volkel, trof in militaire archieven in Londen, Freiburg en Ontario dos-
siers met 150 foto’s van oorlogsvliegvelden in Gemert en Bakel.  
Vliegveld Volkel is aangelegd door de Duitsers. Vanwege de geallieerde 
bombardementen werd in mei 1944 op Landgoed De Sijp onder Gemert 

Spitfires op de Sijp. Aangetekend op de foto ‘Ripps Holland, oct.’44 
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Lezingencyclus in de maand oktober. 
 
In het kader van het 40-jarig bestaan organiseert de heemkundekring 
op de vier woensdagen van deze maand  de volgende lezingen.   
 

Leden en niet leden moeten zich voor 1 september laten  
inschrijven, bij voorkeur via onze website 
www.heemkundekringdevonder.nl.  
Of telefonisch op nummer 0493-493518.  

 

 
 

Kelten, Romeinen  
en Brabanders 

 

Lezingencyclus over culturen die onze omgeving vormden 

Voor inschrijven en meer informatie zie:   
www.heemkundekringdevonder.nl 
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Lezing 1 
1000 jaar Kelten 
 
Spreker:  Herman Clerinx 
Datum:     Woensdag 3 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
De Kelten spreken tot de verbeelding. Samen met de oude Grieken, Romei-
nen en Germanen stonden ze aan de wieg van onze westerse beschaving. 
Maar haast niemand weet wie ze waren of – nog belangrijker – wat ervan is 
overgebleven.   
Rest er ons nog iets tastbaars? Blijft er na een wetenschappelijke doorlich-
ting nog iets over van Merlijn, koning Arthur of de vorst van Oss? Waren 
de Kelten achterlijke boeren, strijdlustige koppensnellers en gemakzuchtige 
dieven? Of bezaten ze een veel hogere, onbekende beschaving?  
Haast niemand kan uit de losse pols dergelijke vragen beantwoorden. Als 
het om de Kelten gaat, leveren waarheid en fictie een hardnekkige strijd. 
Daarom heeft uitgeverij Davidsfonds de boeken Kelten en de Lage Landen 
en 1000 jaar Kelten uitgegeven. Daarin vertelt Herman Clerinx, een beheer-
der van het Belgisch Genootschap voor Keltische Studies, op een bevattelij-
ke en boeiende manier wie de Kelten waren, hoe ze ontstonden, waar hun 
bakermat lag en vooral wat in onze streken van hen wordt aangetroffen. 

Daarbij heeft Clerinx niet alleen oog 
voor heel hun verspreidingsgebied 
maar gaat hij ook systematisch na 
wat met name in onze streken van 
de Kelten wordt aangetroffen. Te-
vens kijkt hij naar de wisselwerking 
met andere culturen zoals de Grie-
ken, de Scythen en de Romeinen: 
zonder hun invloed was de Kelti-
sche beschaving een andere richting 
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groot succes. Al gauw wordt 
het naar andere delen van 
Nederland 'geëxporteerd'. 
De brouwerij ligt aan het ein-
de van de Tweede Wereld-
oorlog midden in de vuurli-
nie. De ligging aan de Maas 
en de stevige muren maken 
het voor de Duitsers tot een 
ideaal hoofdkwartier. De be-
schietingen van de geallieer-

den zorgen voor veel schade, waardoor de brouwerij tijdelijk gesloten moet 
worden. Tijdens een rondleiding kunt u nog altijd de kogelgaten zien. 
Wegens een reorganisatie gaat de brouwerij begin jaren tachtig dicht. Die 
sluiting duurt gelukkig niet lang. Enthousiaste brouwers blijven geloven in 
Arcen. Zij richten de Arcense Bierbrouwerij op. En gaan terug naar de oor-
sprong. Waarom het allemaal begonnen was. Het brouwen van het beste 
bier. In het begin zijn dat bovengistende bieren. Speciaal bieren. 
 
De passie van de brouwers leidt direct tot een aantal zeer bijzondere speci-
aal bieren. Bieren die van kenners en steeds meer liefhebbers veel waarde-
ring krijgen. En ook bij vakjury's blijven ze niet onopgemerkt. In 1986 
wordt een aantal bieren 'van het eerste uur' bekroond met een gouden me-
daille.  
 
In 1998 werd de naam van de Arcense brouwerij gewijzigd in Hertog Jan 
Brouwerij. Hertog Jan is vernoemd naar de 13e eeuwse hertog Jan I van 
Brabant die, naar verluidt van feesten hield waar het bier rijkelijk vloeide. 
Hertog Jan kenmerkt zich met voornamelijk bovengistende bieren uit het 
luxere segment die nog ambachtelijk worden gebrouwen. 
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Kleine excursie naar  bierbrouwerij Hertog Jan  
 
Datum:          Zaterdag 4 mei 2013 
Vertrek:         10.30 uur gezamenlijk 
Verzamelpunt:  Parkeerplaats zwembad de Diepsteeckel 
Kosten:  Volwassenen (16 jaar) € 8.50  incl. een glas  
   Hertog Jan Pilsener of frisdrank na afloop . 
 

De Hertog Jan-brouwerij staat nog altijd 
op dezelfde plek waar vier bevriende 
brouwers deze 100 jaar geleden begonnen. 
Als u naderbij komt, ruikt u de kenmer-
kende moutlucht. Het bewijs dat in de 
brouwerij nog altijd Hertog Jan-bier ge-
brouwen wordt. U bent van harte welkom 
voor een rondleiding. Zodat u hoogstper-
soonlijk kennis kunt maken met de oor-
sprong van ons bier. We kunnen brouw- 
en afvulactiviteiten niet op voorhand ga-
randeren. Het verhaal begint in de eerste 

jaren van de vorige eeuw, in de Limburgse Maasvallei, net buiten het dorp 
Arcen. Vier bevriende brouwers besluiten de handen ineen te slaan en sa-
men Stoombierbrouwerij De Vriendenkring op te richten. De brouwers we-
ten zich verbonden door hun passie voor bier. In tegenstelling tot de heer-
sende gewoonte brouwen zij hun bier ondergistend. 
Ondergistend bier wordt ook wel lagerbier genoemd. Het meest bekend is 
pilsener. Dit moderne bier is minder uitgesproken van smaak dan het bo-

vengistende bier. Waardoor het gemakke-
lijker doordrinkbaar is. Ondergistend bier 
wordt dan ook snel populairder. En vooral 
het bier van De Vriendenkring is een 
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ingeslagen. 
Tegelijkertijd heeft Clerinx aandacht 
voor de taalkunde. 'Keltisch' is im-
mers in de eerste plaats een taalkun-
dig begrip. Clerinx geeft beknopt 
een overzicht van de Indo-Europese 
en Keltische talen, en stipt aan hoe 

hun linguïstische erfgoed tot vandaag voortleeft. Ook in het hedendaagse 
Nederlands. 
In een avondvullende lezing vat Herman Clerinx de resultaten van zijn on-
derzoek samen. Hij schetst een beeld van het ontstaan en de groei van de 
Keltische cultuur, en beschrijft haar aanwezigheid in de Lage Landen. Met 
meer dan 100 verrassend mooie foto’s roept hij een beeld op van een be-
schaving, die ruim 2000 jaar geleden onze wereld in haar greep had. Een 
verleden dat in sommige opzichten tot vandaag doorwerkt. 
 
CV 
Herman Clerinx (29/09/1958) is licentiaat in de communicatiewetenschap. 
Hij werkte jaren als journalist voor o.a. de tijdschriften Spectator en Eos. 
Tegenwoordig is hij een voltijds auteur en wetenschapsjournalist en publi-
ceert in o.m. Geschiedenis Magazine. In dat blad verzorgt hij o.m. de ru-
briek Romeinse sporen. Daarnaast is Clerinx lid van de Nederlandse Stich-
ting A.G. Van Hamel voor Keltische Studies en een beheerder van het Bel-
gisch Genootschap voor Keltische Studies. Regelmatig publiceert hij in de 

tijdschriften van deze verenigingen. In 2005 
verscheen van hem Kelten en de Lage Landen, 
dat twee keer werd herdrukt. In 2007 publiceer-
de hij Met de Romeinen door Haspengouw, 
Tongeren - Herstappe - Riemst. In 2009 ver-
scheen zijn tweede boek over de Kelten: 1000 
jaar Kelten. 

 
 



10 

  Jaarprogramma 2012-2013  

Lezing 2 
500 jaar Romeinen in Peelland 
 
Spreker:  Henk Hiddink 
Datum:     Woensdag 10 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 

De eerste vijf eeuwen na het begin van de jaartel-
ling worden tot de Romeinse tijd gerekend en 
gedurende een groot deel van deze periode maak-
te het zuiden van ons land inderdaad deel uit van 
het enorme Romeinse rijk, dat zich uitstrekte van 
Schotland tot Noord-Afrika en het Nabije Oos-
ten. 
Vragen als: welke groepen mensen woonden in 
Zuid-Nederland bij de komst van de Romeinen 
en in hoeverre veranderde deze komst hun le-
venswijze worden al sinds jaar en dag gesteld. 
Nu zijn schriftelijke bronnen met betrekking tot 
onze streken schaars en zijn we vooral aangewe-

zen op archeologisch onderzoek. Gelukkig zijn op de Zuid-Nederlandse 
zandgronden de afgelopen decennia veel opgravingen uitgevoerd, niet in de 
laatste plaats in het zuidoosten van Brabant. 
 

In de lezing wordt ingegaan op 
alles wat de opgravingen van ne-
derzettingen en grafvelden ons 
leren over de samenleving in de 
Romeinse tijd. Ook wordt inge-
gaan op de relatief onbekende laat
-Romeinse periode, waarvan we 
alleen een glimp opvangen door 
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plunderingen waaraan een aantal van 
zijn soldaten zich had schuldig ge-
maakt. Dat was absoluut niet “de inten-
tie der Franschen, oorlogende tegen 
den tyrannen”. Zulke soldaten waren 
de naam der Fransen niet waardig en 
zij zouden daarom in het openbaar 
worden geëxecuteerd. Iedereen werd 
uitgenodigd naar dit spektakel te ko-
men kijken, met als achterliggende 
gedachte dat de Brabanders zo met 
eigen ogen konden zien dat de bedoe-
ling der Fransen een goede was! 

Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde? Alles!! En ook 
nog in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. 
Of het nu ging om de tot dan toe onderdrukte positie van de Brabanders of om 
de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke processies of het optrekken 
der schuttersgilden, de verplichting tot het kopen van zout in een staatswinkel 
en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid ineens de rege-
lende factor. 
 
Voor genealogen komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid 
zóveel gegevens op allerlei papieren en overzichtsstaten deed belanden, dat 
wij de levensgeschiedenis van onze voorouders in de Franse Tijd met felle 
kleuren kunnen schilderen. 
 

De ‘Franse Tijd’ vormde dus in 
heel veel opzichten een breuk 
met het verleden. De Brabantse 
mensen zullen destijds met ver-
bazing alle veranderingen heb-
ben aanschouwd. Als u die ver-
bazing óók wilt voelen, kom dan 
luisteren en kijken naar wat er 
deze avond voor het voetlicht 
wordt gebracht. 
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Brabant in de Franse Tijd 
 
Sprekers : Simon van Wetten 
Datum: woensdag 17 april 2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
In 1795 deden de Fransen een inval in de republiek, vergezeld van een Ba-
taafs Legioen, dat bestond uit voormalige patriotten. Omdat het een strenge 
winter was vormden de grote rivieren geen enkel probleem voor de opmars, 
ze waren helemaal dichtgevroren! De stadhouder Willem V besefte al snel 
dat zijn troepen niet waren opgewassen tegen zo'n overmacht. Daarom 
vluchtte hij met zijn vrouw naar Engeland. 
 
In het najaar van 1794 begon voor Brabant de ‘Franse Tijd’. Wellicht mar-
keert een briefje van de Franse generaal Salme de sprong van de oude naar 
de nieuwe tijden. Salme leidde de Franse troepen, die via de oostelijke helft 
van Brabant hun weg naar het noorden zochten. Het bedoelde briefje 

schreef Salme vanuit het kas-
teeltje van Beek en Donk, dat 
hij had ingevorderd en vervol-
gens inrichtte als hoofdkwar-
tier. Dat de Franse generaal 
juist in dit mooie slotje wens-
te te resideren, geeft al aan 
waar de Fransen voor kwa-
men: het uitdragen van de 
revolutie. Dan kun je name-
lijk zonder gewetenswroeging 
kasteeltjes inpikken van zo’n 
nietsnut als een edelman. 
MAAR: in zijn brief excu-
seerde Salme zich voor de 
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incidentele vondsten als crematiegraven in Someren en de beroemde gou-
den ruiterhelm van Deurne. 
 

CV 
Henk Hiddink is als onderzoeker verbonden aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam en daar belast 
met de uitwerking en publicatie van de opgraving 
van de Romeinse villa van Hoogeloon-Kerkakkers. 
Daarnaast is hij senior-archeoloog bij ACVU-HBS, 
een opgravingsbedrijf dat opgravingen heeft uitge-
voerd bij onder meer Lieshout, Someren, Deurne 
en Weert-Nederweert. 
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Lezing 3 
Middeleeuwse archeologie in Oost-Brabant 
 
Spreker:  Nico Arts 
Datum:     Woensdag 17 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Een van de periodes uit het verleden van Noord-Brabant, waar de afgelopen 
decennia ongelofelijk veel fundamenteel nieuws over is verzameld, betreft 
de middeleeuwen. Sinds de start van het stads archeologisch onderzoek in 
's-Hertogenbosch (1977), het archeologisch onderzoek van de middeleeuw-
se nederzetting van Dommelen (1980) en de instelling van de leerstoel Cul-
tuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg (1993), hebben de middel-
eeuwen van onze regio een nieuwe geschiedenis gekregen. Door archeolo-
gen zijn honderden hectaren middeleeuws bodemarchief in kaart gebracht 
terwijl historici veel nieuwe gegevens bijeen hebben gesprokkeld over de 
geschreven geschiedenis. Noord-Brabant wordt tegenwoordig zelfs be-
schouwd als de voor wat betreft het archeologische verleden meest intensief 
onderzochte gebied van Europa. De afgelopen decennia zijn door histori-
sche en archeologische wetenschappers duizenden bladzijden nieuwe litera-
tuur geproduceerd. Er worden steeds meer nieuwe technieken toegepast in 
de kennisvergaring over het verleden van Brabant, bijvoorbeeld de grondra-
dar en het onderzoek van oud menselijk DNA. De resultaten van al dit on-
derzoek zijn onoverzichtelijk groot geworden. Desalniettemin zal tijdens de 
lezing geprobeerd worden een overzicht te geven over de archeologische en 
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 27 maart  2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Het bestuur legt verantwoording af  over de gang van zaken in het afgelo-
pen jaar. De financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Het bestuur is ech-
ter ook zeer benieuwd naar uw suggesties voor het  toekomstig  beleid  
waarin toename van leden door het bestuur van groot belang wordt geacht. 

 
Na het officiële 
gedeelte zal 
Cees Verhagen 
uw kennis  
testen m.b.v. 
recente foto’s  
van onze prach-
tige dorpen. 
 
Hoe goed kent 
U uw dorp???  
 
 

 
De winnaar 

wacht de eeuwige roem! 
 
Een voorproefje om uw kennis te testen over Asten en/of  Someren.  
Welke voordeur is in Asten gefotografeerd en welke in Someren? 
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Feest/contactavond voor leden en vrienden  
van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 8 maart 2013 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar weer druk be-
zochte feest/contactavond. 
Met genoegen kan het bestuur van De Vonder u meedelen 
dat Sakkerdju onze feestavond komt opluisteren. 
 

“Muziek met een Peelsausje bij de Vonder” 
 

Sakkerdju speelt naast eigen nummers, die vaak 
te maken hebben met de Peel, ook oude trouba-
dourachtige nummers, smartlappen, traditionals 
of Ierse songs, ballades, maar ook Nederlandsta-
lig werk. Hierbij worden de accordeon, gitaar, 
trom als basis gebruikt, met wisselende onder-
steuning van doedelzak, mondharmonica en per-
cussie-instrumenten. De muziek is zeer krachtig 
en aanstekelijk en nodigt vast en zeker uit tot 
meezingen, ritmisch klappen of stampvoeten. 

 

Op de stille momenten zal op deze avond niet door Cees Verhagen maar door 
de fotobeeldgroep historische foto’s getoond met het thema: XXXXXXX 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie of iets anders, aange-
kleed met ’n stuk pipperkoewk, roggebrood mi zult en aander lekker dinge, 
volop gelegenheid om te buurten. 
 

Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht.    

↑   ↑   ↑   ↑ 
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historische kennis over de middeleeuwen, in het bijzonder die van het oos-
ten van Noord-Brabant. De lezing wordt rijkelijk geillustreerd met beeld-
materiaal. 
 
CV 
Nico Arts, gemeentelijk archeoloog in Eindhoven werd in 1954 in Eindho-
ven geboren. Hij begon zijn studietijd met culturele antropologie in Leiden. 

Hij voltooide zijn studie in de richting pre- en 
protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam 
met een project over bewoning gedurende de 
steentijd in het zuiden van Nederland. Hij was 
natuurlijk de ideale man om, aanvankelijk voor 
een jaar, aangetrokken te worden voor het onder-
zoek van het Eindhovense Heuvelterrein. 
Over vele zaken kan Nico Arts vertellen, die, 
behalve van Eindhoven, ook stadsarcheoloog is 
van Helmond en colleges stadsarcheologie geeft 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Lezing 4 
Brabantse volksgebruiken tussen eer en schande 
vanaf de middeleeuwen tot nu 
 
Spreker:  Gerard Rooijakkers 
Datum:     Woensdag 24 oktober 2011 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Oostelijk Noord-Brabant 
kent vele tradities, maar 
hoe oud zijn deze eigen-
lijk? Welke gaan terug tot 
de middeleeuwen, en zijn 
soms nog ouder? Welke 
gebruiken lijken heel oud, 
maar zijn feitelijk 
‘invented traditions’? 
Ook lijken tradities onaf-
hankelijk, in de praktijk 
blijken ze juist heel dyna-
misch. Dit is zelfs een voorwaarde wil een traditie overleven en telkens be-
tekenis krijgen. De reformatie en Katholieke Herleving, Generaliteitsperio-

de, Franse tijd en de emancipatie-
bewegingen van de 19e en de 20e 
eeuw hebben een rijk arsenaal van 
rituelen en gebruiken. We zullen 
ter afsluiting van de lezingenserie 
de lange termijn in Brabant op de 
culturele keper beschouwen. 
 
 

Waar  het volksgebruik zijn onschuld verloor! 

Die met gemack sijn kost wil winnen, die set sijn Varcken aaen het spinnen. (volksprent 1673) 
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Dialectenavond. “Brabants, een rijke taal” 
 
Spreker : Cris van Haandel 
Datum: Woensdag 20 februari 2013 
Plaats:  Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Je hoeft maar te horen “houdoe” en “gij” (met een zachte g) en je weet het: 
Brabants. 
Gelukkig zijn er nog veel mensen die het Brabants beheersen en spreken. 
Geen platte taal, geen boerse taal, maar een rijke taal. Veel rijker, dan we op 
het eerste gezicht zouden denken. 
Waarom is onze moedertaal zo rijk? Waar liggen de moeilijk te horen fijne 
nuances? En als ik het wil opschrijven, wat dan? Wat is het verschil tussen 
een búkske en een bùkske? 
Vragen die op deze avond aan bod komen. En spreekt U géén Brabants? 
Geen nood, de “vertalingen” worden erbij geleverd. 
 
Als geboren Boekelnaar woont Chris van Haandel bijna 40 jaar in Uden 
(Úje voor de kenners) en geeft hij ook al die tijd les aan het VMBO (en zijn 
voorgangers). In Uden verzorgt hij al een jaar of 10 de lessen die vooraf-
gaan aan het Groowt Újes diktee. Hij schrijft ook zelf de dictees en stelt er 

een bijna satanisch genoe-
gen in om de deelnemers 
tijdens het dictee te zien 
steunen en zuchten. 
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Filmavond met de Vonder 
 
Organisator:  Hans van de Laarschot  
Datum:     23  januari 2013 
Plaats:      Soc. Cult. Centrum De Ruchte, Someren. 
      Laan Ten Roode 71. Tel: 0493-441144  
Aanvang:      20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Het traditionele avondje ‘Films uit de oude doos’. Deze avond zal de werk-
groep weer een keuze maken om u die avond veel kijkgenot te geven, het 
accent van deze avond zal Someren zijn. Dank zij de werkgroep en de he-
laas te vroeg overleden Wim Deenen heeft De Vonder nog vele gouwe ou-
wen op de plank liggen.  
De werkgroep blijft zoeken naar meer bewegende beelden om die voor de 
toekomst te bewaren. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn leukste, aardig-
ste, beste, interessantste gastfilmpje aan te leveren. Wanneer dat op tijd ge-
beurt, kan de werkgroep een keuze maken welke van de aangeleverde films 
of videobanden op DVD omgezet kunnen worden om op avonden als deze 
vertoond te worden. Als u zo’n filmpje van Asten, Someren of de regio 
heeft, stellen wij het zeer op prijs om dit filmpje of videoband om te mogen 
zetten op DVD. Het filmpje moet ouder zijn dan 20 jaar.  
 
Mocht het zijn dat de beeldgroep nog een filmavond wil verzorgen, dan 
zal dit via de media en/of convocatie bekendgemaakt worden. 

 
 
 
Graag op tijd de films of 
video's aanmelden via  
hkkdevonder@xs4all.nl en  
via 0493-341555 of 
h.laarschot@planet.nl 
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CV 

Gerard Rooijakkers (1962) is oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en volkskunde aan de Westfälische Wilhelmsuniver-
sität te Münster (Duitsland). Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek 
naar historische volkscultuur in Noord-Brabant. Rooijakkers publiceerde 
ook over religieuze volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volks-

rechtspleging, materiële cultuur en 
museologie. In het academiejaar 
1999-2000 verbleef hij met een sti-
pendium van de Niels Stensen 
Stichting in Rome voor onderzoek 
in de Vaticaanse archieven. In 2002 
ontving Gerard Rooijakkers voor 
zijn etnologisch onderzoek de Oeu-
vreprijs voor de Geestesweten-
schappen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 
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Bijgeloof in Brabant 
 
Spreker:   Paul Spapens 
Datum:     Woensdag 12 december 2012 
Plaats:       Het Klooster H. Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  Asten. Tel: 0493-348855 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Interessante (interactieve) lezing in Someren 
 
‘Bijgeloof in Brabant’ is het onderwerp van een lezing die in Someren 
wordt georganiseerd door heemkundekring De Vonder Asten Someren. De 
lezing wordt gegeven door Paul Spapens. Deze Brabantse journalist en 
schrijver is gespecialiseerd in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een 
tot de verbeelding sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van.  
 
Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing. Hij is voormalig dag-
bladjournalist en hij publiceerde tientallen boeken over Brabantse onder-
werpen.    
 
Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’. 
In dit succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een voorbeeld 
van een bijgelovige praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de 
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keuze van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevingswereld van 
vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof nadrukke-
lijk een onderdeel is van het leven van de Brabander van nu. 
 
Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het afkloppen op (blank) 
hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand 
niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de lezing 
worden op een deskundige manier achtergronden, herkomst en dergelijke 
beschreven én getoond, want het interessante verhaal wordt ondersteund 
door talrijke mooie foto’s. 
 
Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interactief’ is. Voortdurend nodigt Paul 
Spapens de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van bijgelovi-
ge praktijken. Het onderwerp roept veel herkenning op. De lezing sluit aan 
bij een groeiende belangstelling voor het fenomeen van bijgeloof.   
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Bijgeloof in Brabant 
 
Spreker:   Paul Spapens 
Datum:     Woensdag 12 december 2012 
Plaats:       Het Klooster H. Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  Asten. Tel: 0493-348855 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Interessante (interactieve) lezing in Someren 
 
‘Bijgeloof in Brabant’ is het onderwerp van een lezing die in Someren 
wordt georganiseerd door heemkundekring De Vonder Asten Someren. De 
lezing wordt gegeven door Paul Spapens. Deze Brabantse journalist en 
schrijver is gespecialiseerd in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een 
tot de verbeelding sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van.  
 
Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing. Hij is voormalig dag-
bladjournalist en hij publiceerde tientallen boeken over Brabantse onder-
werpen.    
 
Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’. 
In dit succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een voorbeeld 
van een bijgelovige praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de 
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keuze van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevingswereld van 
vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof nadrukke-
lijk een onderdeel is van het leven van de Brabander van nu. 
 
Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het afkloppen op (blank) 
hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand 
niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de lezing 
worden op een deskundige manier achtergronden, herkomst en dergelijke 
beschreven én getoond, want het interessante verhaal wordt ondersteund 
door talrijke mooie foto’s. 
 
Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interactief’ is. Voortdurend nodigt Paul 
Spapens de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van bijgelovi-
ge praktijken. Het onderwerp roept veel herkenning op. De lezing sluit aan 
bij een groeiende belangstelling voor het fenomeen van bijgeloof.   
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Filmavond met de Vonder 
 
Organisator:  Hans van de Laarschot  
Datum:     23  januari 2013 
Plaats:      Soc. Cult. Centrum De Ruchte, Someren. 
      Laan Ten Roode 71. Tel: 0493-441144  
Aanvang:      20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Het traditionele avondje ‘Films uit de oude doos’. Deze avond zal de werk-
groep weer een keuze maken om u die avond veel kijkgenot te geven, het 
accent van deze avond zal Someren zijn. Dank zij de werkgroep en de he-
laas te vroeg overleden Wim Deenen heeft De Vonder nog vele gouwe ou-
wen op de plank liggen.  
De werkgroep blijft zoeken naar meer bewegende beelden om die voor de 
toekomst te bewaren. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn leukste, aardig-
ste, beste, interessantste gastfilmpje aan te leveren. Wanneer dat op tijd ge-
beurt, kan de werkgroep een keuze maken welke van de aangeleverde films 
of videobanden op DVD omgezet kunnen worden om op avonden als deze 
vertoond te worden. Als u zo’n filmpje van Asten, Someren of de regio 
heeft, stellen wij het zeer op prijs om dit filmpje of videoband om te mogen 
zetten op DVD. Het filmpje moet ouder zijn dan 20 jaar.  
 
Mocht het zijn dat de beeldgroep nog een filmavond wil verzorgen, dan 
zal dit via de media en/of convocatie bekendgemaakt worden. 

 
 
 
Graag op tijd de films of 
video's aanmelden via  
hkkdevonder@xs4all.nl en  
via 0493-341555 of 
h.laarschot@planet.nl 
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CV 

Gerard Rooijakkers (1962) is oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en volkskunde aan de Westfälische Wilhelmsuniver-
sität te Münster (Duitsland). Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek 
naar historische volkscultuur in Noord-Brabant. Rooijakkers publiceerde 
ook over religieuze volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volks-

rechtspleging, materiële cultuur en 
museologie. In het academiejaar 
1999-2000 verbleef hij met een sti-
pendium van de Niels Stensen 
Stichting in Rome voor onderzoek 
in de Vaticaanse archieven. In 2002 
ontving Gerard Rooijakkers voor 
zijn etnologisch onderzoek de Oeu-
vreprijs voor de Geestesweten-
schappen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 
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Lezing 4 
Brabantse volksgebruiken tussen eer en schande 
vanaf de middeleeuwen tot nu 
 
Spreker:  Gerard Rooijakkers 
Datum:     Woensdag 24 oktober 2011 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Oostelijk Noord-Brabant 
kent vele tradities, maar 
hoe oud zijn deze eigen-
lijk? Welke gaan terug tot 
de middeleeuwen, en zijn 
soms nog ouder? Welke 
gebruiken lijken heel oud, 
maar zijn feitelijk 
‘invented traditions’? 
Ook lijken tradities onaf-
hankelijk, in de praktijk 
blijken ze juist heel dyna-
misch. Dit is zelfs een voorwaarde wil een traditie overleven en telkens be-
tekenis krijgen. De reformatie en Katholieke Herleving, Generaliteitsperio-

de, Franse tijd en de emancipatie-
bewegingen van de 19e en de 20e 
eeuw hebben een rijk arsenaal van 
rituelen en gebruiken. We zullen 
ter afsluiting van de lezingenserie 
de lange termijn in Brabant op de 
culturele keper beschouwen. 
 
 

Waar  het volksgebruik zijn onschuld verloor! 

Die met gemack sijn kost wil winnen, die set sijn Varcken aaen het spinnen. (volksprent 1673) 
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Dialectenavond. “Brabants, een rijke taal” 
 
Spreker : Cris van Haandel 
Datum: Woensdag 20 februari 2013 
Plaats:  Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
Je hoeft maar te horen “houdoe” en “gij” (met een zachte g) en je weet het: 
Brabants. 
Gelukkig zijn er nog veel mensen die het Brabants beheersen en spreken. 
Geen platte taal, geen boerse taal, maar een rijke taal. Veel rijker, dan we op 
het eerste gezicht zouden denken. 
Waarom is onze moedertaal zo rijk? Waar liggen de moeilijk te horen fijne 
nuances? En als ik het wil opschrijven, wat dan? Wat is het verschil tussen 
een búkske en een bùkske? 
Vragen die op deze avond aan bod komen. En spreekt U géén Brabants? 
Geen nood, de “vertalingen” worden erbij geleverd. 
 
Als geboren Boekelnaar woont Chris van Haandel bijna 40 jaar in Uden 
(Úje voor de kenners) en geeft hij ook al die tijd les aan het VMBO (en zijn 
voorgangers). In Uden verzorgt hij al een jaar of 10 de lessen die vooraf-
gaan aan het Groowt Újes diktee. Hij schrijft ook zelf de dictees en stelt er 

een bijna satanisch genoe-
gen in om de deelnemers 
tijdens het dictee te zien 
steunen en zuchten. 
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Feest/contactavond voor leden en vrienden  
van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 8 maart 2013 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar weer druk be-
zochte feest/contactavond. 
Met genoegen kan het bestuur van De Vonder u meedelen 
dat Sakkerdju onze feestavond komt opluisteren. 
 

“Muziek met een Peelsausje bij de Vonder” 
 

Sakkerdju speelt naast eigen nummers, die vaak 
te maken hebben met de Peel, ook oude trouba-
dourachtige nummers, smartlappen, traditionals 
of Ierse songs, ballades, maar ook Nederlandsta-
lig werk. Hierbij worden de accordeon, gitaar, 
trom als basis gebruikt, met wisselende onder-
steuning van doedelzak, mondharmonica en per-
cussie-instrumenten. De muziek is zeer krachtig 
en aanstekelijk en nodigt vast en zeker uit tot 
meezingen, ritmisch klappen of stampvoeten. 

 

Op de stille momenten zal op deze avond niet door Cees Verhagen maar door 
de fotobeeldgroep historische foto’s getoond met het thema: XXXXXXX 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie of iets anders, aange-
kleed met ’n stuk pipperkoewk, roggebrood mi zult en aander lekker dinge, 
volop gelegenheid om te buurten. 
 

Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht.    

↑   ↑   ↑   ↑ 
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historische kennis over de middeleeuwen, in het bijzonder die van het oos-
ten van Noord-Brabant. De lezing wordt rijkelijk geillustreerd met beeld-
materiaal. 
 
CV 
Nico Arts, gemeentelijk archeoloog in Eindhoven werd in 1954 in Eindho-
ven geboren. Hij begon zijn studietijd met culturele antropologie in Leiden. 

Hij voltooide zijn studie in de richting pre- en 
protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam 
met een project over bewoning gedurende de 
steentijd in het zuiden van Nederland. Hij was 
natuurlijk de ideale man om, aanvankelijk voor 
een jaar, aangetrokken te worden voor het onder-
zoek van het Eindhovense Heuvelterrein. 
Over vele zaken kan Nico Arts vertellen, die, 
behalve van Eindhoven, ook stadsarcheoloog is 
van Helmond en colleges stadsarcheologie geeft 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Lezing 3 
Middeleeuwse archeologie in Oost-Brabant 
 
Spreker:  Nico Arts 
Datum:     Woensdag 17 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Een van de periodes uit het verleden van Noord-Brabant, waar de afgelopen 
decennia ongelofelijk veel fundamenteel nieuws over is verzameld, betreft 
de middeleeuwen. Sinds de start van het stads archeologisch onderzoek in 
's-Hertogenbosch (1977), het archeologisch onderzoek van de middeleeuw-
se nederzetting van Dommelen (1980) en de instelling van de leerstoel Cul-
tuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg (1993), hebben de middel-
eeuwen van onze regio een nieuwe geschiedenis gekregen. Door archeolo-
gen zijn honderden hectaren middeleeuws bodemarchief in kaart gebracht 
terwijl historici veel nieuwe gegevens bijeen hebben gesprokkeld over de 
geschreven geschiedenis. Noord-Brabant wordt tegenwoordig zelfs be-
schouwd als de voor wat betreft het archeologische verleden meest intensief 
onderzochte gebied van Europa. De afgelopen decennia zijn door histori-
sche en archeologische wetenschappers duizenden bladzijden nieuwe litera-
tuur geproduceerd. Er worden steeds meer nieuwe technieken toegepast in 
de kennisvergaring over het verleden van Brabant, bijvoorbeeld de grondra-
dar en het onderzoek van oud menselijk DNA. De resultaten van al dit on-
derzoek zijn onoverzichtelijk groot geworden. Desalniettemin zal tijdens de 
lezing geprobeerd worden een overzicht te geven over de archeologische en 
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 27 maart  2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Het bestuur legt verantwoording af  over de gang van zaken in het afgelo-
pen jaar. De financiën spelen daarbij een belangrijke rol. Het bestuur is ech-
ter ook zeer benieuwd naar uw suggesties voor het  toekomstig  beleid  
waarin toename van leden door het bestuur van groot belang wordt geacht. 

 
Na het officiële 
gedeelte zal 
Cees Verhagen 
uw kennis  
testen m.b.v. 
recente foto’s  
van onze prach-
tige dorpen. 
 
Hoe goed kent 
U uw dorp???  
 
 

 
De winnaar 

wacht de eeuwige roem! 
 
Een voorproefje om uw kennis te testen over Asten en/of  Someren.  
Welke voordeur is in Asten gefotografeerd en welke in Someren? 
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Brabant in de Franse Tijd 
 
Sprekers : Simon van Wetten 
Datum: woensdag 17 april 2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3 euro 
 
In 1795 deden de Fransen een inval in de republiek, vergezeld van een Ba-
taafs Legioen, dat bestond uit voormalige patriotten. Omdat het een strenge 
winter was vormden de grote rivieren geen enkel probleem voor de opmars, 
ze waren helemaal dichtgevroren! De stadhouder Willem V besefte al snel 
dat zijn troepen niet waren opgewassen tegen zo'n overmacht. Daarom 
vluchtte hij met zijn vrouw naar Engeland. 
 
In het najaar van 1794 begon voor Brabant de ‘Franse Tijd’. Wellicht mar-
keert een briefje van de Franse generaal Salme de sprong van de oude naar 
de nieuwe tijden. Salme leidde de Franse troepen, die via de oostelijke helft 
van Brabant hun weg naar het noorden zochten. Het bedoelde briefje 

schreef Salme vanuit het kas-
teeltje van Beek en Donk, dat 
hij had ingevorderd en vervol-
gens inrichtte als hoofdkwar-
tier. Dat de Franse generaal 
juist in dit mooie slotje wens-
te te resideren, geeft al aan 
waar de Fransen voor kwa-
men: het uitdragen van de 
revolutie. Dan kun je name-
lijk zonder gewetenswroeging 
kasteeltjes inpikken van zo’n 
nietsnut als een edelman. 
MAAR: in zijn brief excu-
seerde Salme zich voor de 
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incidentele vondsten als crematiegraven in Someren en de beroemde gou-
den ruiterhelm van Deurne. 
 

CV 
Henk Hiddink is als onderzoeker verbonden aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam en daar belast 
met de uitwerking en publicatie van de opgraving 
van de Romeinse villa van Hoogeloon-Kerkakkers. 
Daarnaast is hij senior-archeoloog bij ACVU-HBS, 
een opgravingsbedrijf dat opgravingen heeft uitge-
voerd bij onder meer Lieshout, Someren, Deurne 
en Weert-Nederweert. 
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Lezing 2 
500 jaar Romeinen in Peelland 
 
Spreker:  Henk Hiddink 
Datum:     Woensdag 10 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 

De eerste vijf eeuwen na het begin van de jaartel-
ling worden tot de Romeinse tijd gerekend en 
gedurende een groot deel van deze periode maak-
te het zuiden van ons land inderdaad deel uit van 
het enorme Romeinse rijk, dat zich uitstrekte van 
Schotland tot Noord-Afrika en het Nabije Oos-
ten. 
Vragen als: welke groepen mensen woonden in 
Zuid-Nederland bij de komst van de Romeinen 
en in hoeverre veranderde deze komst hun le-
venswijze worden al sinds jaar en dag gesteld. 
Nu zijn schriftelijke bronnen met betrekking tot 
onze streken schaars en zijn we vooral aangewe-

zen op archeologisch onderzoek. Gelukkig zijn op de Zuid-Nederlandse 
zandgronden de afgelopen decennia veel opgravingen uitgevoerd, niet in de 
laatste plaats in het zuidoosten van Brabant. 
 

In de lezing wordt ingegaan op 
alles wat de opgravingen van ne-
derzettingen en grafvelden ons 
leren over de samenleving in de 
Romeinse tijd. Ook wordt inge-
gaan op de relatief onbekende laat
-Romeinse periode, waarvan we 
alleen een glimp opvangen door 

23  

Jaarprogramma 2012-2013  

plunderingen waaraan een aantal van 
zijn soldaten zich had schuldig ge-
maakt. Dat was absoluut niet “de inten-
tie der Franschen, oorlogende tegen 
den tyrannen”. Zulke soldaten waren 
de naam der Fransen niet waardig en 
zij zouden daarom in het openbaar 
worden geëxecuteerd. Iedereen werd 
uitgenodigd naar dit spektakel te ko-
men kijken, met als achterliggende 
gedachte dat de Brabanders zo met 
eigen ogen konden zien dat de bedoe-
ling der Fransen een goede was! 

Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde? Alles!! En ook 
nog in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. 
Of het nu ging om de tot dan toe onderdrukte positie van de Brabanders of om 
de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke processies of het optrekken 
der schuttersgilden, de verplichting tot het kopen van zout in een staatswinkel 
en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid ineens de rege-
lende factor. 
 
Voor genealogen komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid 
zóveel gegevens op allerlei papieren en overzichtsstaten deed belanden, dat 
wij de levensgeschiedenis van onze voorouders in de Franse Tijd met felle 
kleuren kunnen schilderen. 
 

De ‘Franse Tijd’ vormde dus in 
heel veel opzichten een breuk 
met het verleden. De Brabantse 
mensen zullen destijds met ver-
bazing alle veranderingen heb-
ben aanschouwd. Als u die ver-
bazing óók wilt voelen, kom dan 
luisteren en kijken naar wat er 
deze avond voor het voetlicht 
wordt gebracht. 
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Kleine excursie naar  bierbrouwerij Hertog Jan  
 
Datum:          Zaterdag 4 mei 2013 
Vertrek:         10.30 uur gezamenlijk 
Verzamelpunt:  Parkeerplaats zwembad de Diepsteeckel 
Kosten:  Volwassenen (16 jaar) € 8.50  incl. een glas  
   Hertog Jan Pilsener of frisdrank na afloop . 
 

De Hertog Jan-brouwerij staat nog altijd 
op dezelfde plek waar vier bevriende 
brouwers deze 100 jaar geleden begonnen. 
Als u naderbij komt, ruikt u de kenmer-
kende moutlucht. Het bewijs dat in de 
brouwerij nog altijd Hertog Jan-bier ge-
brouwen wordt. U bent van harte welkom 
voor een rondleiding. Zodat u hoogstper-
soonlijk kennis kunt maken met de oor-
sprong van ons bier. We kunnen brouw- 
en afvulactiviteiten niet op voorhand ga-
randeren. Het verhaal begint in de eerste 

jaren van de vorige eeuw, in de Limburgse Maasvallei, net buiten het dorp 
Arcen. Vier bevriende brouwers besluiten de handen ineen te slaan en sa-
men Stoombierbrouwerij De Vriendenkring op te richten. De brouwers we-
ten zich verbonden door hun passie voor bier. In tegenstelling tot de heer-
sende gewoonte brouwen zij hun bier ondergistend. 
Ondergistend bier wordt ook wel lagerbier genoemd. Het meest bekend is 
pilsener. Dit moderne bier is minder uitgesproken van smaak dan het bo-

vengistende bier. Waardoor het gemakke-
lijker doordrinkbaar is. Ondergistend bier 
wordt dan ook snel populairder. En vooral 
het bier van De Vriendenkring is een 
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ingeslagen. 
Tegelijkertijd heeft Clerinx aandacht 
voor de taalkunde. 'Keltisch' is im-
mers in de eerste plaats een taalkun-
dig begrip. Clerinx geeft beknopt 
een overzicht van de Indo-Europese 
en Keltische talen, en stipt aan hoe 

hun linguïstische erfgoed tot vandaag voortleeft. Ook in het hedendaagse 
Nederlands. 
In een avondvullende lezing vat Herman Clerinx de resultaten van zijn on-
derzoek samen. Hij schetst een beeld van het ontstaan en de groei van de 
Keltische cultuur, en beschrijft haar aanwezigheid in de Lage Landen. Met 
meer dan 100 verrassend mooie foto’s roept hij een beeld op van een be-
schaving, die ruim 2000 jaar geleden onze wereld in haar greep had. Een 
verleden dat in sommige opzichten tot vandaag doorwerkt. 
 
CV 
Herman Clerinx (29/09/1958) is licentiaat in de communicatiewetenschap. 
Hij werkte jaren als journalist voor o.a. de tijdschriften Spectator en Eos. 
Tegenwoordig is hij een voltijds auteur en wetenschapsjournalist en publi-
ceert in o.m. Geschiedenis Magazine. In dat blad verzorgt hij o.m. de ru-
briek Romeinse sporen. Daarnaast is Clerinx lid van de Nederlandse Stich-
ting A.G. Van Hamel voor Keltische Studies en een beheerder van het Bel-
gisch Genootschap voor Keltische Studies. Regelmatig publiceert hij in de 

tijdschriften van deze verenigingen. In 2005 
verscheen van hem Kelten en de Lage Landen, 
dat twee keer werd herdrukt. In 2007 publiceer-
de hij Met de Romeinen door Haspengouw, 
Tongeren - Herstappe - Riemst. In 2009 ver-
scheen zijn tweede boek over de Kelten: 1000 
jaar Kelten. 
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Lezing 1 
1000 jaar Kelten 
 
Spreker:  Herman Clerinx 
Datum:     Woensdag 3 oktober 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
De Kelten spreken tot de verbeelding. Samen met de oude Grieken, Romei-
nen en Germanen stonden ze aan de wieg van onze westerse beschaving. 
Maar haast niemand weet wie ze waren of – nog belangrijker – wat ervan is 
overgebleven.   
Rest er ons nog iets tastbaars? Blijft er na een wetenschappelijke doorlich-
ting nog iets over van Merlijn, koning Arthur of de vorst van Oss? Waren 
de Kelten achterlijke boeren, strijdlustige koppensnellers en gemakzuchtige 
dieven? Of bezaten ze een veel hogere, onbekende beschaving?  
Haast niemand kan uit de losse pols dergelijke vragen beantwoorden. Als 
het om de Kelten gaat, leveren waarheid en fictie een hardnekkige strijd. 
Daarom heeft uitgeverij Davidsfonds de boeken Kelten en de Lage Landen 
en 1000 jaar Kelten uitgegeven. Daarin vertelt Herman Clerinx, een beheer-
der van het Belgisch Genootschap voor Keltische Studies, op een bevattelij-
ke en boeiende manier wie de Kelten waren, hoe ze ontstonden, waar hun 
bakermat lag en vooral wat in onze streken van hen wordt aangetroffen. 

Daarbij heeft Clerinx niet alleen oog 
voor heel hun verspreidingsgebied 
maar gaat hij ook systematisch na 
wat met name in onze streken van 
de Kelten wordt aangetroffen. Te-
vens kijkt hij naar de wisselwerking 
met andere culturen zoals de Grie-
ken, de Scythen en de Romeinen: 
zonder hun invloed was de Kelti-
sche beschaving een andere richting 
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groot succes. Al gauw wordt 
het naar andere delen van 
Nederland 'geëxporteerd'. 
De brouwerij ligt aan het ein-
de van de Tweede Wereld-
oorlog midden in de vuurli-
nie. De ligging aan de Maas 
en de stevige muren maken 
het voor de Duitsers tot een 
ideaal hoofdkwartier. De be-
schietingen van de geallieer-

den zorgen voor veel schade, waardoor de brouwerij tijdelijk gesloten moet 
worden. Tijdens een rondleiding kunt u nog altijd de kogelgaten zien. 
Wegens een reorganisatie gaat de brouwerij begin jaren tachtig dicht. Die 
sluiting duurt gelukkig niet lang. Enthousiaste brouwers blijven geloven in 
Arcen. Zij richten de Arcense Bierbrouwerij op. En gaan terug naar de oor-
sprong. Waarom het allemaal begonnen was. Het brouwen van het beste 
bier. In het begin zijn dat bovengistende bieren. Speciaal bieren. 
 
De passie van de brouwers leidt direct tot een aantal zeer bijzondere speci-
aal bieren. Bieren die van kenners en steeds meer liefhebbers veel waarde-
ring krijgen. En ook bij vakjury's blijven ze niet onopgemerkt. In 1986 
wordt een aantal bieren 'van het eerste uur' bekroond met een gouden me-
daille.  
 
In 1998 werd de naam van de Arcense brouwerij gewijzigd in Hertog Jan 
Brouwerij. Hertog Jan is vernoemd naar de 13e eeuwse hertog Jan I van 
Brabant die, naar verluidt van feesten hield waar het bier rijkelijk vloeide. 
Hertog Jan kenmerkt zich met voornamelijk bovengistende bieren uit het 
luxere segment die nog ambachtelijk worden gebrouwen. 
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Oorlogsvliegvelden  en crashes in  Brabant  
tijdens de 2e wereldoorlog  
 
Spreker: Ruud Wildekamp 
Datum: Woensdag 22 mei 2013 
Plaats: Klok & Peel Museum Asten.  
  Ostaderstraat 23. Tel. 0493-691865 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3 euro 
 
Over de oorlogsperiode is al veel geschreven. Toch is er een verrassing. 
Ruud Wildekamp, één van de auteurs van de geschiedenis van luchtmacht-
basis Volkel, trof in militaire archieven in Londen, Freiburg en Ontario dos-
siers met 150 foto’s van oorlogsvliegvelden in Gemert en Bakel.  
Vliegveld Volkel is aangelegd door de Duitsers. Vanwege de geallieerde 
bombardementen werd in mei 1944 op Landgoed De Sijp onder Gemert 

Spitfires op de Sijp. Aangetekend op de foto ‘Ripps Holland, oct.’44 
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Lezingencyclus in de maand oktober. 
 
In het kader van het 40-jarig bestaan organiseert de heemkundekring 
op de vier woensdagen van deze maand  de volgende lezingen.   
 

Leden en niet leden moeten zich voor 1 september laten  
inschrijven, bij voorkeur via onze website 
www.heemkundekringdevonder.nl.  
Of telefonisch op nummer 0493-493518.  

 

 
 

Kelten, Romeinen  
en Brabanders 

 

Lezingencyclus over culturen die onze omgeving vormden 

Voor inschrijven en meer informatie zie:   
www.heemkundekringdevonder.nl 
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De historische vereniging  
Heemkundekring de Vonder 40 jaar jong. 

 
Op 24 oktober 1972 werd de oprichtingsvergadering gehouden van onze 
vereniging. In 1941 werd door meester Eijsbouts in Someren een heemkun-
dekring opgericht, maar ook in Asten kwam in die periode een heemkunde-
kring . Someren kreeg op de zolder van het gemeentehuis een oudheidka-
mer. Door de regelgeving van de bezetter (kulturkammer) zijn deze heem-
kundekringen al snel ten onder gegaan.  
In 1951 was er weer een poging, maar die mislukte. 
 

Een bezoek van Ad Smulders, Ger-
rit Snoek, Anton v Asten en Mar-
tien v Kuijk aan de heemkunde-
kring ‘de Heerlijkheid Heeze- 

Leende- Zesgehuchten’ voor een lezing van pater Dagobert Gooren in Hee-
ze gaf de aanzet tot oprichting van onze kring. Op de terugweg zei men te-
gen elkaar, dat moet bij ons toch ook mogelijk zijn. Zij zochten contact met 
anderen en in februari 1972 kwamen enkele initiatiefnemers bij elkaar in de  
Hoyse hoeve. Dat waren Piet vd Zanden, Henk Krutwagen, Piet v Mook, 
Judith Bos, Henriétte Huizinga-vd Bosch, André Lehr, Ad Smulders, Anton 
v Asten, Martien v Kuijk, Frans Goosen, Frank Hoes, Janus v Heugten, 
Harrie v Asten, Gerard Strijbosch en het echtpaar Piek-Pieck.  
Na een reclamecampagne werd op 24 oktober 1972 de oprichtingsvergade-
ring gehouden in een klein zaaltje van het gemeenschapshuis in Asten. De 
eerste voorzitter werd Henriétte Huizinga-vd Bosch.  
De naam van de vereniging ‘de Vonder’ werd bedacht door Anton van As-

ten, deze werd  op 3 januari 1974 officieel. 
 

Jaren later werd door ons lid Wil van Triet  
een prachtig nieuw logo ontworpen. 
 

Hulde aan deze ‘oprichters’. 
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begonnen aan een ‘Ausweichplatz’ voor de Luftwaffe. De gemeenten Ge-
mert, Bakel, Deurne, Helmond, Eindhoven en andere moesten honderden 
werkkrachten leveren. Burgemeester Wijtvliet van Bakel werd gearresteerd 
omdat hij niet voldoende aan deze eis voldeed. Hij overleed in concentratie-
kamp Buchenwald. Dit Duitse vliegveld dat de naam kreeg ‘De Rips’ is 
nauwelijks operationeel geweest. 
 
Verandering 
De bevrijding bracht verandering. Op Paashoef-Groeskuilen kwam meteen 
een vliegveldje voor postvliegtuigjes ten behoeve van generaal Dempsey 
die zich als opperbevelhebber van het Tweede Britse Leger in het poortge-
bouw van Gemerts kasteel vestigde. Vliegveld De Rips, waarvan een ver-
zetsgroep alle gegevens had doorgegeven aan Londen, werd in allerijl door 
Canadese genisten geschikt gemaakt voor ondersteuning van de geallieerde 
opmars. En er kwam ook nog een vliegveld op de Bakelse Rijpelberg dat de 
naam kreeg van Vliegveld Helmond. 
 
Annexatie 
Vliegveld Paashoef bestond amper een week. Sir Dempsey verhuisde met 
zijn staf naar de Warande in Helmond. Vliegveld De Rips, waar 80 Canade-
se Spitfires hun thuisbasis hadden, liep eind oktober 1944 onder water. Bij 
de aanleg hadden de Duitsers sloten gedempt die van belang waren voor de 
afwatering. Van Bakel-Rijpelberg is door de geallieerden echter veel langer 
gevlogen. Dat was met een beklinkerde vliegstrip ook degelijker aangelegd. 
Vanwege het tekort aan steenkolen tijdens de bezetting waren in de regio 
geen steenovens meer in gebruik. Maar speciaal voor het Bakelse vliegveld 
werd op last van het Militaire Gezag in Belgisch-Limburg een kolenmijn 
heropend en werden in de Ripse bossen door de Engelsen boompjes ge-
zaagd voor extra stuthout. In januari 1945 was het vliegveld in gebruik en 
bleef tot 5 mei 1945, de Duitse capitulatie, operationeel. Helmond probeer-
de tevergeefs dit op Bakels grondgebied gelegen vliegveld nog een bestem-
ming te geven voor de burgerluchtvaart. In 1968 annexeerde zij het vroege-
re vliegveld ten koste van Bakel. Nu ligt er woonwijk Rijpelberg en Plas 
Berkendonk. 
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Grote excursie naar Tongeren  
 
Datum:   zaterdag 15 juni 2013 
Plaats en vertrektijd: De vertrektijd is nog niet precies vastgelegd. 
    Reken op ongeveer 8.30 uur. 
We vertrekken bij Café, Rest. Zalen de Platte Vonder. Nieuwendijk 14,  
Someren-Eind. Tel:  0493-491381 
 
Tongeren is zowat de oudste stad van België en dateert uit de tijd van de 
romeinse overheersing. Daarvan getuigt de romeinse omwalling, die op be-
paalde plaatsen nog zichtbaar is. Maar ook sommige middeleeuwse omwal-
lingen en vestingtorens zijn nog bewaard. Tongeren is onherroepelijk ver-
bonden met de historische figuur Ambiorix, de koning der Eburonen die ooit 
Caesar’s legioenen versloeg. 
 
Het Gallo-Romeins Museum te Tongeren is historisch gegroeid uit het on-
derzoek in en rond het Romeinse Atuatuca Tungrorum. Het hoeft geen be-
toog dat Tongeren - als enige Romeinse stad in Vlaanderen- en zijn achter-
land van uitzonderlijk belang zijn voor de geschiedenis van Vlaanderen. 
Het verre verleden wordt aanschouwelijk gemaakt met 2.500 authentieke 
objecten. De collectie vertelt een boeiend verhaal vanaf het begin van de 
menselijke aanwezigheid tot aan het begin van de vroege Middeleeuwen 
 
Gallo Romeins Museum, dat de boeiende wereld van het verre verleden toe-
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Tuinbeheer en huismeester  
Jan vd Boomen, tel. 491653, jvdnboomen@zonet.nl 
 

Huismeester 
Leo Groels, tel. 493103, l.groels2@chello.nl 
 

Toponiemen   
Tom Waals, tel. 693783, t.waals@cello.nl 
 
Beeld  
Adrie Mennen, tel. 0492-331925, a.mennen@inter.nl.net  
 

Genealogie 
Jan Welten, tel. 693469, jan.welten@chello.nl 
 

Rondleidingen 
Frans Adams, tel. 494755, f.adams4@chello.nl 
 

Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur, m.u.v. de zomermaanden juli en augustus. 
Het Heemhuis is voor iedereen, die wil snuffelen in de bibliotheek en in de 
beschikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargan-
gen Peelbelang, foto’s en films), toegankelijk.  
 

Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en bezoekscholen  
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en 
Heemkamer (deze is ook van buitenaf te bekijken). In deze ruimten worden  
permanente tentoonstellingen gehouden.   
Zij zijn op afspraak te bezoeken, voor informatie Frans Adams 494755 of 
06-13950978.  
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Contactpersonen werkgroepen: 
Voor leden van deze werkgroepen:  zie onze website.  
 

Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem vd Bosch, tel. 492758,  w.bosch265@upcmail.nl    
 

Archivariaat  
Pieter van Hoek, tel. 691451,  p.hoek8@chello.nl  
Harry Muijen, tel. 493374, harry.muijen@chello.nl 
 

Systeembeheer/ website 
Theo Knoops, tel 693363, theo.knoops@hetnet.nl 
 

PR 
Johan Otten, tel. 06-18177191, otten.j@gmail.com  
 

Bodedienst 
Harrie Wijnen, tel. 493518, h.wijnen@upcmail.nl 
 

Dorpswandelingen 
Louis vd Bosch, tel. 492222, louisvandenbosch@hetnet.nl 
Voor een dorpswandeling contact opnemen met het VVV in Someren,  
De Meer 21a, tel. 496888.  
 

Heemkamer 
Cees Verhagen, tel. 493036, c.verhagen54@upcmail.nl 
 

Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle, tel. 695318,  marijkehollestelle2@gmail.com 
 

Oud Schrift  
Jac Jöris, tel. 695634), jacjoris@chello.nl 
 

Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt, eindredacteur tel. 688388,  
Kopij-adres: Hemelberg 59, 5721 CP Asten. a.verrijt@kpnplanet.nl 
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gankelijk maakt voor 
iedereen die er ook maar 
een beetje interesse voor 
heeft. Via een geslaagd 
maar helder modern mu-
seumconcept krijg je in-
zicht in de ontwikkeling 
van de samenlevingen 
van meer dan 500.000 
jaar geleden tot de vroe-
ge middeleeuwen. Het 
nieuwe gebouw ligt in 
het historisch hart van 

Tongeren, op de plaats waar ooit een grote luxueuze Romeinse stadswoning 
stond. 
 
En omdat dit museum in de oudste stad van België ligt maken we natuurlijk 
ook een wandeling door: Het historisch gedeelte van Tongeren. 
Atuatuca Tungrorum, de antieke benaming van Tongeren, was in de Ro-
meinse tijd de administratieve hoofdplaats van het volksdistrict (civitas) der 

Tungri. In de 4e eeuw 
werd er een nieuwe om-
walling aangelegd die 
kleiner was dan die uit de 
2e eeuw. Sint Servatius 
heeft hier al zijn bis-
schopszetel gehad. In de 
13e eeuw werd begonnen 
met de bouw van de hui-
dige basiliek. Vanaf die 
tijd ontstonden er nieuwe 
handelswijken, verzor-
gingstehuizen, kloosters, 
parochiekerkjes en begij-
nenhoven. Meer dan 
2000 jaar geschiedenis 
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hebben een rijk cultuurhistorisch erfgoed nagelaten. Tijdens de wandeling 
bezoeken we de Grote Markt – het Ambiorix- monument – de Basiliek – de 
archeologische site – het Begijnenhof – de Moerenpoort en de Middeleeuw-
se omwalling. 

 
 
Voor deelname aan deze dag dient u zich van te voren 
op te geven, maar  hierover volgt nog bericht. 

                      ↑   ↑   ↑   ↑ 

Impressie van het museum 
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Heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
 
De Heemkundekring stelt zich tot doel mensen, die belangstelling hebben  
voor de eigen leefomgeving, met elkaar in contact te brengen.  
Dit resulteert onder meer in: 
 lezingen, het overdragen van kennis en excursies 
  het initiëren van cursussen 
 een heemkundige bibliotheek 
 werk- en studiegroepen 
 het verzamelen van heemkundige foto’s, films, documenten, etc. 
 beheer van het Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis 
 archeologisch en historisch onderzoek 
 periodiek De Vonder 
 Streven naar behoud en ontwikkeling van cultureel  
 erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Marijke Hollestelle, voorzitter 0493-695318, marijkehollestelle2@gmail.com 
Harrie Wijnen, secretaris  0493-493518, h.wijnen@upcmail.nl 
Bert de Lau, penningmeester  0493-493137 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
Martien Aarts   0493-693477 
Tom Waals    0493-693783 
 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het  
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW  Someren, tel.: 0493-472423 

Huismeester: Leo Groels, tel.: 0493-493103 
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Heemkundekring De Vonder biedt u volop de mogelijkheid om uw hobby 
te beoefenen, al of niet in groepsverband. Verwezen wordt naar de werk-
groepen die verderop vermeld staan. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discus-
sies waar het beleid m.b.t. cultuurhistorie van de gemeenten ASTEN  en 
SOMEREN aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed ontstaat 
ook door getallen. Hoe meer leden De Vonder verenigt, hoe sterker onze 
stem kan doorklinken. 
 
Het lidmaatschap kost € 30,00 per jaar. Daar is het abonnement op de perio-
diek De Vonder bij inbegrepen. 
Abonnement op de Vonder (excl. verz.) € 12,50 per jaar. 
Het onderstaand aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
of hkkdevonder@xs4all.nl  of via website 
www.heemkundekringdevonder.nl 
 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring  
De Vonder, Asten-Someren. 
 
Naam: Hr./Mevr…………………………………………………………. 
 
Adres:....…………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ……….............. Plaats:...........................……………….......... 
 
E-mail adres: ………………………………………………………….....  
 
Telefoonnummer: ...................................................................................... 
 
Speciale interesse in: ................................................................................. 
 
Datum:……………….. Handtekening:………………………………..... 
 
Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 

31  

Jaarprogramma 2012-2013  

 2012 
  

Lezingcyclus 1 Kelten 
Datum:  Woensdag 3 oktober 2012 
 

Lezingcyclus 2 Romeinen 
Datum: Woensdag 10 oktober 2012  
 

Lezingcyclus 3 Middeleeuwen 
Datum:  Woensdag 17 oktober 2012  
 

Lezingcyclus 4 Volksgebruiken 
Datum:  Woensdag 24 oktober 2012  
 

Bijgeloof in Brabant  
Datum:  Woensdag 12 december 2012 
 

 2013 
Filmavond met films uit Someren 
Datum: Woensdag 23 januari 2013 
 

Brabants, een rijke taal 
Datum: Woensdag 20 februari 2013 
 

Feest/contactavond voor de leden / vrienden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 8 maart 2013 
 

Jaarvergadering Heemkundekring en ‘Kent U uw dorp’ 
Datum: Woensdag 27 maart 2013 
 

Brabant in de ‘Franse Tijd’ 
Datum: Woensdag 17 april 2013 
 

Kleine excursie bierbrouwerij Hertog Jan 
Datum: Zaterdag 4 mei 2013 
 

Oorlogsvliegvelden en crashes in Brabant 
Datum: Woensdag 22 mei 2013 
 

Grote excursie Tongeren (België) 
Datum:  Zaterdag 15 juni 2013 

 Noteer in uw agenda 

Noteer in uw agenda 
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Vrienden van Heemkundekring De Vonder 
 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75  Someren 
De heer en mevrouw Van Acker, Hombroeckstraat 1  Asten 
Electro-Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 

Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22  Asten 
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, Molenakkers 5  Asten 

Driessenbouw Asten BV, Postbus 90 Asten 
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48 Asten 

Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h  Someren 
Wil Hoebergen belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2 Asten 

Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107  Someren 
Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111  Someren 

Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32  Asten 
Larco Foods BV, Industrielaan 10  Someren 

Leenen Someren Beheer BV, Dr. Eijnattenlaan 28  Someren 
Leenen Steengoed BV, Vaarselstraat 34 Someren 

Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 
Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 

Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25  Asten 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24  Asten 

Dhr. H. vd Vijver, Bosweg 7 Zeilberg 
Mevrouw Wijnen, Speelheuvelstraat 41  Someren 

Wijnen Bouwbedrijf BV, Dorser 2  Someren 
De heer en mevrouw De Wit, Speelheuvelplein 4  Someren 

De heer en mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d. Diesdunckstraat 17  Asten 
 

Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds,  
Rabobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring interessante  

projecten kunnen uitvoeren. 
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H e e m k u n d e k r i n g   
d e  V o n d e r  

A s t e n - S o m e r e n  

40 jaar jong 
Jaarprogramma 

2012 - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

De Vonder is de brug die de verbinding vormt 
tussen Asten en Someren en tussen het verleden, 

heden en toekomst. 



 



Heemkundekring Asten-Someren 
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40 jaar jong 
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