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Missie van De Vonder
Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel het cultuurhistorisch erfgoed en de kennis daarover van
de dorpen Asten en Someren, inclusief de kerkdorpen, te behouden, over te dragen en toegankelijk te
maken voor alle geïnteresseerden. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die
in heden en verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze leef-, woon- en werkomgeving. We geven
handen en voeten aan onze missie door mensen die belangstelling hebben voor één of meer facetten van
het cultuurhistorisch erfgoed met elkaar in contact te brengen en deze contacten, indien nodig, te facili
teren.
 

Waar leidt dit toe?
 
* het organiseren van lezingen en excursies
* het organiseren van dorpswandelingen
* het initiëren van cursussen
* een heemkundige bibliotheek
* werk- en studiegroepen
* het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten
* het beheer van de gebouwen Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis
* rondleidingen van leerlingen van basisscholen door onze gebouwen
* archeologisch en historisch onderzoek
* periodiek De Vonder
* inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten
 

Lid worden?
De vereniging biedt u volop de mogelijkheid om uw hobby uit te oefenen, al dan niet in groepsverband.
Op onze website kunt u zien welke werkgroepen actief zijn binnen onze vereniging. De Vonder wil ook
in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discussies waar het beleid met betrekking tot cultuur
historie van de gemeensten Asten en Someren aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed
ontstaat door getallen. Hoe meer leden de Vonder heeft, hoe sterker onze stem kan doorklinken. Het
lidmaatschap kost 30 euro per jaar en geldt voor alle leden van het gezin. Het abonnement op ons vere
nigingsblad De Vonder is daarbij inbegrepen. Woont u buiten de gemeenten Asten of Someren, dan
vragen wij u 10 euro extra voor de verzendkosten.
 

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van De Vonder.
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Gezinnen XXL
Monseigneur Bekkers
Sint Jorisgilde Someren
Bidprentjes en begraafcultuur
Bewoningsgeschiedenis Asten
Wielernest Someren
Astens dialect
Opgravingen Someren
Dames de Vent
Kamp Vught
Excursie naar Kamp Vught
Pierre Cuijpers
Grote excursie naar Roermond

COLOFON
VOORZITTER:
Jan van de Rijdt
 
WERKGROEP JAARPROGRAMMA:
Jan van de Rijdt
Jos Bronneberg
Peter van der Vorst
Jacques van Ooijen
Tom Waals
Theo Knoops
Cees Verhagen
 
REDACTIE:
Theo Knoops
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

Voorwoord
De werkgroep jaarprogramma is er ook dit jaar weer in
geslaagd een interessant programma voor u samen te
stellen. Daarbij hebben we de traditie gevolgd; er zijn
zowel ledenbijeenkomsten als lezingen en excursies. In
totaal hebben we 13 activiteiten gepland. Vooralsnog
hebben we geen filmavond in het schema opgenomen.
 
De ledenbijeenkomsten: de ledenavond over de begroting
voor 2018 met na de pauze een verhaal over het Sint Joris
Gilde van Someren; de contactavond – met een verhaal
over het Aastes dialect; en de jaarvergadering - met
daarna een lezing over de opgravingen in Someren. Zo
wordt het aangename met het nuttige gecombineerd.
 
De excursies naar Kamp Vught en Roermond, waaraan
we net als afgelopen jaar ook lezingen gekoppeld hebben.
Voor deze excursies is aanmelden vereist, daartoe ont
vangen onze leden te zijner tijd nog een uitnodiging. 
 
De lezingen, die toegankelijk zijn voor iedereen; zoals
hierboven vermeld twee lezingen gekoppeld aan onze
excursies, namelijk één over Kamp Vught en één over
architect Pierre Cuypers. Verder zijn er dit jaar lezingen
over ons eigen heem (wielernest Someren, bewoningsge
schiedenis van Asten en de dames De Vent), over onze
Brabantse cultuurgeschiedenis (grote gezinnen, bid
prentjes en begraafcultuur, monseigneur Bekkers).
 
Kortom, er valt weer volop te leren en te genieten. Kom
kijken, kom luisteren, ga mee en geniet ervan!
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Gezinnen XXL
Spreker: Ad Rooms

Datum: Woensdag 20 september 2017

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Gezinnen XXL
De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis
van heel grote gezinnen. Waarom zijn ze ontstaan,
wat zijn daarvoor de verklaringen, hoe groot was
de invloed van de kerk daarop en welke  andere
oorzaken speelden een rol?
Aan de orde komt verder hoe grote gezinnen leef
den. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder,
vader en de kinderen zelf hun eigen jeugd? Hoe ging
dat aan tafel, welke afspraken waren er? Hoe rea
geerde de buitenwacht? Welke afspraken golden en
hoe en waar sliepen ze allemaal? Wat kwam er op
tafel. Hoe werd de zaak financieel gerund en wat
gebeurde er met verjaardagen en op andere feestda
gen? Hoe verliep de dagelijkse gang van zaken en
was er voldoende kleding? Droegen de gezinsleden
elkaars schoenen? Hoe ging dat met baden en
wassen? Hoe vermaakten ze zich en gingen ze wel
eens op vakantie?
De lezing geeft op al deze vragen wel een antwoord,
al was het wel zo dat er op grote gezinnen geen
sjabloon is te leggen. Overal werd er wel anders met
bijvoorbeeld veel mensen aan tafel omgegaan, maar
duidelijk is wel dat er heel creatief met problemen
werd omgesprongen.
De lezing geeft ten slotte een beeld van grote gezin
nen nu? Bestaan ze nog dan? En het antwoord is: ja!

Ad Rooms
Ad Rooms is journalist, auteur en spreker. Hij werd
geboren op 7 juli 1949 in Kruisland en groeide op
in een katholiek gezin. Hij bezocht de katholieke
jongensschool in zijn geboortedorp, was jarenlang
misdienaar en ging na de lagere school naar de mulo
van de broeders van Saint Louis in Oudenbosch.
Na afronding van deze opleiding volgde hij de hbs
in dezelfde plaats. Sinds eind 1995 schrijft Ad
Rooms over het rijke roomse leven.
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Monseigneur Bekkers
Spreker: Wim van Kreij

Datum: Woensdag 25 oktober 2017

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

De Katholiek van de Eeuw
Vijftig jaar na zijn overlijden wordt bisschop Bek
kers door velen nog steeds op handen gedragen.
Deze aimabele man, met zijn innemende uitstraling
is van grote betekenis geweest voor de R.K. Kerk
in Nederland en daarbuiten. Niet alleen voor de
katholieke kerk was hij een belangrijk persoon, hij
was ook de grondlegger van de oecumenische ge
dachte.
Monseigneur Bekkers, van huis uit een eenvoudige,
vrome boerenzoon, betoogde modernistische op

vattingen in ver
schillende morele kwes
ties. Volgens Bek
kers moest de Kerk
niet een strenge mo
raal voorschrijven,
maar tegemoetko
men aan de wensen
van de gelovigen.
Zijn opvattingen wer
den meer ingegeven
door pastorale over
wegingen dan door
wetenschappelijke be
zinning. Spraakma
kend was zijn me

ning over de geboorteregeling die hij verwoordde
op 21 maart 1963. Bekkers vond dat gelovigen zelf
moesten beslissen over het gebruik van de anticon

ceptiepil. Zonder het woord 'anticonceptiepil' te
gebruiken, benadrukte Bekkers dat ouders hun
eigen geweten moeten volgen bij het bepalen van
het kindertal.
Zijn overlijden veroorzaakte in 1966 een emotione
le schok in Nederland. De KRO zond de uitvaart
dienst in de Sint-Jan en de begrafenis volledig uit.
In 2000 werd Bisschop Bekkers gekozen tot de
Katholiek van de Eeuw vanwege zijn inzet voor
gezinnen en zwakkeren in de samenleving.

Wim van Kreij
Schrijver Wim van Kreij is op 5 december 1937 in
Berlicum (NB) geboren. Hij volgde een HBO-oplei
ding sociaal-cultureel opbouwwerk aan de Sociale
Academie te Amsterdam en daarna de voortgezette
opleiding voor Maatschappelijk opbouwwerk te
Nijmegen. Van 1962 tot 1970 was hij werkzaam in
het onderwijs en sociale voorlichting. Vanaf 1970
tot 1983 was hij directeur van de regionale stichting
voor Samenlevingsopbouw in Noord-Limburg. In
1983 startte hij een eigen organisatie- en adviesbu
reau en was zeer actief betrokken bij allerlei vormen
van ouderenwerk, zowel in tehuizen als in het
“open” bejaarden-werk. Na zijn pensionering was
hij initiatiefnemer van het pilot-project “Vraagge
richt werken” in Sint-Oedenrode. Hij gaf regelmatig
lezingen voor besturen en leden van ouderenbonden
over het nieuwe zorgstelsel, de Wmo (wet maat
schappelijke ondersteuning) over het thema “On
bezorgd ouder worden”.
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Ledenvergadering begroting en Sint Jorisgilde Someren
Sprekers: Voor de pauze: leden en bestuur van De Vonder over begroting 2018

Na de pauze: Toon Bergh over Sint Jorisgilde Someren

Datum: Dinsdag 28 november 2017

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

DOR HEDDE DE GULD
Het gilde werd voor het eerst genoemd in 1470. Het
oudste attribuut is een zilveren koningsvogel uit
1549. In 1910 was er een brand in het Gildehuis
waarbij vele gildeschatten verloren zijn gegaan,
onder andere de “Caert”. Het gilde bezit nog wel
zilveren schilden uit 1710, 1752 en 1762.
Een gilde toont zich naar buiten met een aantal
voorwerpen die vooral een symbolische betekenis
hebben. Het VAANDEL, de gildevlag of vaan, is
bedoeld ter onderscheiding van de anderen gilden
en om zich duidelijker als groep te tonen. Traditie
is de basis van het gilde. Zo is het vaandel een gewijd
symbool en mag het nimmer de grond raken. leder
jaar opnieuw wordt de eed van trouw aan kerkelijk
en burgerlijk gezag hernieuwd door met de oude
gildevaan 3x links en 3x rechts over het hoofd van
de betreffende gezagsdrager te zwaaien onder het
spelen van het Wilhelmus.

Om het jaar schieten om een nieuwe koning
Op de even jaren wordt er op de 4e zaterdag van
september geschoten om een nieuwe koning. Het
schietterrein met schuilaccommodatie ligt achter de
Donck. In 2016 is Harrie Vestjens de nieuwe koning

bij het gilde is geworden. Hij was al twee keer eerder
koning bij het gilde. Erekoning werd Riek Engelen,
de vriendin van Harrie. Bij de jeugd was het Jeri
Bekkering (10 jaar) die het vogeltje naar beneden
haalde. Zij werd Jeugdkoningin.
Het gilde telt 70 gildebroeders en -zusters waarvan
22 geüniformeerd. Sinds september 2011 wordt het
gilde vooraf gegaan door een standaardrijder die,
op de statige Fries Tjisse, het gilde voorgaat. Op het
Federatietoernooi te Boxmeer op 18 september
2016 deed het St. Jorisgilde voor het eerst in haar
bestaan mee met een Standaardrijder. Leonie Ja
cobs reed de Friese ruin Tjisse naar een mooie 4e
plaats. Niet slecht voor de eerste keer.

De spreker
Op de foto naast het paard staat de hoofdman, hij
is de spreker van deze avond. Toon Bergh uit So
merenis Lid in de Orde van Oranje Nassau. Toon
is al jaren zeer actief voor de Somerense gemeen
schap. Sinds 1995 is hij bestuurslid van het Sint
Jorisgilde in Someren. In 2003 is hij benoemd in het
bestuur van de Kring Peelland en in 2005 tot
Kringkapitein van de 22 gilden in Kring Peelland.
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Bidprentjes en de ontwikkeling van de begraafcultuur
Spreker: Cor Verberk

Datum: Woensdag 13 december 2017

Plaats: Klooster Heilig Hart, Wilhelminastraat 24, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Bidprentjes en begraafcultuur
Op deze avond wordt allereerst een uiteenzetting
gegeven over het ontstaan en de verdere ontwikke
ling van bidprentjes ofwel gedachtenisprentjes.
Deze werden vroeger vooral uitgegeven om op te
roepen, om te blijven bidden voor een overledene
en zo de herinnering aan een dierbare levend te
houden. Het is een katholiek gebruik dat teruggaat
tot in de 17e eeuw. Er worden diverse prentjes ge
toond op een groot scherm, zodat men een beeld
krijgt van de ontwikkeling en de veranderingen in
vorm, tekst en betekenis.
Na de pauze wordt verteld over de begraafcultuur
in vroeger tijden in Oost-Brabant en welke gebrui
ken daarbij een belangrijke rol speelden. Vooral de
buren van een overledene hadden voorheen een
aanzienlijke taak, maar ook hierin zijn in de laatste

halve eeuw grote veranderingen gekomen. Weder
om worden diverse afbeeldingen en illustraties ge
toond op een groot scherm.

De spreker
Spreker Cor Verberk woont in Oploo en is ruim 35
jaar werkzaam geweest in het
basisonderwijs. Ruim 30 jaar
doet hij aan stamboomonder
zoek en hij is 27 jaar bestuurs
lid geweest van de Nederlandse
Genealogische Vereniging af
deling Land van Cuijk. Hij
heeft zich bijzonder verdiept in
bidprentjes en hij bezit thans
een collectie van ruim 103.000
exemplaren.

Bidprentjes online
Hen van Seccelen en Jan Looijmans van De Vonder hebben 70.000 bidprentjes verzameld.
http://www.heemkundekringdevonder.nl/archieven/bidprentjes.php

Theo van Beeck uit Helmond kan er ook wat van: 87.000 bidprentjes.
http://bidprentjesarchief.nl/

Baas boven baas: 228.000 bidprentjes in een Limburgse verzameling.
http://www.bidprentjes-archief.nl/bidprentjes
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Bewoningsgeschiedenis van Astense huizen
Spreker: Norbert Lammers

Datum: Woensdag 17 januari 2018

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Buitengebied gemeente Asten
Woont u in het buitengebied van de gemeente Asten
en bent u benieuwd wie er in uw huis of op de plaats
van uw huis woonden en wat er zich daar heeft af
gespeeld in de loop der jaren? Of hoe een gehucht
of straat er uit heeft gezien 50 of 100 jaar terug met
de bewoners? Of welke gezinnen er woonden en dat
men vroeger dicht bij huis trouwde? Of waar je
overgrootouders hebben gewoond en wat ze deden?
Daar heeft Heemkundekring de Vonder nu een
oplossing voor met de bewoningsgeschiedenis van
Asten. Van de gehuchten Ostade, Dijk, Diesdonk,
Oostappen, Laarbroek, Stegen, Voordeldonk en de
dorpskernen van Asten, Ommel en Heusden is in
kaart gebracht wie er woonden. Fried Slaats heeft
het rechterlijk archief jaren geleden leesbaar ge
maakt en Theo Meulendijks van SAS Peelland heeft
dit samen met verpondingslijsten en huizenkohiers
gebruikt om de bewoningsgeschiedenis van 1600 -
1800 in kaart te brengen.

Onderzoek door Norbert
Lammers

Spreker Norbert Lammers
heeft de gezinsreconstructies
daarbij gedaan en aan de hand
van bevolkingsregisters de pe
riode van 1800 - 1940 uitge
diept en er aan vastgeknoopt.
En dat alles inzichtelijk ge
maakt door nog meer uit het
archief, oude krantenartikelen
en foto's toe te voegen.

Website door Arne Lammers
Zoon Arne heeft bijgedragen
om de gegevens op de website
van de Heemkundekring de
Vonder te plaatsen. Je kunt per
dorpsdeel, per gehucht en per
adres zoeken op de huidige
kaart van Asten. Maar je kan
ook bijvoorbeeld de geboorte
datum van je Astense over
grootmoeder intikken en dan
is direct te zien waar zij heeft
gewoond. Of je tikt een naam

van een persoon in of een veldnaam en je weet waar
die te vinden zijn. Kortom voor iedereen met As
tense wortels is er wat te vinden in deze bewonings
geschiedenis.
Uiteraard was dit uitzoeken een hele puzzel en Ton
van Hoek en Theo Knoops hebben mensen gezocht
binnen en buiten heemkundekring De Vonder om
een en ander te controleren.

Graag opmerkingen en toevoegingen
Dat betekent niet dat alles nu volledig is en we
roepen Astenaren dan ook op om te reageren als zij
opmerkingen hebben of iets willen toevoegen, zoals
een anekdote of een foto. In deze lezing wordt ge
presenteerd hoe een en ander in zijn werk is gegaan
en hoe de website eruitziet.
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Wielernest Someren
Spreker: Rien van Horik

Datum: Woensdag 21 februari 2018

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

LEZING “WIELERNEST” SOMEREN
Op woensdag 21 februari 2018 verzorgt de lokale
wielerpresentator Rien van Horik een lezing over
de rijke wielerhistorie van So
meren en de kerkdorpen Eind,
Heide en Lierop. Vanaf het
begin van de vorige eeuw
nemen deze “wielernesten” een
belangrijke plaats in als het
gaat over de wielersport in de
Peelregio. Niet alleen op orga
nisatorisch gebied maar ook
gezien de prestaties van de
plaatselijke wielrenners in de
loop der jaren. Aan de hand
van authentiek fotomateriaal, origineel beeldmate
riaal van de NOS waarin te zien is hoe Jan Spetgens
de nationale titel heeft veroverd en gesprekken met
oud-renners komt de lokale wielergeschiedenis
uitgebreid aan bod. De avond wordt afgesloten met
een aangepaste uitvoering van de quiz “Wielerpetje
op, wielerpetje af.”

Narris de Vleut en De Spet
Leonardus van der Vleuten (“Narris de Vleut”) was
een bekend coureur in het begin van de vorige eeuw.
Jan Spetgens (“De Spet”) verovert de nationale titel
bij de amateurs.

Na “Tour de l’Avenir” in
1969 kreeg Spetgens al
aanbiedingen van de
toenmalige profteams Mars-
Flandria en Willem 11-
Gazelle. “Ik ben niet zo
eerzuchtig. Mijn mentali
teit is daarom geloof ik te
zwak voor de beroepswe
reld.” vertelde hij de jour
nalisten toen. In die Toe
komstronde deed hij niet
onder voor Joop Zoete
melk, zijn toenmalige

ploeggenoot in de nationale selectie. In datzelfde
jaar won hij vroeg in het seizoen al de Omloop van
de Baronie. Maar zijn naam prijkt ook op de erelijst

van de Omloop der Kempen. In 1971 behaalde hij
de nationale titel bij de amateurs. Een categorie die
nu te vergelijken is met de elite zonder contract. In
dat jaar werd hij ook geselecteerd voor de WK in
het Zwitserse Mendrisio. Lovende woorden ston
den er in de Helmondse Courant na de triomftocht
in Valkenburg: “De achtduizend natgeregende
toeschouwers hielden hun adem in op de Cauberg.
Wie zou de nieuwe amateur-kampioen worden van
Nedeland? Als eerste over de top en over de streep
vertoonde zich de roodwitte clubtrui en toen wisten
de kijkers het wel. Jan Spetgens was de nieuwe
kampioen. Niemand ontzegde de aanspraken van
de blonde Somerenaar op het eretricot. Want wat
hij in de 181 kilometer lange race naar het kampi
oenschap had gepresteerd grensde aan het onge
looflijke. Bij thuiskomst in Someren wachtte hem,
fanfare Somerens Lust, die de kersverse kampioen
naar het gemeentehuis leidde waar burgemeester
Roels bijna even enthousiast was als de met span
doeken en petjes gewapende supporters.

Rien van Horik
Als tiener stond hij in het midden van de jaren
zestig in zijn geboortedorp Lierop aan de wieg van
de “Toer dur Lierup”. Vanaf het begin van de jaren
tachtig is hij actief als speaker bij KNWU-wieler
wedstrijden op de nationale en internationale ka
lender. Zijn ruime interesse in de historie van de
regionale wielersport is een reden voor zijn plannen
om het boek “De Pedaalridders van de Peel” uit te
gaan brengen
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Contactavond en Astens dialect
Optreden: Piet Snijders en Peer Welten

Datum: Vrijdag 23 maart 2018

Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Gratis en toegang alleen voor leden van De Vonder
De Hirre van Aaste?

De Contactavond met quiz die vorig jaar werd
verzorgd door de Hirre van Zömmere is zo goed
bevallen, dat we op de komende Contactavond
wederom een gepaste portie dialect willen serveren.
Het ligt voor de hand om deze keer de Astense
dialectbobo's aan het woord te laten. Probleem is
evenwel: wie zijn dat? Asten heeft geen Hirre van
Aaste, en de mensen die vroeger voor de Heren van
Asten doorgingen bieden qua dialect weinig hou
vast. Die Heren kwamen immers van ver, woonden
zelden in hun kasteel en spraken liever deftig dan
plat. De laatste kasteelvrouwe - de douairière Cle
mens baron van Hövell van Westervlier en Weeze
veld, geboren gravin Marie Josèphe Brigitte d'Espi
nay Saint-Luc - had weliswaar een meer dan schit
terende tongval, maar ook haar hebben we nooit
op 'plat Aastes' kunnen betrappen. Op zoek dus
naar minder doorluchtige 'Aastese dialectsprèèkers,
en warempel, we hebben er een paar gevonden. En
mooier nog: ze hebben ook toegezegd aan onze
dialectavond te willen meewerken. Het wordt een
gelegenheidscombinatie met Piet Snijders en Peer
Welten en wat ze gaan doen zat bij het samenstellen
van dit blad 'nog in ne wije zak'.

Piet Snijders

Piet Snijders is oud-leerling van het onderwijzers
kwintet Marie van der Zanden, Leo van de Manak
ker, Ton Berkers, Joseph van Eijk en Geert Huys
sr. aan de St. Antonius jongensschool te Asten-
Heusden. Behalve dat vijftal hebben ook de leraren
Nederlands Bouwmans (St. Radboud-ULO Asten)
en Doornbosch (PiusXII College Deurne) bij hem

het dialect d'r uit proberen te slaan, maar zonder
resultaat. Desondanks is Piet er als dagbladjourna
list in geslaagd om van taal zijn kostwinning te
maken. In zijn vrije tijd zingt hij al heel lang in
dialect bij volksmuziekgroep Horlepiep en in
2005/2006 was hij coördinator van de werkgroep
die het dialectboek Aastes van heure Zegge het licht
deed zien.

Peer Welten
De tweede 'Aastese diejalektsprèèker' die we hebben
weten te strikken is Peer Welten. Een purist zoals u
meteen ziet. Behalve dat is Peer derde jongste uit 't
negen kinderen tellende gezin van Driek Welten en
Anna van Bussel uit 'd'n Himmel'. Peer is ook mu
zikant en een geboren dialectzanger, eentje die ge
tuige een van zijn prachtige liedjes op YouTube een
heuse haat-liefderelatie opbouwde met zijn onder
wijzeres 'op Vorreldonk', de statige Juffrouw de
Vent. Verder is Peer wereldberoemd in Asten van
wege zijn website 'Himmels', waarop hij een schat
aan nostalgisch erfgoed heeft samengebracht. In
2016 vierde hij het vijfjarig bestaan van die website
bij 'In de Gloria' met het amusante life-programma
'Zal 'k us wá vurtelle?'.
Wat ons betreft: graag! We zijn heel benieuwd naar

de combinatie Peer & Piet!
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Jaarvergadering en Opgravingen in Someren 
Sprekers: Voor de pauze: leden en bestuur van De Vonder

Na de pauze: Fokko Kortlang over Somerense opgravingen

Datum: Dinsdag 3 april 2018

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Alleen voor leden van De Vonder

Someren 1990: grote archeologische ontdekking!
In 1990 werd bij toeval een archeologische ontdek
king gedaan tijdens de aanleg van een paar straten
in de nieuw te bouwen woonwijk Waterdael in
Someren. Drie amateurarcheologen speurden de
openliggende grond af, en vonden donkere vlekken
en een scherf. Deze bleken onderdeel te zijn van een
groot grafveld uit de ijzertijd. Vanaf dat moment
zijn rondom de dorpskern van Someren, op het
zogenaamde dekzandeiland tussen de kleine Aa en
Aa, diverse opgravingen uitgevoerd. In totaal is
maar liefst 35 hectare door archeologen, vrijwilli
gers en studenten onderzocht. Bij alle opgravingen
in Someren zijn veel bijzondere vondsten gedaan.
Waaronder grafvelden, karrensporen uit de prehis
torie, boerderijerven uit de ijzertijd, boerderijen en
een krijgersgraf uit de Romeinse tijd en vele gebou
wen en waterputten uit de middeleeuwen. “Door de
lemigheid van de grond en de metersdikke lagen
plaggenbemesting vanaf de middeleeuwen zijn veel
sporen uitzonderlijk goed bewaard gebleven”, zegt
Fokko Kortlang, de spreker van vanavond.

Voordat Someren Someren heette
Op de verschillende opgravingslocaties zijn grote
afbeeldingen geplaatst van de belangrijkste vond
sten in het betreffende gebied. De prenten zijn ook
terug te vinden in het boek Voordat Someren So
meren werd. “De belangrijkste vondsten zijn sa
mengevat in vijf platen, die als een canon van ar
cheologische iconen door Someren verspreid
staan”, aldus de archeoloog. Op een van de platen
is het graf van de Romeinse krijger afgebeeld, an

dere platen tonen de bouw van een waterput en een
erf uit de ijzertijd. Aan de Acaciaweg staat de af
beelding van de omgrachte hoeve, waarvan op die
locatie resten gevonden zijn. Op weer een andere
prent is een plattegrond uit het verre verleden van
Someren afgebeeld met op de voorgrond het graf
veld en daarachter een veld met akkertjes, begrensd
door de Aa en het landschap van de Peel. “We
hebben geprobeerd de platen zoveel mogelijk een
afspiegeling te laten zijn van de tijd. Daarom zijn er
ook mensen op afgebeeld die laten zien hoe het
dagelijkse leven zich in de betreffende periode af
speelde”, legt Kortlang uit. Samen met de afbeel
dingen geeft het boek volgens de archeoloog aan de
hand van reconstructietekeningen, kaarten, foto’s
van de archeologische werkzaamheden en vondsten
en toegankelijke teksten een inkijkje in het dagelijks
leven van de mensen die in Someren woonden, lang
voordat Someren Someren heette.
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Dames de Vent 
Spreker: Theo Knoops

Datum: Woensdag 11 april 2018

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aanvang: 20.00 uur

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

Een bijzondere familie
In het huis Prins Bernhardstraat 70 heeft een bij
zondere familie gewoond: de familie de Vent. Het
huis is gebouwd eind 19de eeuw door Wachtmeester
der marechaussee De Vent. In de monumentenlijst
van De Vonder staat vermeld dat het huis een bij
zondere bewoner heeft gekend: juffrouw C. (Coleta)
de Vent: onderwijzeres R.K. lagere school Ommel.

Coleta
Coleta de Vent is per 1 januari 1921 door pastoor
van de Pas aangesteld als onderwijzeres aan de
school in Ommel. Tot 1 augustus 1965 gaf ze les aan
twee generaties Ommelse kinderen. Juffrouw de
Vent op 96-jarige leeftijd: "Er wordt vaak gezegd
dat ik streng was. Nou, dat was ik ook. Ik liet niet
over me lopen. Van de andere kant durf ik ook te
zeggen dat ik wel rechtvaardig was. In al die jaren
heb ik nog nooit een kind voorgetrokken; ze waren
allemaal gelijk bij mij. Soms had je een leuk werkje
te doen voor een kind. Dan dwong ik me er vaak
toe iemand uit te zoeken die ik het minst graag deze
opdracht gaf. Je kunt je de verbazing van die kin
deren dan wel voorstellen." Een leerling vertelt: "Ze
was geen makkelijke. Ze kon je aan je oor tussen de
banken uitdraaien, maar je kon er veel geleerdheid
halen, want lesgeven, dat kon ze. Ze was er ook
altijd, weer of geen weer."

Bernardine
Het huis heeft nog een bijzondere bewoner meer
gehad: juffrouw B. (Bernardine) de Vent: onderwij
zeres R.K. lagere school Voordeldonk. Per 1 juli
1942 is Bernardine de Vent aangesteld als onderwij

zeres aan de nieuwe school op Voordeldonk en ze
zal er blijven tot 1973. Peer Welten (van de website
Himmels.nl): "Juffrouw de Vent wilde van iedereen
'n "geestelijke" maken en zelf had ze broers die
broeder waren... haar zusjes waren niet getrouwd.
Ik denk dat de juf zo streng was omdat ze zelf streng
was opgevoed. Haar vader had 'n hogere functie bij
de politie. Ik wilde eigenlijk goeie maatjes worden
met de juf en als ze vroeg wie haar op woensdag
middag kwam helpen met het in orde brengen van
haar tuin achter haar huis in de Prins Bernhard
straat, dan stak ik als eerste mijn vinger op... nee ik
was geen slijmer... maar ik wilde gewoon goed zijn
voor haar. We kregen dan 's middags limonade,
koekjes, snoep en ijs en het was fijn om daar te zijn.
Mejuffrouw de Vent was 'n lieve vrouw. Maar als
je op school was kreeg je van Juf de Vent draaien
om je oren, moest je in hoek staan en soms op je
knieen voor het bord."

Streng maar rechtvaardig
De dames de Vent hebben twee gezichten. Enerzijds
zo streng dat kinderen bang van hen waren en an
derzijds deskundig en lief waar kinderen dan weer
fijne herinneringen aan hebben. Hoe zat het eigen
lijk precies? En wat deden ze nog meer dan lesgeven?
Tijd om een en ander op een rijtje te zetten. Kom
luisteren en meepraten.
Heb je fijne herinneringen aan een van de beide
juffrouwen, dan zal het een feest van herkenning
zijn. Blijf je boos worden door de herinneringen,
laat dan deze lezing voor jou als therapie werken.
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Lezing Kamp Vught
Datum: Donderdag 17 mei 2018

Plaats: Zaal Hotel Centraak, Wilhelminaplein 3, Someren

Aanvang: 20.00 uur

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

Konzentrationslager Herzogenbusch
In deze lezing zal een historisch overzicht gegeven
worden over het ontstaan van Kamp Vught. Ook 
belangrijke gebeurtenissen in het kamp zullen aan
de orde komen, zoals bewoners, leiding en organi
satie, de drama’s die plaatsgevonden hebben in het
kamp, wie er opgesloten werden en niet vergeten de
naoorlogse periode van het kamp.
In 1942 werd begonnen met de bouw van Konzen
trationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught
officieel heette. Kamp Vught was geen vernieti
gingskamp zoals Auschwitz. Zeker 750 mensen zijn
in het Kamp Vught overleden.
De belangrijkste functie van de concentratiekam
pen was de systematische onderdrukking en opslui
ting van alle bevolkingsgroepen die als tegenstander
van het regime werden aangewezen.
Kamp Vught was het enige SS-concentratiekamp
in Nederland. Het kamp in Westerbork was een
doorgangskamp voor joden. Kamp Vught was
hetzelfde georganiseerd als de kampen in nazi-
Duitsland. Maar de gevangenen in Vught werden
minder hard behandeld dan in andere kampen. De
nazi’s wilden de Nederlandse bevolking niet teveel
tegen zich opzetten.
Wie deze lezing zal geven is op dit moment nog niet
bekend. De werkgroep heeft aan Kamp Vught ge
vraagd of er speciaal aandacht gegeven kan worden
aan het Philips-Kommando.

Het Philips-Kommando in Kamp Vught
In de latere oorlogsjaren werd het ondersteunen van
de Duitse oorlogsindustrie steeds belangrijker.

Kamp Vught beschikte onder meer over een vlieg
tuigsloperij en werkplaatsen van Philips.
De vliegtuigwrakken werden per trein aangevoerd,
over een spoorlijn die doorliep tot in het kamp. De
fundering van deze spoorlijn is nog zichtbaar in de
gracht, rechts van de gereconstrueerde barak.
Op verzoek van de Duitsers heeft Philips, na lang
aarzelen, binnen het prikkeldraad van het kamp een
werkplaats ingericht. Het zogenaamde Philips-
Kommando. Vooraf had Frits Philips een grote
mate van eigen zeggenschap bedongen, die lange
tijd door de SS werd gerespecteerd.
Het lukte de Philips-leiding de situatie van de ge
vangenen die er werkten aanzienlijk te verbeteren,
maar uiteindelijk kon het transport van de joden
onder hen niet worden voorkomen.
Achter het prikkeldraad van Kamp Vught hebben

van februari 1943 tot sep
tember 1944 hebben zo'n
3.100 mannelijke en vrou
welijke gevangenen -
waaronder 600 joden -
deel uitgemaakt van het
Philips-Kommando. Naast
scheerapparaten en knijp

katten produceerden zij daar ook meer 'kriegswich
tige' producten zoals radiobuizen
Het Philips-Kommando bood zo bescherming aan
gevangenen en zorgde er voor dat de 600 joodse
werkers lange tijd vrijgesteld werden voor transport
naar Duitsland. Achteraf gezien is dat voor veel van
deze gevangenen een gelukkige beslissing geweest.
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Kleine excursie naar Kamp Vught
Datum: Zaterdag 26 mei 2018

Vertrek: Vanaf parkeerplaats zwembad De Diepsteekel, Someren

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder, kosten € 13. U dient zich vooraf aan te melden.
Daarover ontvangt u te zijner tijd nog bericht waarbij tevens informatie gegeven
wordt over de nadere invulling van deze excursie.

14 uur de deur van de cel open. Tien vrouwen
hebben de nacht niet overleefd.

Kindertransporten
Veel gevangenen werden vanuit Vught naar vernie
tigingskampen op transport gezet. Dat gold met
name voor de joodse gevangenen. Berucht zijn
bijvoorbeeld de twee ‘kindertransporten’. Op zater
dag 5 juni 1943 werd bekend gemaakt dat alle
joodse kinderen weg moesten uit het kamp. Op 6
juni vertrokken de kinderen van 0 tot 3 met hun
moeder. Tenminste 1269 joodse kinderen uit Kamp
Vught werden via Westerbork gedeporteerd naar
Sobibor in Polen. Daar zijn ze vrijwel direct na
aankomst om het leven gebracht.

Doden
Vught was dan wel geen vernietigingskamp zoals
Auschwitz, maar ook hier stelde een mensenleven
niets voor. Ongeveer 750 mensen in het kamp zijn
gestorven door ziekte en mishandeling. Van hen zijn
329 mannen buiten het kamp op de fusilladeplaats,
even buiten het kamp (schietbaan) neerschoten.
Ook werden mensen hier opgehangen. Vanuit
België zijn minstens zesendertig mensen naar Kamp
Vught overgebracht en nog dezelfde dag opgehan
gen. Ze waren bijna allemaal in België door de
Duitse bezetter in een militair proces ter dood ver
oordeeld wegens sabotageacties. Het vonnis moest
met de strop ten uitvoer worden gebracht. Van veel
van de veroordeelden is bekend dat het communis
ten waren. Veel gevangenen, die vanuit Kamp
Vught naar andere kampen zijn gedeporteerd,
hebben de oorlog ook niet overleefd. Dat geldt
vooral voor de 12.000 joodse gevangenen. Van hen
keerden na de oorlog bijna niemand terug.

Konzentrationslager Herzogenbusch
In 1942 werd begonnen met de bouw van Konzen
trationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught
officieel heette. Toen de eerste uitgehongerde en
afgebeulde gevangenen in januari 1943 uit Amers
foort aankwamen, was het kamp nog niet af. Dat
mochten de gevangenen zelf afbouwen. De misera
bele omstandigheden kostten in de eerste maanden
al enige honderden mensen het leven. In totaal
werden ongeveer 32.000 mensen tussen januari 1943
en september 1944 korte of langere tijd opgesloten
in het kamp. Naast 12.000 joden zaten in Vught
onder meer ca. 19.000 politieke gevangenen, ver
zetsstrijders, Sinti en Roma (‘zigeuners’), Jehovah
getuigen, zwervers, zwarthandelaren, criminelen en
gijzelaars. Van hen vonden zeker 749 kinderen,
vrouwen en mannen in het kamp de dood door
honger, ziekte en mishandeling. De 12.000 joden
werden via Vught doorgevoerd naar het Kamp
Westerbork en van daaruit naar vernietigingskam
pen in Polen. Vrouwen zitten in Vught in een spe
ciaal vrouwenkamp.

Gekleurde driehoeken
Elke gevangene kreeg een gekleurde driehoek op
zijn of haar gevangenenpak (man) of kampjurk/
overall (vrouw): politieke gevangenen en verzets
strijders een rode, misdadigers een groene, en de ‘
criminelen’ (illegale slachters en zwarthandelaren)
een zwarte driehoek. In andere landen: homosek
suelen een roze, Sinti en Roma een bruine driehoek.
In andere bezette landen moesten joodse gevange
nen een gele driehoek dragen; van Kamp Vught is
alleen bekend dat zij een nummer toe bedeeld kre
gen.

Het Bunkerdrama
"Het Bunkerdrama" is een herinnering een voor
beeld van de wreedheden in het kamp. Toen een van
de vrouwen uit barak 23B in de kampgevangenis
(de ‘bunker’) werd opgesloten, protesteerde een
aantal vrouwen daartegen. Kampcommandant
Grünewald liet als vergelding zoveel mogelijk
vrouwen in één cel bij elkaar opsluiten. In cel 115
zaten uiteindelijk 74 vrouwen op elkaar geperst op
een oppervlakte van negen m², met nauwelijks
ventilatie. Zondagmorgen 16 januari 1944 gaat na
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Pierre Cuypers, architect
Spreker: Anneke Vàhl

Datum: Woensdag 13 juni 2018

Plaats: Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, Asten

Aaanvang: 20.00 uur

Toegang: € 3, voor leden van De Vonder gratis

Grote excursie Roermond
Datum: Zaterdag 23 juni 2018

Vertrek: Vanaf restaurant De Platte Vonder te Someren-Eind

Deelname: Alleen voor leden van De Vonder, kosten € 13. U dient zich vooraf aan te melden.
Daarover ontvangt u te zijner tijd nog bericht waarbij tevens informatie gegeven
wordt over de nadere invulling van deze excursie.

Architect, kunstenaar, ambachtsman, projectont
wikkelaar, katholiek

Pierre Cuypers was een enorm succesvolle architect.
In binnen en buitenland was hij beroemd. Hij was
ook heel pro
ductief. Bijna
iedereen kent
werk van hem.
Ik heb me altijd
afgevraagd waar
in het geheim
van zijn succes
lag. In deze
presentatie pro
beer ik daarop een antwoord te geven. Aan de hand
van veel beeldmateriaal komt zijn leven en werk
naar voren. Ik geef een beeld van de tijd waarin hij
leefde, zijn wonen en werken in Roermond en zijn
verhuizing naar Amsterdam. Natuurlijk komen het
Rijksmuseum en het Centraal Station aan de orde.

Kasteel de Haar bij Haarzuijlens wordt niet verge
ten. Dit alles van mooie beelden voorzien. Tenslot
te probeer ik altijd wat gebouwen van Cuypers te
vinden die in de buurt liggen van de plaats waar de
presentatie plaats vindt. Het is geen wonder dat dit
heel vaak lukt.

Anneke Váhl
Jaren lang werkte ik in diverse ziekenhuizen, de
laatste 10 jaar van mijn loopbaan was ik operatio
neel manager in het Canisius Wilhelmina Zieken
huis te Nijmegen. Na mijn pensioen kreeg ik tijd
voor mijn grote liefde: geschiedenis. Omdat een
echte studie zou betekenen dat ik veel andere dier
bare zaken zou moeten laten, zocht ik naar moge
lijkheden om vooral praktisch met geschiedenis
bezig te zijn. Zo werd ik gids in het bevrijdingsmu
seum in Groesbeek en later gids in en rond Paleis
het Loo te Apeldoorn.

Roermond, gelegen aan de Maas
Roermond is een van de oudste steden van Limburg
en kent een rijke geschiedenis. Uit een, in 1968 ge
vonden Romeinse offersteen blijkt dat hier al in de
3e eeuw mensen woonden. Later is er een nederzet
ting ontstaan op de zogeheten Christoffelberg, een
hoogte langs de Maas ten westen van de huidige
Christoffel-kathedraal. De naam Roermond
(Ruremunde) komt voor het eerst voor in geschrif
ten uit 1130. In 1232 kreeg Roermond stadsrechten,
in 1472 muntrecht en in 1559 een bisschopszetel.
Daarnaast heeft Roermond deel uitgemaakt van de
Hanzesteden. De bijzondere monumenten en
plaatsen in de binnenstad zijn het sfeervolle Mun
sterplein naast de 13e eeuwse Munsterkerk De
markt met het stadhuis uit 1700. De gotische

Christoffel-kathedraal,
een kruisbasiliek waar
van de oudste delen
stammen uit 1410.
Een van de laatste
restanten van de
vroegere vestingwer
ken is de Rattento
ren. Roermond is
ook de stad van de
beroemde architect
Pierre Cuijpers waar
van het standbeeld
naast de Munster
kerk staat.
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Vrienden van De Vonder
 

Vrienden van Heemkundekring De Vonder maken onze activiteiten mede mogelijk.
A de Wit | Speelheuvelplein 4, 5711 AR Someren
F. Leenen Someren Beheer bv | Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
M.J.E. Driessen Advies en Beheer | Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
Van Kaam Netwerk Notarissen | Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
Larco Foods B.V. | Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Isobouw Systems BV | Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Hotel Centraal | Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij | Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Wijnen Bouw en Service | Dorser 2, 5711 LE Someren
Leenen Steengoed b.v. | Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Acfis Business Centrum | Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Garage Linden | Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren

Autobedrijf Stienen Someren BV | Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
ETB Willem Bos | Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne | v.d. Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Partycentrum De Platte Vonder | Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Harrie Welten (Jumbo) | Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Dakdekkingsbedrijf Joan Meeuws | Liesberg 14, 5712 JL Someren

Fysiotherapie Campanula | Floralaan 22, 5721 CV Asten
MIDAS Winkels | Markt 10, 5721 GE Asten
Verbugt IT | Zagershof 1, 5721 HX Asten
Notaris Kessels | Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
P. van der Zanden | Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Aannemersbedrijf Geven | Ommelseweg 48, 5721 WV Asten

Rene Berkvens Bloemenarrangementen | Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel

Jan van de Vijver | Vinkenweg 7, 5752 RA Deurne-Walsberg

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

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


