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Van het Bestuur
Voor U ligt weer een uitgave van ons verenigings
blad. De redactie en een aantal schrijvers hebben
weer uitstekend werk verricht. Op de eerste plaats
wens ik U veel leesplezier.
 
Zo aan het einde van dit voor Brabant en onze
dorpen zo belangrijk jaar dat veel in het teken van
de bevrijding heeft gestaan resten mij in dit kader
slechts enkele overdenkingen.
Geboren in het bevrijdingsjaar heb ik persoonlijk
geen onderdrukking, terreur of oorlogsleed ervaren
en dat zal voor velen gelden. 
 
Toch is het belangrijk de verhalen van diegenen die
het wel hebben meegemaakt te blijven vastleggen,
nu het nog kan. Ook blijft  belangrijk het onderzoe
ken van verhalen en te zoeken naar nog onbekende
verhalen of gebeurtenissen.

 
Ik mag dan de bevrijding wel niet zelf hebben
meegemaakt, ik voel me en ben wel vrij. En dat moet
zo blijven, voor mij en voor vele anderen.
Onafhankelijk van geaardheid, ras, geloof of land
van herkomst.
 
Of onze generatie dat op de juiste wijze doet is denk
ik nu geen onderwerp voor ons verenigingsblad.
Maar ik wens onze verenging en ons blad een zo
lang bestaan toe, dat in de toekomst daar wel arti
kelen aan gewijd zouden kunnen worden.
 
Dat zijn zo van die overdenkingen als het bijna
Kerstmis is en het nieuwe jaar begint.
Daarom een gelukkig, gezegend en zalig Kerstfeest
en Nieuwjaar.
 
De Voorzitter.
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DE VONDER

Woord van de redactie
Beste lezer,
 
Van harte willen wij u een Zalig of (al naargelang)
Vrolijk Kerstfeest toewensen.
Veel is er dit jaar geschreven over verschillende
oorlogen die oa. Nederland teisterden.
Het 75-jarige bevrijdingsfeest werd gevierd. Wij
Zuiderlingen hadden dat geluk maar onze landge
noten van boven de rivieren kregen het nog hard te
verduren.
Onderzoek naar het oorlogsverleden en dagboeken
over deze tijd lieten ons nog eens de gebeurtenissen
(her-)beleven.
 
Moge de Vonder voorlopig niet meer volgeschreven
worden met soortgelijke verhalen, die onze kinde
ren en kleinkinderen vertellen hoe het na 2019 met
de Peel is gegaan.
Oh, wat is de Peel toch groot!!
 
Hartelijk dank aan alle schrijvers voor hun interes
sante bijdragen in de vorm van uitgewogen en
verfijnde informatie, vermakelijke of spannende, al
dan niet historische verhalen, die ons wisten te
boeien of aangenaam deden verpozen.

 
Wij wensen u een Goed Uiteinde en een Zalig dan
wel een Gelukkig Nieuwjaar!
Enne.. laat eens wat van u horen!!
 
Aaw Jaor, Neij Jaor
minnen buul is léég
makt “m vol
dan wens ik oe “n Zalig Neij Jaor
 
Per 1 Januari 2020 treedt  -tot onze vreugde- onze
nieuwe voorzitter aan: Hennie Hoeben!
Adres: Voordeldonk 30 5721 HM Asten
Telefoon: 0493-694134
 
De redactie
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tig verzet van de zijde van de kardinalen Faulhaber
en Von Galen en dominee Niemöller. Hitler is
echter niet meer te stuiten. De propagandamachine
onder leiding van Göbbels doet zijn barbaars werk.
Ook Nederland is ongerust geworden. Rond 1937
werd een soort Militaire Politie aan Sluis 11 gesta
tioneerd. Wat later begon men aarzelend met het
aanleggen van wat schaarse verdedigingswerkjes.
Aan Sluis 11 begon de bedrijvigheid met lossen en
laden van prikkeldraad, cement, stenen en balken
voor de aanleg van kazematten en bunkers. Velen
konden de werkverschaffing nu vaarwel zeggen en
weer het vrije bedrijf in, waar inmiddels lonen
werden betaald van f 20,- tot f 40,- per week, tot dan
een ongekende weelde. En daar fietste men zich dan
de benen voor uit het lijf, want ritjes naar Best en
het vliegveld van Eindhoven waren maar heel ge
woon. De prijzen van levensmiddelen waren erg
laag, zodat men zich over het algemeen een beetje
beter kon roeren. Nadat Hitler Sudeten-Duitsland
en Tsjecho-Slowakije had bezet slofte hij op een
mooie dag in september ook Polen binnen, dat met
zijn ouderwetse leger van wat paardenvolk tegen de
gemotoriseerde vijand niets kon beginnen en nadat
Rusland voor de voorzichtigheid aan de oostzijde
was beginnen te knabbelen, besloten ze maar om de
koek gelijkelijk te verdelen. Na een week of drie was
het met Polen gedaan. Die slimme Nederlanders
begonnen nu toch wel argwaan te krijgen en zelfs
bij de P.T.T. ( Putje graven, Tentje bouwen, Tukje
doen) stelde men een nachtdienst in. Dag en nacht
moest men de telefoon bewaken en mijn verloofde,
(Fien Jansen) moest voor ieder telefoontje ’s nachts

 
 
 

Wij grijpen nu weer even terug. In Duitsland kwam
zachtjesaan het Nazisme op, een to
talitaire stroming evenals het Com
munisme en het Fascisme. Het
heerste in Duitsland van 1933-1945
onder Adolf Hitler. Dit ging vooral
uit van superioriteit van het noordse
of het Germaanse ras. Het Nazisme
was reeds aanwezig in het Sudetenland en Oosten
rijk vóór 1918. Het gebrek aan democratische tra
ditie en de enorme chaos in geheel Europa, alsmede
een verpaupering van het naoorlogse Duitsland (na
1914 – 1918). De nasleep van veel te hoge herstel
betalingen deden de roep ontstaan naar een sterke
man in centraal Europa. De National – Socialisti
sche – Deutsche – Arbeiter – Partei, die van origine
een oud-strijdersorganisatie was, (Hitler was daar
het 7e lid van) kreeg aanvankelijk veel steun van
industriëlen als Deterding en Ford, omdat zij die
partij als bolwerk tegen het communisme zagen.
Hitler deed dan ook, in navolging van Mussolini’s 
Mars naar Rome (1922), een staatsgreep in Mün
chen (1923) samen met Ludendorff. De staatsgreep
mislukte en Hitler belandde in de gevangenis, waar
hij te Landsberg “Mein Kampf “ schreef. Na 1929
snelle vooruitgang gevolgd door machtübernahme
in 1933. Na de dood van Hindenburg werd Hitler
ook staatshoofd. Spoedig volgen de eerste anti-
Joodse maatregelen en verlaat Duitsland de Vol
kenbond. Dan begint een grenzeloze aanmaak van
wapenen. Onderwijl wordt het volk geïndoctri
neerd. Partijdagen hebben plaats in Neurenberg.
Film, Radio en Pers werken samen om de Ariërs
tegen de Joden op te zetten. Boeken o.a. van Alfred
Rosenberg “Blut und Boden” zeggen dat het ras de
hoofdzaak is, het individu telt niet meer mee. De
Duitsers moeten Lebensraum hebben, dus ze zijn
wel verplicht om, willen ze alle Duitsers in één groot
Duitsland verenigen, andere landen te bezetten
waar door bepaalde groepen nog Duits gesproken
wordt. Zo volgt de bezetting van Sudeten-Duits
land, Oostenrijk en Polen. De mensontwaarding is
in volle rush. Denk hierbij aan de gruwzame geno
cide: 6 miljoen Joden vergast en nog eens honderd
duizenden Zigeuners. Noch de R.K. Kerk als het
Protestantisme zien aanvankelijk het gevaar, getui
ge het Concordaat dat Paus Pius XI in 1933 nog
sluit met Hitler. Later komt echter krach-
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het bed uit om  te helpen contact tot stand brengen
daar ons telefoonnet toen nog niet was geautoma
tiseerd. Ze kon ervan op aan iedere nacht enige
malen in een gezonde jonge-meisjesslaap te worden
gestoord om min of meer geheime boodschappen
te helpen doorgeven. Hierover kreeg men dan
dubbel tarief uitbetaald. Je mocht dan zo’n 100 x
per maand je bed uit voor een vergoeding van pak
weg f 150,-. Engeland had beloofd Polen te zullen
helpen maar had zelf maar een 40 tal oude tanks die
later allemaal naar Noord-Afrika zijn gestuurd om
daar Rommel te helpen verjagen. Aldus moest
Polen zijn eigen boontjes doppen, met het reeds
vermelde noodlottige gevolg. Aan de oorlog op veel
grotere schaal viel niet meer te ontkomen, daarover
was iedereen het inmiddels wel eens. Toch handelde
men er niet naar: er werd niet gehamsterd, boven
dien had men geen geld om zomaar wat voorraden
in te slaan die je niet direct nodig had. Men leefde
gezapig verder.
Zo brak de 10e mei 1940 aan. ’t Zou een mooie
stralende dag geweest zijn ware hij niet bedorven
door een angstig beklemmend gevoel van onzeker
heid over wat ons te wachten zou staan. In de verte
hoorde je de kanonnen bulderen en de vliegtuigen
scheerden laag over ons vredige dorp. Veel vlugger
dan we hadden gedacht stond de vijand voor onze
neus en rukten de eerste stoottroepen Someren
binnen. De “Peellinie” zou de vijand hebben moeten
tegenhouden, maar de Duitse spionagedienst had
zijn werk goed gedaan. Men trok netjes om de
Peellinie heen en liet alle verdedigingwerken links
liggen. Hoe wist men nu precies zo waar al die
verdedigingswerken lagen? Wel, ik kan me nog
herinneren, dat ik een keer een man uit de staalstad
Solingen thuis aantrof om broodmessen, scharen,
haartuig, zeisen en zichten te verkopen, alles tegen
zeer billijke prijzen en als de waren niet goed bleken,
geld terug of gratis nieuwe. Een uur nadien liep ik
de Goord-Verbernedijk af, richting Rijk Vendrig,
en zag ik diezelfde Duitser met zijn benen in de sloot
tekeningen maken aan de slootkant. Later begreep
ik dat dit schetsen moeten geweest zijn van binnen
wegen en de daarlangs gelegen boerderijen. De
verkoop van ijzerwaren was maar camouflage.
Politiek was me toen nog geheel vreemd en er kwam
dan ook geen enkele verkeerde gedachte bij me op.
 
Wordt vervolgd

Algemene informatie
Redactie:
Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
5721 HM, Asten, 0493-694134
Anneke Blankennagel, Jac Jöris,
Ricus van Neerven,  Piet Snijders,
Ad Verrijt en namens het bestuur Cor Fransen
Mailadres voor inzenden kopij:
redactie@heemkundekringdevonder.nl
 
BESTUUR HEEMKUNDE:
Voorzitter: Hans Dittner Tel.0493-842754
Secretaris: Martien Verdonschot Tel. 0493-693498
Penningmeester: Hans van Strijp Tel. 0493-380493
Leden: Cor Fransen Tel. 0493-693421
Paul Gianotten  Tel. 0493-472350
 
Gezinsabonnementen HKK De Vonder
€ 30,00 per jaar
Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
ISSN 1387-2079
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Aan de verkeerde  kant van het
kanaal
door Remy Lammers
 
Sinds mei 1945 lag er op het kerkhof in Someren-
Eind een sober graf, zonder zerk, met een eenvoudig
klein ijzeren kruisje met het opschrift: J.A.Kirch
jünger, gefusilleerd op 25 september 1944 te Helen
aveen. Het heeft daar gelegen tot  het stoffelijk
overschot werd herbegraven op de erebegraafplaats
Loenen. Het verhaal achter dit graf dient echter in
Someren bewaard te blijven. 
 
Want wie was precies deze Johannes Anthonius
Kirchjünger? Ik weet het dankzij mijn oom Jozef
van der Heijden, in de Tweede Wereldoorlog leider
van de Landelijke Onderduikers Beweging in So
meren.
Ik heb veel met mijn oom gepraat en daarbij veel
informatie gekregen. Toen hij in 1980 overleed
kreeg ik van mijn tante bovendien diens archief.
Zodoende weet ik dat oom Jozef en J.A. Kirchjün
ger bevriend waren met elkaar.
 
J.A. Kirchjünger werd geboren in Utrecht op
01-05-1904. Hij ging al op vrij jonge leeftijd naar
zee, op de grote vaart.
Regelmatig kwam hij bij zijn broer in Rotterdam, 
die gehuwd was en een vrachtboot bezat waarmee
hij de binnenwateren bevoer.
Toen Johannes na een verre wereldreis weer in
Rotterdam kwam, bleek zijn broer te zijn overleden.
Johannes trouwde met diens vrouw en nam ook de
boot de “Antonette” over. Later is hij gescheiden
en huwde hij zijn tweede vrouw, Jantje Jager.
Met zijn vrachtboot voer Johannes Kirchjünger
niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland,
België en Frankrijk. Hij kwam vaak door de Zuid-
Willemsvaart en leerde in Someren-Eind mijn oom
Jozef van der Heijden kennen. Jozef zat in het
verzet en Kirchjünger was fel tegen de Duitse bezet
ting van ons land, dus dat klikte goed met elkaar.
 
Mijn oom kende de schipper zo goed, dat die mee
stal wel even op bezoek kwam als hij met zijn schip
de Zuid-Willemsvaart bevoer en langs Sluis 12
kwam. Van mijn oom hoorde ik dat Johannes ‘wel
eens’ geallieerde piloten mee nam op zijn schip om
ze in België bij een klooster af te leveren. Of dit vaak
gebeurd is, weet ik niet.
Ook had Kirchjünger een sterke radiozender aan

boord, waarmee hij berichten kon verzenden naar
Engeland, o.a. over sterke Duitse troepenconcen
traties.
 
Volgens mij is hem dat fataal geworden. Toen de
Duitsers zich rond de bevrijding in september 1944
terugtrokken, bliezen zij op vele plaatsen de brug
gen in de Zuid-Willemsvaart op, zodat de geallieer
de legers niet gemakkelijk over het kanaal konden
komen.
Maar daardoor konden ook de schepen niet verder
varen. Vanuit Nederweert kon tot aan Sluis 12 ge

varen worden. Maar tussen Sluis 13 en 12 kwam het
kanaal aan weerszijden vol te liggen met schepen.
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Someren werd op 20 september 1944 door de En
gelsen bevrijd, maar die kwamen niet verder dan de
westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart. En
Kirchjünger was met zijn schuit vast komen zitten
aan de oostelijke oever, toen nog bezet door het
Duitse leger. Hij lag aan de verkeerde kant.
 
Op 21 september kwamen drie Duitse SD-ers aan
boord en doorzochten het hele schip, waarbij ze de
radiozender vonden. Of die door iemand verraden
is, of door de Duitse informatiedienst is opge
spoord, is niet bekend.
Feit is dat de SD-ers in woede ontstaken. Ze namen
de zender in beslag en arresteerden Johannes Kir
chjünger. Voor ze met hem vertrokken, lieten ze zijn
schip zinken. Kirchjüngers vrouw was op dat mo
ment niet aan boord.
 
De SD-ers namen hem mee naar Helenaveen, dat
toen nog stevig in Duitse handen was. Waarschijn
lijk hebben ze hem aan het praten willen krijgen,
maar is dat niet gelukt. Kirchjünger overleefde de
ondervraging niet. De Duitsers lieten hem langs de
kant van de weg liggen. Buurtbewoners hebben hem
begraven en aangifte gedaan bij de gemeente Deur
ne.
 
Zijn toenmalige vrouw liet dat aan Jozef van der
Heijden weten en die stelde haar voor om Kirchjün
ger een passend graf te geven op het R.K. kerkhof
te Someren-Eind. Toen hij werd opgegraven, bleek
hij vreselijk te zijn  mishandeld. Zijn schedel was op
vele plaatsen ingeslagen, waarschijnlijk met de kolf
van een geweer.
Voor de begrafenis werd het slachtoffer naar de
kerk in Someren-Eind gebracht waar een H.Mis
voor hem werd opgedragen. Kirchjünger kreeg een
sober graf waarop een klein kruisje werd geplaatst
met zijn naam erop.
Jozef van der Heijden zorgde er jarenlang  voor dat
het graf er netjes uitzag en bracht er regelmatig
bloemen naar toe. Toen hij overleden was, nam zijn
broer Frits van der Heijden die taak over. De vrouw
van Kirchjünger liet aan andere familieleden nooit
weten waar Johannes begraven lag.
 
Vele jaren later, op een zondagmorgen, ging bij mij
de bel en stond er een man aan de deur die gestuurd
was door een cafébaas uit Someren-Eind: „Ga maar
naar Remy Lammers, die zal jou wel helpen met je
vragen!" Hij vroeg me of ik bekend was op het

kerkhof in Someren-Eind en toen ik dat beaamde
vroeg hij of ik wist of er een schipper begraven lag,
die aan het einde van de oorlog was vermoord door
de Duitsers.
Toen ik vroeg of die schipper Kirchjünger was,
bevestigde hij dat en vertelde hij dat zijn schoon
moeder - een dochter van Kirchjünger uit diens
eerste huwelijk -  bij hem in de auto zat. Ze waren
jarenlang op zoek geweest naar zijn graf, maar er
niet in geslaagd dat te vinden. Mij bleek dat er nooit
een goede verstandhouding was geweest tussen
Kirchjüngers tweede vrouw en de rest van de fami
lie.
De oorlogsgravenstichting had al eerder aan haar
gevraagd om zijn stoffelijk overschot te mogen
overbrengen naar de ereplaats te Loenen, maar zij
weigerde daar toestemming voor te verlenen.
Op voornoemde zondag zijn wij naar het kerkhof
in Someren-Eind gegaan en dat was voor Kichjün
gers dochter een zeer emotioneel moment. Eindelijk
had ze het graf van haar vader gevonden.
Nu vroeg zij of hij in Loenen op de erebegraafplaats
kon worden herbegraven. De hele familie was het
daar uiteindelijk mee eens.
Een en ander heeft zijn beslag gekregen met mede
werking van de Werkgroep Someren W.O. 2. Ik ben
daar tot mijn teleurstelling verder niet meer bij be
trokken geweest.
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Oma van Eijk
De redactie ontving een schrijven van Jan van Eijk
uit Someren. Zijn dochter Marika maakte in 1976
op de lagere school regelmatig opdrachten in een
schrift over vroeger. Zo stapte zij ook af op haar
oma, de toen 74-jarige Drieka van Eijk-van Diepen,
en liet haar een verhaaltje schrijven over haar kin
derjaren op de lagere school begin 1900. Wij publi
ceren hier het verslag zoals dat toen door haar werd
opgetekend.
 
Een verhaaltje van de school uit mijn kinderjaren
 
Mijn kleinkind Marika van Eijk vroeg mij, wat te
schrijven van vroeger.
Het was 1 April 1906 ( ik was in februarie 4 jaar
geworden) toen mijn moeder mij naar de bewaar
school bracht, in Someren dorp, want in ’t Eind was
geen bewaarschool, nu noemen ze het de kleuter
school.
 
Het gebouw waar ik naar toe moest, stond op de
plaats waar nu “Zonnehoven” staat. Het was een
hoog grijs gebouw. Daar woonden de zusters in en
er waren 2 lokalen voor de kleintjes van 4 tot 6 jaar
en 3 lokalen van samen 6 klassen voor de grote
meisjes. Kinderen van 4 jaar zaten bij zuster Dora
en die van 5 tot 6 jaar bij zuster Alexia. Die 2 zusters
moesten al die kleintjes bezig en zoet houden.
Spulletjes waren er niet veel, we moesten vooral
leren bidden en versjes leren, met de handen en
voeten meedoen, lapjes uitpluizen, en we moesten
met een griffel, op een stukje lei, wat krabbelen. Die
stukjes lei waren van de oude kerk, als er een nieuw
stuk dak op moest. ’s Middags moesten we met het
hoofd op de bank gaan liggen en slapen, want we
moesten overblijven. Het was te ver om naar huis
te gaan eten, dus de boterham mee, melk kregen we
er bij voor één cent.
 
Na 2 jaar mocht ik naar de 1e klas dat was fijn. We
moesten 15 cent meebrengen voor een nieuwe lei,
een mooie griffel en een liniaal. De naam werd op
de lijst gezet, dat was een heel bezit. Van moeder
kreeg ik een sponsdoos, en een griffeldoos. In die
sponsdoos zat een sponsje en 1 zeemlapje voor de
lei schoon te maken. In de 2e klas kregen we een
potlood en een schrift en in de derde een pen om te
schrijven, want in die banken stonden inktpotten,
maar niet knoeien met de inkt. Het ging vooruit
hoor: Wij moesten veel leren. Eerst moesten wij in

de 1e klas de 26 letters van het alfabet leren en
schrijven en dan pas woordjes leren. Er waren niet
zoo veel vakken op de lesrooster als nu. We kregen
Godsdienst, lezen, schrijven, taal, rekenen, aard
rijkskunde, natuurkennis, geschiedenis, handwer
ken en zingen. Gymnastiek en zwemmen was er niet
bij: We hadden maar korte vacantie, we moesten 6
dagen in de week naar de school, alleen zaterdag
nade middag hadden we vrij.
 
Toen ik 12 jaar was had ik de 6 klassen af, en was
ik er mee klaar, huishoudschool of mulo was er niet,
dus het was uit met leren. In die tijd hadden we toch
veel geleerd, dus 8 jaar naar Someren dorp een heele
wandeling dagelijks.
 
Ik denk nog dikwijls met dank aan die mooie tijd.
                                                           Oma v Eijk

fotografen
Foto voorpagina:  Maria van Neerven
Foto achterpagina: Maria van Neerven
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Reis mee door het Brabant van de
Commissaris van de Koningin
baron van Voorst tot Voorst
 
Over drankgebruik, vreemd volk, ‘moetjes’ en buiten
echtelijke kinderen
 
Terugkomen op kwesties, informeren naar personen
en ontwikkelingen.
 
Zijn geheugen zal het lokale bestuur ongetwijfeld af
en toe lelijk verrast hebben. Tussen 1894 en 1928
was mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Com
missaris van de Koningin in Noord-Brabant. Van
een van zijn taken, het regelmatig bezoeken van alle
gemeenten in de provincie, hield hij een dagboek
bij, waarin de smeuïge opmerkingen niet van de
lucht zijn. Het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) heeft al zijn aantekeningen nu
online gezet.
 
Via de nieuwe thema website ‘Door de ogen van de
Commissaris van de Koningin’ heeft de ‘CdK’ ons
een unieke inkijk nagelaten op zijn verhouding tot
het lokale bestuur, honderd jaar geleden. Maar ook
op de bevolking met al haar problemen en uitda
gingen. De pennenvruchten van de commissaris
stonden al per plaats gerangschikt op onze BHIC-
site. Nieuw is deze website waarbij je niet alleen per
plaats maar ook chronologisch en thematisch on
derzoek (via Ctrl F) kunt doen in het Brabant van
honderd jaar geleden. 
 
Hieronder enkele citaten uit de verslagen van de
bezoeken aan Someren.
 
Feestelijk onthaal en netjes versierd in Someren
 
De commissaris ondernam zijn bezoeken samen
met een ambtenaar - vaak ook ter controle - per
trein of tram en een rijtuig, later per auto. De eerste
ontvangst was feestelijk. Het raadhuis was uit- en
inwendig zeer netjes versierd. Ik maakte met bijzon
der veel genoegen kennis met den wethouder Ben
nebroek; hij schijnt mij de aangewezen man, om in
de toekomst burgemeester van Someren te worden;
hij is zeer gefortuneerd. De wethouder Maas scheen
mij vrij onbeteekenend; financieel moet hij niet
onafhankelijk zijn.
 

 
Onverzorgde kinderen
 
Met de aantekeningen tot zijn beschikking kon hij
zijn volgende bezoek goed voorbereiden. Zijn noti
ties gaan bijvoorbeeld over het raadhuis, de secre
tarie en het personeel. En die zijn vaak niet mals!
De burgemeester-secretaris beviel mij niets; trou
wens uit de vele moeilijkheden, welke Gedep.Staten
met Someren hebben, blijkt overtuigend, dat hij de
ware burgemeester niet is. De man is gezegend met
een gezin van 12 kinderen, waarvan er acht onver
zorgd zijn. Financieel is hij verre beneden nul. Zijne
goederen zijn zelfs met een tweede hypotheek belast.
 
Hij leefde als een student
 
Den 4 Juli 1903 kwam ik weer in Someren; ik reed
er vanuit Eindhoven heen; ik bezocht dien dag nog
de gemeente Geldrop; ik ontbeet te Heeze bij Ciska
van den Bergh. Ik kwam een half uur te vroeg in
Someren, nl. om acht uur in plaats van half negen;
de burgemeester was nog niet op het raadhuis; de
wethouders beweerden, dat hij nog altijd leefde als
een student: laat naar bed en laat op; dat hij nog wel
in zijn bed zou liggen.
 
Geheim middel tegen vrouwenziekte
 
 De zedelijkheid is belangrijk voor Van Voorst tot
Voorst; hij maakt zich druk over het aantal ‘
moetjes’, gedwongen huwelijken als gevolg van
zwangerschap.  Omtrent zijn voorganger, Dorus v.
d. Eynde (de laatste van de drie gebroeders, onder
wie Someren en Somereneind lange jaren zuchtten)
vertelde de wethouder Bennenbroek, dat hij een
geheim middel had tegen vrouwenziekte; hij liet de
vrouwen aan de Pastorie komen, onderzocht ze en
behandelde ze dan; dat gaf natuurlijk veel aanstoot
in de gemeente; zóóveel, dat het ten laatste ter oore
kwam van den bisschop; deze maakte er spoedig een
einde aan.
 
Nieuwe veldwachter
 
Er is sinds drie jaar een nieuwe veldwachter, die
goed zijn plicht doet. De oude veldwachter is ont
slagen: men heeft hem pontwachter gemaakt aan
een pontje tusschen sluis 11 en brug half twaalf; hij
heeft daar vrij wonen en f. 50 tractement.
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Boeiende observaties
 
Al met al bieden de dagboeknotities een boeiende
kijk op de bevolking en het plaatselijke bestuur in
Brabant en dus ook in Someren, Asten en Lierop.
 
‘Door de ogen van de Commissaris van de Konin
gin’, te vinden via: www.bhic.nl/decommissarisvertelt
 
Noot voor de redactie: U kunt voor vragen en/of
foto’s contact opnemen (wekelijks op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag) met Margot
America, communicatie BHIC, tel. (073) 681 85 09 |
e-mail: margot.america@bhic.nl
 
Fotobijschriften:
 
Portret van mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.
Dit olieverf schilderij van Piet Slager (1871-1938)
hangt in de GS-kamer van het Provinciehuis in
Noord-Brabant. De Commissaris is in 1928 op het
doek vastgelegd.

Het fotoarchief van de Gemeente
Asten
 
Het fotoarchief van de Gemeente Asten nu toegan
kelijk voor iedereen.
 
Op 9 oktober j.l. is een tentoonstelling geopend van
een gedeelte van de foto's uit het gemeentearchief
Asten. Deze is nog te zien tot eind 2019 in de hal
van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling is een
tastbaar tussenresultaat van de werkzaamheden
van de werkgroep Foto van de Heemkundekring.
 
Achtergrond: wat is het en waarom en hoe is het
gedaan?
De gemeente is als overheidsinstelling gebonden
aan de Archiefwet.  De fotocollectie valt onder de
Archiefwet en daarom is de gemeente verantwoor
delijk is voor het beheer en de toegankelijkheid. De
collectie wordt in goede, geordende en toegankelij
ke staat overgedragen aan het RHCe. Het RHCe
ontsluit de fotocollecties via het programma mai
sflexis.  De Heemkundekring De Vonder  bezit de
kennis, informatie én menskracht om het project op
deskundige wijze uit te voeren.
Tussen de drie partijen is vastgelegd wie wat doet
en wie waar verantwoordelijk voor is.
Bepaalde onderdelen van de fotocollectie (bijvoor
beeld recepties, jubilea) komen in aanmerking voor
selectie. Niet elke foto hoeft gescand te worden. In
overleg zal bepaald worden welke foto’s niet voor
scanning in aanmerking komen. De heemkunde
kring is bereid ook de materiële verzorging van het
inpakken van de originele foto's  uit te voeren.
 
De werkgroep foto van de Heemkundekring De
Vonder heeft dus op verzoek van de gemeente ge
werkt aan het project van digitaliseren, beschrijven
en toegankelijk maken van de foto's uit het archief
van de gemeente.
Een paar jaar geleden heeft de Heemkundekring dit
ook gedaan voor de de Gemeente Someren.
 
Een grote schat mooie en interessante  foto's (enke
le duizenden) van mensen, gebouwen, straten, ge
beurtenissen uit de geschiedenis van Asten, Heus
den en Ommel is op deze manier toegankelijk ge
worden voor iedereen.
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Via de website van de Heemkundekring De Vonder
(beeldbank Asten), van het RHC-Eindhoven  en
van archieven.nl is op verschillende manieren te
grasduinen door de rijke geschiedenis.
Je kunt zoeken op verschillende manieren: op per
soonsnamen, op straatnamen, op jaartal, op allerlei
trefwoorden etc.
 
Hier volgen enkele voorbeelden :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pand aan de Lindestraat 7
Datering foto: 1973
Beschrijving uit 1973: Is oude pastorie, bezit aan de
achterzijde muurankers die het jaartal 1751 vor
men.
Het huis is één van de weinige oude gebouwen die
het dorp Asten nog bezit. De gemeente zou daarom
strenge eisen aan de eventuele restauratie moeten
stellen!
Van de pastorie naar de N.H.Kerk loopt een oude
muur, waarin in het begin van de 19e eeuw, enkele
ramen en een deur zijn dichtgemetseld.
Daar deze muur het laatste restant van de 18e
eeuwse schuurkerk is, zou het bijzonder te betreuren
zijn indien hij ooit werd afgebroken. Zie voor de
bewoningsgeschiedenis: https://www.heemkunde
kringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/Asten/Lin
destraat/Lindestraat 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pelgrims ter bedevaart naar Ommel, met links het
huis van Dokter Verhoeven.
 
Datering foto: 1895-1905
 
Aan het begin van de Torenstraat stond in 1900 het
statige huis van dokter H. Hoyng. Daarvoor
woonde er dokter Panhuizen en daarna dokter J.B.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café Burgerlust, met terras,
Datering foto: 1890-1900
 
Op de foto v.l.n.r. Mien en Dien Rijntjes, Harry en
Louis Coolen, Harry Nijhuis, Maria Hersbach,
Karel Bosch. In het midden met fiets de fotograaf
Nard Coolen. verder Marie Olierook, Willem
Coolen, Hannes Mennen, Hendrik en Johana
Coolen en Rie Lubbers.
In het gedeeltelijk verbouwde pand in de Wilhelmi
nastraat is later nog een "Meubelmagazijn" geweest
en later rijwielhandel Vaes.
Bron: Henk Berkers, Asten in oude ansichten, 2e
dr.1982.

Verhoeven (1874-1934). Later is er de garage Van
Hoek en het woonhuis van de familie W. Berkers.
In 2017 woonde hier Pieter van Hoek. Rechts het
woonhuis van Wout Kusters. De groep mensen zijn
pelgrims, die ter bedevaart gaan naar Ommel. Bron:
Henk Berkers, Asten in oude ansichten, 2e dr. 1982.
Torenstraat werd later Wilhelminastraat.
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De werkgroep heeft met ruim 20 mensen een paar
jaar aan dit project gewerkt , en is nog steeds bezig
met het afronden. Wekelijks zijn er fotoherken
ningsbijeenkomsten, worden er beschrijvingen ge
maakt, en in het archiefsysteem verwerkt. De foto's
zijn gescand, en de originele foto's zorgvuldig inge
pakt. Deze foto's gaan tenslotte naar het Regionale
Archief in Eindhoven. Van te voren is er natuurlijk
ook een selectie gemaakt voor de beheersbaarheid
van de collectie.
 
Op dit moment zijn we weer druk bezig om nog veel
meer foto's met erfgoedwaarde toegankelijk te
maken via digitaliseren en beschrijven. Zo zijn we
al enige tijd in het bezit van het fotoarchief van
Remery en ook van fotograaf Peter van Schalen
hebben we veel mappen met negatieven ontvangen.

Deze worden momenteel al gescand en besproken
in de fotoherkenningsgroep. Met regelmaat komen
er mensen met persoonlijke collecties, om te vragen
of wij er iets mee kunnen.
Voorwaarde voor digitalisering en toegankelijk
maken van zo'n collectie is dat er afstand wordt
gedaan en dat de collectie natuurlijk eigendom
wordt van de Heemkundekring.
 
De werkgroep kan voor de verschillende werkzaam
heden ( mogelijk ook nog nieuwe ideeen) nog wel
vrijwilligers gebruiken. Als je interesse hebt kun je
jezelf aanmelden.
 
Tot slot nog wat foto's van de werkzaamheden ter
illustratie, bv van de bijeenkomst van de fotoher
kenning.
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Voorwoord Voetballen
Er werd al eerder gevoetbald in Asten, zelfs 100 jaar
geleden.
 
Voetbalvereniging NWC is opgericht in 1928 maar
ook in de jaren hiervoor is in Asten gevoetbald. Zelfs
de naam Noad-Wilhelmina-combinatie is zoals in het
jubileumboek van NWC bij het 50-jarig bestaan te
lezen staat, al eerder gebruikt.
Over die eerste voetbaljaren schreef mijn vader Jan
van Lierop. ( Hij was werkzaam als letterzetter en
corrector bij Schriks Drukkerij en daarbij vele jaren
correspondent voor het Peelbelang en de Helmondse
Courant.)
De redactie van De Vonder heeft belangstelling voor
de geschriften, die ik enige tijd geleden weer ontdek
te. Ook al hou je niet van voetbal, het kan toch lezens
waardig zijn. Een VAR was er toen nog niet.
Ad van Lierop.
 

Voetballen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de toenmalige Molenstraat (nu burgmr. Wijnen
straat) zette ik mijn eerste schreden op het voetbal
pad. Wanneer precies, weet ik niet. Maar ik denk
toen ik 9 à 10 jaar was. Op straat natuurlijk! In die
tijd speelden de kinderen alom nog op straat, want
druk verkeer was er nog niet. Velen – ook ik –
voetbalden gewoon op klompen, de dagelijkse
dracht. Alleen op zondag mocht je schoenen dra
gen. Ja, de meeste kinderen gingen op klompen naar
school. Fried Aarts, een enkele jaren oudere buur
jongen, woonde bij Hannes Koolen in de achter de
pastorie van de dominee gelegen oude boerderij 1)
, was mijn eerste voetballeermeester. Hij had een
elastieken balletje: een kostbaar bezit! Hij verzamel
de dan enkele jongens uit de straat en dan kon er
“partijtje” worden gespeeld. Vier stenen werden
gebruikt om op de amper 3 meter brede klinkerweg
de goals aan te geven. Trottoirs waren er niet, zodat
de breedte van het “speelveld” gold tot aan de
huizen of tuinafscheiding. De lengte was willekeu
rig, veelal afhangend van het aantal spelers. Toen
ik voor de eerste keer mee mocht doen en dus nog
niets van het spel kende (bovendien de kleinste was),
moest ik van Fried in de goal gaan staan, tussen die
twee stenen dus. “As d’n bal kumpt, moette-ge ‘m
tegenhààuwe, anders hoefde-ge niks te doew”,
leerde Fried me. Aanvankelijk moest ik vaak kee

pen, herinner ik me nog. Zo’n balletje sneuvelde
soms of kwam door een “afzwaaier” in de goed
afgemaakte tuin van de dominee terecht. Dan was
’t een tijdje afgelopen. Tot Fried weer een nieuwe
bal op de kop had getikt. Voetballen op straat
mocht natuurlijk niet. Nu geloof ik niet dat de in
Asten gevestigde marechaussee en veldwachter
Christiaan Vissers er speciaal op uit waren om de
jeugd te pesten, maar passeerden zij toevallig een
voetbalpartij, dan moesten zij ingrijpen. Maar ge
woonlijk zag men “de sterke arm” tijdig aankomen
en iedereen was dan snel achter de huizen en heggen
verdwenen. Genoemde veldwachter Vissers woon
de toevallig in dezelfde straat als wij (nu bloemen
huis van Seggelen). Zag iemand hem bij het voet
ballen komen aangeschreden (’t was een lange man),
dan klonk op eens de kreet: “Vissers! “ en iedereen
was dan in een oogwenk verdwenen. Nu was het een
ongeschreven wet (ook op de vele andere plaatsen
in het dorp, op de markt zelfs, waar gevoetbald
werd), dat de knaap die op het waarschuwingssig
naal het dichtst bij de bal was, deze meteen opnam
om in veiligheid te brengen. Soms gebeurde het dat
in de consternatie hieraan niet gedacht werd, zodat
het onmisbare speelballetje zo maar eenzaam op
straat achterbleef en dan door veldwachter of poli
tieman werd meegenomen. Hieruit is vrij zeker het

vaak gehoorde gezegde ontstaan: “Weer een balle
tje voor Bernard”…(een der zonen van Vissers).
Door de week kreeg ik maar zelden tijd om buiten
te gaan voetballen. Alleen in de wintermaanden en
late herfst iets meer. Want als oudste thuis moest ik
na schooltijd regelmatig helpen met het een of
ander. Ook naar de winkel voor kleinere bood
schappen. Dit ook nog toen ik al een “werkkring”
had. Ik herinner me uit die tijd dat ik, als ik weer
eens met de kruiwagen naar “het veld” aan Keizers
dijk moest en zag dat er jongens op het smeelenveld
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Jan van Lierop heeft altijd bij drukkerij Schriks gewerkt. Hier een elftalfoto van de drukkerij. Zij speelden
toen onder de naam “De Typo’s” in 1934 tegen een combinatie-elftal van NWC 2 en 3 op het veld aan de
Stegen. Jan staat op de bovenste rij als vierde van links.

je bij Driek van der Wallen aan het voetballen
waren, (ongeveer waar nu de Bergdijk is), dat ik dan
de kruiwagen naast het pad zette en een kwartier of
soms langer ging meespelen. Als ik dan bij vader in
het veld aankwam (met bezwete kop!) zei hij wel:
“Wat ben je laat, Jehan”… Doch mopperen deed
hij niet gauw. Ik heb veel later wel eens gedacht, zou
vader iets van mijn pekelzonden vermoed of gewe
ten hebben en geen standje gaf omdat hij besefte:
och, die jongen moet toch al zoveel werk doen, laat
maar… Mijn oudste zus Anna moest soms ook mee
naar het veld om te helpen wieden b.v. (ik denk
vooral in de augustusvakantie). Dan kon ik natuur
lijk niet stoppen om even te voetballen. Het was
destijds zowat voorschrift dat de jongens die “van
school” waren, lid werden ven het R.K. Jongenspa
tronaat “De Jongeling Jezus”. Toen ik 14 was ben
ik daarvan ook lid geworden. Met 17 jaar werd
verwacht dat je bij het Genootschap van de H.
Familie ging. (Voor de meisjes en de jonge vrouwen
was er de Maria congregatie). Hoe gek het ook
klinkt: van de H. Familie werd ik géén lid! Mijn
vader was een zeer trouw lid, meer dan 60 jaren lang!
De gouden medaille, hem uitgereikt bij het diaman
ten lidmaatschap, siert nog steeds het kruis op zijn
graf. Dat ik geen lid werd heeft in feite toch met
“voetbal” te maken. Mijn ouders spoorden mij,
toen ik 17 was en dus van het Patronaat af ging, wel
regelmatig aan om lid te worden. Doch die H. Fa

milie was zondags om half 4 (om de 14 dagen). Dat
stond mij niet aan: de hele vrije zondagmiddag
kapot! Aanvankelijk stelde ik het steeds maar uit…
En toen ik in oktober 1925 lid werd van het “oude”
NWC, ja, toen hield ik voet bij stuk en zei steeds,
als ik weer eens op mijn plicht als goed katholiek
gewezen werd, dat ik lid zou worden zodra ze op
een doordeweekse avond deze H. Familie bijeen
komsten zouden houden. Vele jaren later kwam er
inderdaad een woensdagavond afdeling. Ik heb
woord gehouden en ben toen meteen lid geworden.
Edoch, het “Rijke Roomsche Leven” had toen zijn
glorietijd al achter de rug en geleidelijk aan gingen
in vrij korte tijd zowel de zondag als de woensdag
afdeling ter ziele, dit mede vanwege het vertrek van
een bezielende kapelaan, die een minder enthousi
aste opvolger had voor het directeurschap van het
genootschap. Toen mijn ouders merkten, dat ik voet
bij stuk hield, hebben ze er nadien niet veel meer
van gezegd. Toch werd in die tijd nog verwacht dat
een 17 jarige knaap “gehoorzaam” was. Heel veel
jaren later heb ik wel eens bedacht, dat bij deze
tolerante houding van vader en moeder van invloed
was dat ik toen als oudste al een aardig centje
thuisbracht… Terug naar het Patronaat. Daar
raakte ik bevriend met de broers Antoon en Jac.
van Hoek en de broers Antoon en Jan Gielissen. De
patronaatsbijeenkomsten waren natuurlijk op
zondagmiddag. Ik denk meteen na het Lof, doch
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weet het niet zeker. Je werd daar door de leiders
bezig gehouden, des winters binnen met spelletjes,
zingen, voorlezen enz... Er was o.a. ook een, door
het sobriëtaslokaal afgedankte, heel oude biljart. In
de goede maanden werd er, na een kort binnenpro
gramma, vaak gewandeld, een buitenspel georgani
seerd en… soms mochten we met een paar leiders
naar het oude Noadterrein bij van Stekelenburg’s
molen om een partijtje te voetballen. Althans dege
nen die daarvan hielden. En dat was toch wel het
grootste deel van de jongens.
 
À propos: van de leiders herinner ik me nog: mees
ter Gijsbers, Pietje Bakker, Theo Driessen (die later
naar Helmond vertrok en naam maakte als muziek
pedagoog en de nog steeds bestaande “St.Jozefzan
gertjes” oprichtte) en Willem Hoefnagels. (zie ook
foto in Plg van 13-4-90). De b.g. vrienden waren
ook echte voetballiefhebbers. De Gielissensens
woonden in de Driehoek, een straatje waar nauwe
lijks iemand passeerde, zeker geen auto ooit kwam.
 
Op zon- en feestdagen hebben we daar gedurende
enkele jaren heel wat afgetrapt. (Met een elastieken
balletje). Behalve wij vijven kwamen ook regelmatig
andere jongens, onder andere Ties en Jo Creemers,
Janus van der Heijden, Hein van Eijk, Jan Bosch e.
a. De knecht van Sjaak Wiel (Gielissen), ouder en
veel groter dan wij, deed soms ook mee. Dat was
Jan Nuijten, de vader van Betsy Nuijten. Ik herinner
me dat de jongens van Lens Loomans, voor wiens
boerderij ons straatvoetbal zich afspeelde, nooit
eraan deelnamen. Niet gemogen, denk ik.
 
Als in de zomer de staldeuren wijd open stonden,
gebeurde het wel eens dat het elastieken balletje
tussen de koeien belandde. Dan was het uit met de
pret… Nu gebeurde het dat Sjaak van Hoek ( die
voor priester studeerde) een echte leren bal kreeg!
Met verjaardag of Sinterklaas, dat weet ik niet meer.
Het zal wel een “vijfje” geweest zijn. Het oppompen
was een heel karwei, dat weet ik nog wel. Daarmee
konden we natuurlijk niet op straat voetballen. Dus
togen we naar het nabije Ostade, daar lagen hier en
daar stukken grond die niet bebouwd waren, doch
begroeid met een sprietig soort bruin gras, dat wel
soms gebruikt werd als “strooisel” onder de koeien.
Daar konden wij onze voetballusten fijn uitkuren.
Doch de boeren waren niet zo blij met dat geloop
op hun grond, want de bal kwam ook wel eens in
het koren of de haver terecht. Jan van den Eijnden
(Knolle Jan) is meermalen woedend op ons afgeko

men, soms met een stevige stok in de hand. Wij
sloegen dan wel op de vlucht, maar ons achterhalen
kon hij toch niet. De volgende keer zochten we dan
wel een ander akkertje.
 
Op de “bosplak” naast Driek van der Wallen
voelden we ons zelfs zo veilig, dat we het veld met
lijnen aftekenden… Die kostbare leren bal van
Sjaak was er zelfs oorzaak van, dat we na een ge
wonnen wedstrijd tegen “Juliana”, gespeeld op het
oude Noadterein, een eigen clubje gingen oprichten.
Toon van Hoek werd voorzitter en ik secretaris-
penningmeester. Als naam voor ons clubje stelde ik
voor: “Concordia”, hetgeen meteen algemene in
stemming vond. Ik denk dat dit zomer 1922 is ge
weest.
Naast de bestaande echte clubs (Noad en het in 1920
opgerichte Wilhelmina) ontstonden in het begin der
twintiger jaren meerdere van die jeugdclubjes in
Asten. Behalve het reeds genoemde “Juliana”, met
jongens uit de omgeving van Stekelenburg’s molen,
oftewel “Bergsland” genaamd toendertijd, herinner
ik mij “WSV” voor knapen uit de Wolfberg e.o. en
“Sparta”, dat als rivaal van Juliana eveneens zijn
leden had in de kinderrijke omgeving van Bergs
land.
 
Concordia was op den Driehoek georiënteerd doch
kreeg al spoedig leden uit de kom van het dorp. Van
de leden kan ik me nog goed een aantal herinneren:
gebr. Toon en Sjaak van Hoek, gebr. Antoon en
Jan Gielissen, Janus van der Heijden, Jantje Hoef
nagels, Harry Verdijsseldonck, Toon Beks, Jan
Hoes, Jan Bosch, Theo Rijntjes, gebr. Ties en Jo
Creemers, Jan Franssen en André van Baar. Die
clubjes speelden regelmatig tegen elkaar, met soms
een door Has Manders (promotor van Juliana!)
beschikbaar gestelde medaille voor het winnende
team.
Een eigen terrein hadden deze clubjes niet. Vaak
bood het oude Noadveldje bij de molen uitkomst.
Er stonden wel geen goals meer op, maar het was
in onze ogen toch een echt voetbalveld, met zelfs de
buitenlijnen nog zichtbaar… Er werd echter ook ”
buitendorps” gespeeld af en toe: Neerkant, Some
ren-Eind, Deurne, Meijel.

Wordt vervolgd
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BURENGERUCHTEN

 
Het aantal boekjes van de ons omringende heem
kundekringen die op het Heemhuis binnenkomen,
daalt in een rap tempo.
Steeds meer heemkundekringen sturen een mailtje
naar de redactie waarin ze vermelden dat hun
nieuwste nummer in een digitale versie beschikbaar
is.
Daarom zal ik hieronder een lijst met namen en
websites vermelden van de tijdschriften die wij
vroeger meestal per post ontvingen. Hieruit kunt U
zelf kiezen naar welke “buur” uw interesse uitgaat
en kijken wat zij voor U te melden hebben.
Zo kunt U steeds op de hoogte blijven van interes
sante dingen uit de wijde omgeving.
Namens de redactie, Anneke Blankennagel
 
Heemkundekring H.N.Ouwerling, Deurne
Tijdschrift: D’n Uytbeyndel (3 x per jaar)
www.heemkundekringdeurne.nl
www.deurnewiki.nl
 
Heemkundekring De Drijehornick, Nuenen, Gerwen,
Nederwetten
Tijdschrift: De Drijehornickels (3 x per jaar)
www.heemkundekringnuenen.nl
 
Heemkundekring De Kommanderij, Gemert
Tijdschrift: Gemerts Heem (4 x per jaar)
www.heemkundekringgemert.nl
 
Heemkundekring Son en Breugel
Tijdschrift: Heem Son en Breugel (4 x per jaar)
www.hkksonenbreugel.nl
 
Heemkundekring Helmont
Tijdschrift: Helmonds Heem (4 x per jaar)
www.heemkundekringhelmont.nl
 
Heemkundekring De Lange Vonder, Beek en Donk
Tijdschrift: D’n Tesnuzzik (4 x per jaar)
www.delangevonder.nl
 
Heemkundekring De Baronie van Cranendonck
(Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel,
Maarheeze, Soerendonk)
Tijdschrift: Aa-kroniek (4 x per jaar)
www.heemkundekringcranendonck.nl

 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent
(Gemeente Laarbeek met de kerkdorpen Lieshout en
Mariahout)
Tijdschrift: D’n Effer (4 x per jaar)
www.hofvanliessent.nl
 
Heemkundekring De Heerlijkheid
(Heeze, Leende, Zesgehuchten, Geldrop en
Sterksel)
Tijdschrift: Heemkronyk (4 x per jaar)
www.heemkundekring-hlz.nl
 
Heemkundekring Myerle, Mierlo
Tijdschrift: Meyerlese Koerier (2 x per jaar)
www.heemkundekringmyerle.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Film
Door Geert van Horssen, contactpersoon werk
groep film.
 
Als relatief nieuwe filmgroep bij heemkundekring
“De Vonder Asten-Someren”, bestaande uit Theo
Knoops, Jan van Horssen en ondergetekende,
werken wij eraan om filmavonden in Asten en in
Someren te organiseren.
Begin 2019 is de eerste filmavond in Asten gehouden
hetgeen een succes is geweest.

Op dit moment zijn we bezig om de filmavond in
Someren gestalte te geven.
Wat doen we hiervoor:
We zoeken naar oud filmmateriaal, wat nog niet
vertoond is. Dit valt erg tegen omdat er geen mate
riaal meer wordt aangeleverd. Het is dan ook on
vermijdelijk dat er beelden vertoond worden die al
eens vertoond zijn. In een andere context geplaatst
vinden wij dit redelijk om te doen. Daarnaast maken
we nieuw filmmateriaal.
Een film van ongeveer 12 minuten van graan malen
tot een privé filmpje van bakker Peters is reeds af
en bij  voorvertoning goed ontvangen.
Verder zijn we begonnen met het inventariseren en
filmen van de diverse kerken en kerkschatten die
Someren rijk is en rijk is geweest.
Het altaar in de katholieke kerk en het orgel zijn
hier voorbeelden van.
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www.heemkundekringdevonder.nl

We krijgen hierbij de medewerking van diverse
bekende personen zoals Jack Swaanen, Ad van
Seggelen, Aart van Leeuwen en Trudo Kuijpers.
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben we een
8 tal filmpjes gemaakt van 5 minuten, die momen
teel in museum Klok en Peel in de tentoonstelling
“Death Valley” worden vertoond.
Wellicht dat we een paar van deze filmpjes opnemen
in de voorstelling voor Someren.

Ook hebben we een unieke kans gekregen om een
film van ca. 15 minuten te maken van Maria van
Staveren, de jongste zus van Cor van staveren. Hij
was een verzetstrijder van de zwarte plak, waar ook
Frits de Bruijn bij hoorde. Uniek, omdat Maria van
Staveren slechts bij zeer hoge uitzondering geïnter
viewd wil worden. De heemkundekring van Deurne
is erg jaloers op hetgeen we klaar hebben gespeeld.

Daar hebben we op een lezingsavond deze film
vertoond. Ook hier is dit met erg veel enthousiasme
ontvangen.
De samenwerking met de diverse werkgroepen van
onze heemkundekring zou beter kunnen. Ik roep
dan ook eenieder op om erover na te denken of op
zijn of haar vakgebied een interessante film gemaakt
zou kunnen worden. Wellicht ontstaan hierdoor
interessante projecten.

Verder is iedereen uitgenodigd om oud filmmateri
aal aan te dragen en zijn er ideeën om deze uit de
bevolking van Asten en Someren boven water te
toveren.
We houden ons aanbevolen.

foto van de filmgroep, bezig met het maken van opnamen op de Protestantse Begraafplaats in Someren voor
de film over de Somerense Kerkschatten. Hier stond de middeleeuwse kerk zij staan achter de maquette van
deze middeleeuwse kerk. De film wordt vertoond op 19 februari 2020 in Centraal te Someren.
Van links naar rechts: Jan van Horssen, Theo Knoops en Geert van Horssen. Foto: Frans Hikspoors
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80 JAAR OORLOG 1568-1648,
OOK IN ASTEN slot
Door Hans van de Laarschot
 
8. Een oorlogsslachtoffer in Ommel
Op woensdag 9 augustus 1628 wordt meester Jan
den coester geconfronteerd met 20 soldaten. Zij
komen van Someren met een gevangene, genaamd
Teene. Na ten huize van de koster wat gedronken
te hebben gaan de soldaten richting Ommel. Op de
Ommelsedijk wordt de gevange doodgeschoten. Dit
leidt tot spoedoverleg tussen de Astense schout,
Teunis Canters, Geeraert Diercx en Marten den
boey. Zij besluiten om het stoffelijk overschot de
zelfde dag nog naar Someren te laten brengen.
Willem Aert Doense en Giel Jacoeps krijgen samen
vijf stuivers voor het optillen van het lichaam van
Teene. Daarop vervoert Dierck Sweerts het oor
logsslachtoffer naar Someren. Mart Maes en de
Astense vorster vergezellen hem vanaf de Someren
sedijk.

 
9. Asten draagt bij aan de verdediging van ’s-
Hertogenbosch
In oktober 1628 wordt Asten aangespoord om een
bijdrage te leveren aan de fortificaties en dijken van
de stad ’s-Hertogenbosch. De Veghelse broers
Corst en Faes Janssen leveren daarvoor namens
Asten op 21 november 315 latboomen af in de stad.
Dat kost het dorp ruim 22 gulden. Een klein jaar
later valt Den Bosch in Staatse handen.
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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
Acfis Business Centrum,  Ter Hofstadlaan 75,  5711 VV Someren
René Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Ommel
E T B Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
Dakdekkersbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Driessen Advies & Beheer Witvrouwenweg 12, 5711 CN Someren
Geven Aannemersbedrijf BV, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Hotel CENTRAAL, Wilheminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111, 5710 AC Someren
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten
Larco Foods BV, Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Einattenlaan 28, 5711 AW Someren
Leenen Steengoed BV, Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, 5711 VZ Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten.
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
A.H.Verberne Holding BV | v.d. Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
P. van der Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, 5721 VN Asten

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

Indien onbestelbaar:  

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


