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Van het bestuur
Voorwoord van de Voorzitter,
 
Dit wordt het laatste voorwoord van deze voorzit
ter. Na drie jaar stop ik met deze mooie functie van
deze mooie vereniging met een diversiteit aan leden.
Het was op zich een mooie tijd die helaas verstoord
werd met ziekte en corona. Daardoor kwam niet
altijd veel terecht van besturen. Ook bleven daar
door enkele initiatieven lang of te lang liggen.
Overigens vind ik een nieuwe bestuursperiode van
3 jaar gezien mijn leeftijd – over drie jaar 81 – niet
gewenst en niet in het belang van de vereniging.
Maar dat is een persoonlijker opvatting. Het vorige
bestuur was reeds verder uitgedund met het vertrek
van de secretaris Martien Verdonschot en de pen
ningmeester Hans van Strijp. Ik dank hen voor de
intensieve samenwerking.
Zoals bekend is het bestuur weer op voldoende
sterkte. Op een later tijdstip wordt daar verder
aandacht aanbesteed. Ook Cor Fransen nam af
scheid van het bestuur maar evenals Martien blijft
hij actief in onze vereniging.
Overigens prijs ik mij gelukkig dat ik op 31 mei jl
aan Ad Verrijt - de penning mocht overhandigen
verbonden aan de onderscheiding lid van verdienste
van onze vereniging voor zijn jarenlange inspanning
als voorzitter van de redactie van de Vonder. Het
was een complete verrassing voor hem en dat was
ook de bedoeling. Het bestuur is vernieuwd, maar
gelukkig zijn er weer nieuwe leden te verwelkomen.
De nieuwe leden uit Asten zijn: Wim Ceelen , Henk
Bakker, Toon Hartman , Sjef Toemen ,Ton van den
Weerden , Wim Klerx  en  Jan Verdonschot uit 
Leende.
Het wordt een mooi jaar voor onze vereniging. Een
jubileumjaar met in november veel activiteiten,
waaraan door velen hard gewerkt wordt en dat
zeker een succesjaar zal worden.
Rest mij voor de laatste keer U allen op te roepen
om met het bestuur te zoeken naar een nieuwe
voorzitter. Ik zal hem met veel plezier voor zover
nodig alle zaken van belang overdragen.
Van nu af zal bij de leden van het bestuur staan
staan voorzitter: vacature
Het ga U allen goed.
 
Hans Dittner,
Liefhebber van lokale en regionale geschiedenis

Filmwerkgroep HKK de Vonder
Asten-Someren
 
Filmwerkgroep HKK
de Vonder Asten-
Someren
 
(Jan van Horssen,
Theo Knoops en
Geert van Horssen)
 
 
 
Na de vertoning van een aantal oude filmfragmen
ten en nieuw gefabriceerd filmmateriaal, op de
filmavond van 22 februari jl. hebben wij vele posi
tieve reacties mogen ontvangen.
Daarom zijn we nog meer gemotiveerd geraakt om
een volgende filmavond te organiseren. Ditmaal in
Someren.
We zijn dringend op zoek naar materiaal. Dus heeft
u nog oude 8 mm filmpjes of videobanden liggen,
of kent U iemand die dat heeft, neem dan contact
op met onze filmwerkgroep. Wij zorgen ervoor dat
deze films, mits bruikbaar voor vertoning, gedigi
taliseerd worden waarna u het aangeleverde mate
riaal weer terug krijgt, samen met de gedigitaliseer
de versie. Ook ideeën voor een nog te maken film
zijn van harte welkom. Deze ideeën moeten wel
stroken met het gedachtengoed van de heemkunde
kring.
Voor het digitaliseren kunnen wij een beroep doen
op Kees Veldpaus, die daar zijn hobby van gemaakt
heeft. Kees doet dat zo nauwgezet, dat dit aan het
professionele grenst. Hij kan ook Uw films digita
liseren als die niet door ons kunnen worden ge
bruikt. Daarvoor kunt U dan direct met hem con
tact opnemen via c.veldpaus@chello.nl.,of via 0493
493263.
Hierbij willen we ook de andere werkgroepen op
roepen om na te denken over items waarover een
film gemaakt zou kunnen worden. Op dit moment
zijn we gestart met een film over de revisie van het
processiepark in Ommel. Op de rol staat nog een
item over Louis van den Bosch uit Someren.
 
Geert van Horssen.
Telf.: 0641621931
e-mail: g.horssen8@upcmail.nl
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samen wat op te bouwen. Met het streven naar een
positief kritische benadering met als ultieme doel:
de belangen van onze vereniging veilig  stellen.
Voor nu vermelden we de namen van de nieuwe
bestuursleden met de verwachting dat ze zich ko
mende tijd ook op deze plaats even persoonlijk
zullen voorstellen.
Jan van der Heijden, Ryan van Laarhoven, Sandu
Niessen, Sjef Toemen en Joop Martens.
Verder presenteren we weer een heel scala aan leuke
artikelen waaruit de redactie deze keer weer heeft
kunnen putten. Naast een aantal vaste rubrieken
ook weer een aantal verhalen rondom bijzondere
gebeurtenissen uit het verleden.
Lees het blad maar eens gezellig door en veel plezier
daarbij.
Namens de redactie, Hennie Hoeben

Van de redactie
Beste lezers,
Onze vereniging heeft een turbulent jaar achter de
rug. Naast alle coronaperikelen werden we in de
laatste fase ook geplaagd met een afgeslankt be
stuur. Door diverse omstandigheden was het aantal
bestuursleden flink geslonken en dat betekende in
de praktijk dat de taken over steeds minder schou
ders verdeeld moesten worden. En dat zet natuurlijk
weer extra druk op de nog zittende leden. Daarbij
speelde ook een rol dat de resterende bestuursleden
aftredend en niet herkiesbaar waren. De zoektocht
naar nieuwe bestuursleden is een spannend gebeu
ren geworden. Maar zoals zo vaak bij moeilijke
omstandigheden is het uiteindelijk toch nog goed
gekomen. In een laatste poging is het zittende be
stuur er alsnog in geslaagd om een nieuw bestuur
met aansprekende namen en kwaliteiten voor te
dragen. Dat was dus een hele zorg minder voor de
scheidende bestuursleden. De nieuwe bestuursleden
presenteerden zich op heel persoonlijke wijze op de
algemene ledenvergadering van woensdag 6 april
en werden bij acclamatie benoemd.
Het zijn nieuwe mensen met de uitgesproken wil om
er de komende jaren de schouders onder te zetten
om daarmee de belangen van onze heemkundekring
te dienen en daarbij alle belangrijke zaken in goede
banen te leiden. Het zijn ook mensen waarvan de
meesten geheel nieuw zijn binnen onze vereniging.
De eerste taak is dan het leren kennen van de vere
niging en het kennismaken met de diverse geledin
gen. Zo mochten wij als redactie Jan van der Heijden
als bestuursafgevaardigde welkom heten bij onze
vergadering.
Zo zullen komende tijd ook veel andere geledingen
kennis kunnen maken met de nieuwe bestuursleden.
Hopelijk worden ze overal positief ontvangen en
ervaren ze de solide samenwerking die er nodig om
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Verklaring:
De pastoor van het Franse plaatsje Ars-sur-For
mans werd in 1925 heilig verklaard en is de be
schermheilige van alle parochiegeestelijken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sint Antoniusbode
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar zijn missie-ideaal was nog niet gedoofd.
Daarom wilde hij een “Hollandse” missiecongrega
tie oprichten. Hij heeft daarvoor tussen 1903 en

Herbegrafenis pastoor van
Schijndel
Tijdens een wandeling met mijn schoonmoeder
door de tuinen van verzorgingstehuis Amalia in
Asten deed ik wat jaartjes geleden een merkwaardi
ge, maar ook zeer interessante ontdekking. Ik stond
namelijk oog in oog met het graf van pastoor van
Schijndel, de oprichter van de congregatie van de
Boerdonkse zusters.  Dit feit maakte me extra
nieuwsgierig, zeker omdat hij begraven ligt temid
den van zijn dierbare overleden zusters.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kleine terugblik
Pastoor Gerard van Schijndel ( 1850-1923), een
arme boerenzoon uit Boxtel, was de stichter van de
congregatie, die officieel de naam kreeg van de Orde
van de Missiezusters Franciscanessen van de H.
Antonius van Padua,  maar deze congregatie is niet
gemakkelijk tot stand gekomen.
Pastoor van Schijndel, een eenvoudige dorpspas
toor uit Boerdonk, was voorheen als Witte Pater
werkzaam geweest in de missie en wel in Algiers en
Malta. Volgens zijn superieuren bemoeide hij zich
volop “met zaken van tucht, leefwijze en kleding
van vrouwelijke religieuzen, een bemoeienis die
door zijn superieuren ten zeerste werd afgekeurd”.
‘Mislukt’ als missionaris komt hij nadien als pas
toor in Boerdonk terecht. Hij treedt daar onmiddel
lijk op tegen het ‘zedeloze’ gedrag van de dorpsbe
woners. Fietsen en dansen heeft, volgens hem, geen
pas. Zelfs het dragen van een poffer vindt hij op
smuk en een vorm van ijdeltuiterij. Dat is even
schrikken voor zijn parochianen.
 “Zijn bijnaam was 'Brabantse pastoor van Ars'.  Van
Schijndel stond bekend om zijn rechtlijnigheid: Hij
streefde naar armoede, soberheid en was streng op
zedelijk gebied.” (Brabants Dagblad 2018)
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1913 diverse pogingen ondernomen voor  zowel een
congregatie van paters als die van zusters. Het werd
een enorme martelgang. Hij werd bij zijn pogingen
ook  flink  tegengewerkt door de kerkelijke autori
teiten en diverse ordes en congregaties, die in Ne
derland en in de missie actief waren.  Zij wilden
namelijk geen nieuwe concurrent .
Maar pastoor Van Schijndel weigerde de handdoek
in te ring te gooien. Om van hem af te zijn, raadde
de bisschop hem aan eerst maar eens de nodige
gelden bijeen te brengen. Daarom richtte de pastoor
het missieblad de St. Antoniusbode op. Tot onge
noegen van andere missionerende ordes en congre
gaties werd dit simpele, op eenvoudige vrome
mensen toegesneden blad vanaf 1905 letterlijk en
figuurlijk een kassucces. Aan geld dus geen gebrek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen
 
“Met des te meer ijver stortte hij zich vanuit zijn
pastorie in Boerdonk op de realisering van zijn
“Hollandse” congregatie voor missiezusters. Hij riep
“nette, brave meisjes, ook minvermogenden, uit het
gewone volk” op zich bij hem te melden. Zusters van
en voor het volk. Daarnaar zei hij op zoek te zijn. “

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toen was er uiteindelijk groen licht: op 17 febru
ari 1913 kreeg hij toestemming van paus Pius X voor
een zustercongregatie. De eerste zusters woonden
eerst in het rechtergedeelte van de pastorie. Nadien
is een uit afvalhout opgetrokken eenvoudig ge
bouwtje naast de pastorie in Boerdonk geplaatst:
het eerste klooster.
In 1923 werd het Moederhuis in Asten betrokken
en wel in een voormalige villa van Bluijssen uit 1898
gelegen aan de Torenstraat nu de Wilhelminastraat.
Pastoor van Schijndel moest tot zijn spijt in Boer
donk achterblijven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn overlijden
 
Het dagblad De Tijd schreef indertijd: “Helaas! het
is Z. Eerw. niet vergund geweest er getuige van te
zijn. Een kortstondige ziekte bracht hem in weinige
dagen aan den rand des grafs en den 11 den Septem
ber omstreeks 8 uur ‘s avonds maakte de onverbidde
lijke dood een einde aan dit zoo heerlijk en vruchtbaar
priesterleven!”
 
De laatste wens van de overledene was: "Bezorg mij
een eenvoudige begrafenis en breng mijn stoffelijk
overschot over naar Asten, temidden van mijn dier
bare missiezusters".
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Herbegrafenis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 mei 1947 werd een gedenkwaardige dag. Toen
werden namelijk de stoffelijke resten van pastoor
van Schijndel in Boerdonk opgegraven en officieel
bijgezet op de begraafplaats van de zusters in Asten.
Zo is zijn laatste wens alsnog in vervulling gegaan.
Hij rust nu verder temidden van zijn dierbare
(missie)zusters
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: De herbegrafenis in Asten met rechts Martinus
de Groot en links Jan Teunis of Frans Renders
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Nadien is in Boerdonk de hoofdstraat naar pastoor
van Schijndel vernoemd. En in het Kloosterpark
achter de dorpskerk staan nu kunstwerken van
Marc Smits als aandenken aan de pastoor en zijn
zusters. Ere wie ere toekomt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hennie Hoeben, september 2021
 
Bronnen:
-Archief Dagblad De Tijd
-Brabants Dagblad 11-6-2018 Lieke Mulder
-Heemkundekring Erthepe
-BHIC
-De Vonder 2015 nr. 3
-Heemkundekring De Vonder
 

Eeuwenoud Heusden pas honderd
jaar kerkdorp (deel 2)
Heusden viert in 2021/2022 zijn 100 jarig bestaan
als kerkdorp van de gemeente Asten. Het dorp staat
te boek als jonge Peelontginning. Toch is de woon
kern feitelijk al stokoud. Deel 2 van een tweeluik:
hoe het Heusden verder verging. 
 
door: Piet Snijders
 
Het heeft de Heusdenaren niet meegezeten rond de
viering van 100 Jaar Heusden. Door de coronapan
demie die de wereld gijzelde, kon het feest in 2021
niet zo uitbundig worden als gehoopt. Wel was er
een officiële aftrap op 24 oktober. En wat ook
doorging was de uitgave van een eigen krantje:
Heusden Uitgelicht. Geheel naar Heusdense aard
een blad vol gemeenschapszin. Al is dát wel ooit
anders geweest…
   
We schrijven 1929. Heusden kan zich stilaan opma
ken voor zijn tweede lustrum, maar de sfeer is er
niet naar. Om het maar ronduit te zeggen, het
rommelt in het dorp; de vastberaden eenheid onder
de boeren is zoek.
Het gaat Heusden nog steeds voor de wind, daar
niet van. De nieuw ontgonnen woeste gronden
trekken veel Astense jonge boeren aan, die er 
boerderijen op bouwen.
De gezeten Heusdenaren verwachten dat de nieuw
komers zich voor de aankoop van kunstmest,
zaaigoed en andere goederen aansluiten bij de
Heusdense coöperatie, maar dat blijkt niet vanzelf
sprekend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heusdense coöperatie wordt volgens de nieuw
komers niet professioneel genoeg geleid; ze kan niet
concurreren tegen de Coöperatieve Handelsvereni
ging (CHV), waar ze eerder in Asten lid van waren.
Als de nieuwkomers na een hoop gekrakeel beslui

foto: Heusdens dynamiet
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ten een Heusdense CHV-afdeling met een eigen
pakhuis op te richten, barst een etterende zweer
open: een emotionele belangenstrijd tussen de
stichters van Heusden en de nieuwkomers.
In 1929 verspreidt het bestuur van de Heusdense
coöperatie een brochure – een manifest – met
daaronder ook de handtekening van pastoor Ar
nold. Die wendt al zijn overtuigingskracht aan om
de nieuwkomers voor de Heusdense zaak te winnen,
maar vergeefs. De jonge boeren drijven hun zin 
door en een paar jaar later is de Heusdense coöpe
ratie failliet.
Of het dorp zich anders zou hebben ontwikkeld als
de Heusdense coöperatie was blijven bestaan, is een
open vraag. Bij de CHV-coöperatie kwamen de
baten terecht bij de leden; bij de Heusdense coöpe
ratie werden die in een gemeenschappelijke kas
gestort. Mogelijk had Heusden met gestage op
brengsten uit een ‘eigen’ onderneming eerder een
parochiehuis kunnen bouwen, een jongensschool of
een kleuterschool. Nu moet het dorp op die facili
teiten wachten tot na de oorlog.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De crisisjaren dertig, de oorlog in de jaren veertig
en de moeizame wederopbouw in de jaren ’50 gaan
Heusden niet in de kouwe kleren zitten.
In dat laatste decennium is Heusden zelfs het decor
van een ware volksverhuizing. Tenminste een vijfde
deel van de totale bevolking besluit in het kader van
de naoorlogse emigratie Heusden of de Peel in te
ruilen voor een nieuwe stek in een ver emigratieland
als Canada, Australië of Nieuw Zeeland. In som
mige buurten  of in sommige families gaat het om
een veel groter percentage landverhuizers.
Het dorp schiet daar weinig mee op. Van de voor
genomen stichting van nog een nieuwe parochie in
Willemsveen – een gemeentelijk plan waar pastoor
Arnold nooit blij van werd - moet zelfs helemaal
worden afgezien.

De volgende stap voorwaarts zet Heusden pas als
in de jaren ’60 en de daarop volgende decennia de
zegeningen van de gemeenschappelijke Europese
markt zichtbaar worden. Onder invloed van gega
randeerde landbouwprijzen en -subsidies gaat het
de Heusdense boeren en glastuinders en daarmee
heel Heusden ronduit voor de wind.
Het dorp krijgt een nieuw gemeenschapshuis (Uni
tas), een sportpark (De Heikamp) en diverse ande
re voorzieningen. Nieuwe woonwijken (Heistraat,
Vlinkert, Hooidries etc.) zorgen ervoor dat de on
derwijs- en winkelvoorzieningen aan de maat blij
ven.
Als Heusden in 1996 zijn 75-jarig bestaan viert, telt
het dorp ruim veertig verenigingen. Hoe welvarend
en leefbaar kan een dorp zijn? Emigranten terug op
vakantie vragen zich af waarom ze in hemelsnaam
ooit vertrokken zijn.  
 
Tussen eind 20e eeuw en heden verandert het ka
rakter van Heusden wederom. In het buitengebied
vermindert het aantal gezinsbedrijven drastisch
door voortgaande schaalvergroting in de land- en
tuinbouw. Boerderijen worden opgekocht voor de
huisvesting van arbeidsmigranten.  
Groeiende werkgelegenheid in sectoren als de
bouw, de mobiliteit, de horeca en de dienstensector
transformeert de eertijds puur agrarische gemeen
schap nog verder in een gedifferentieerde samenle
ving.
De aanwezigheid/aanleg van Nationaal Park De
Groote Peel, Visvijver De Witte Bergen en Golf
baan ’t Woold maken van Heusden bovendien een
dorp waarin de recreatieve sector nadrukkelijker
een woordje meespreekt.
Die veranderingen gaan niet zonder slag of stoot.
De verschillende belangen stellen de eensgezindheid
in Heusden dan ook danig op de proef. Landbouw
versus natuur. Natuur versus recreatie. De ene
controverse is nog niet opgelost of de volgende dient
zich al aan.
Maar Heusden kan tegen een stootje. Als de geschie
denis het dorp iets heeft geleerd is het dát wel.
Vandaar dat ik dit artikel graag besluit met het
refreintje dat groenteboer/kruidenier Jan van Eijk
ooit op Heusden losliet en dat sindsdien door elke
Heusdenaar dichtbij of ver weg gekend en met
overtuiging gezongen wordt: Min Heuze, min
dûrpke, ge bèènt zo schon, zo hil apart; min Heuze,
min dûrpke, ge ligt me hil nao an ’t hart; gao ik nao
de vrimde, wór ik gao of wór ik ben; ‘k zal noit nie
vergèète dé ik van Heuze ben; ‘k zal noit nie vergèète
dé ik van Heuze ben!   

Heusden, carnavalssymbool de pandoer voor de kerk
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januari 1913 voor boeren en boerenorganisaties.
Het werd door melkrijders onder boeren verspreid.
Na ongeveer 5-6 jaar kwam daar een eind aan en
werd het weekblad omgedoopt tot ”Weekbericht
voor Someren” voor alle burgers met een eerste
uitgave op vrijdag 4 oktober 1918. Het telde aan
vankelijk maar 2-4 blaadjes en had een grappig for-
maat van 15 cm bij 30 cm. Het kostte in het begin 
f 0.40 per jaar en werd door schoolkinderen ver
spreid. Er stonden onder andere mededelingen in
van het gemeentebestuur, beperkt nieuws over
verenigingen, artikelen over landbouw en het geloof
en veel advertenties. Een hele jaargang werd vroeger
door de gemeente Someren opgeborgen in een
langwerpig ”kasboekje”. Eindredacteur was hoofd
van de lagere school, de heer August van Gijsel.
Vanaf 1936 kreeg het een groot formaat, zoals het
Peelbelang. Op vrijdag 26 september 1941 stopte
het uitgeven van het weekblad. Dat was tijdens de
2e wereldoorlog toen de Duitsers de Kultuurkamer
hadden ingesteld. De hele verzameling van beide
weekbladen van 1913 tot en met 1941 kwam terecht
in 5 archiefdoosjes en 1 grotere archiefdoos. Na de
gemeente Someren kwam het via archiefdiensten
terecht bij het Regionaal Historisch Centrum
(RHC) in Eindhoven waar archieven van gemeen
ten bewaard worden. Vanwege plaatsgebrek werd
het in eigendom overgedragen aan de organisatie ”
Brabant Collectie” gevestigd in de bibliotheek van
Tilburg University en opgeslagen in een buitende
pot. Na veel moeite van mijn kant is de verzameling
daar naar binnen verhuisd, waarna ik het mocht
inzien. Brabant Collectie wil de weekbladen abso
luut zelf behouden en deze op een professionele
manier digitaliseren, zodra daar geld en menskracht
voor is. Wanneer dat is, kan bij benadering niet
worden gezegd. Het doosjesarchief blijft in ieder
geval binnen de organisatie liggen. De goede wil om
het te digitaliseren is er gelukkig wel.
 
Thieu Verdonschot.        
 

PROVINCIAAL GENOOT
SCHAP UIT 1837
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP UIT 1837
OPGESPLITST IN MINSTENS 3 DELEN MET
BRABANTS ERFGOED (museum, collectie en
informatiecentrum).
In 1837 vonden een aantal Brabanders dat Brabant
zich moest opheffen uit zijn achterlijke toestand op
cultureel en materieel gebied. Zij hebben toen het
Provinciaal Genootschap voor kunsten en weten
schappen opgericht. Ze verzamelden onder andere
informatie op het gebied van archeologie, muziek,
literatuur, beeldende kunst en cultuur. In de loop
der jaren hadden zij hun onderkomen in allerlei
gebouwen in ‘s-Hertogenbosch. Ik heb me laten
vertellen dat het Genootschap op een gegeven
moment failliet ging. De hele verzameling werd
opgesplitst. In 1980 kwam de archeologische -,
historische (volkskundige) en kunstcollectie terecht
in het Noord Brabants Museum in ’s-Hertogen
bosch. Boeken, kranten/weekbladen, prenten, his
torische kaarten, foto-verzamelingen van onder
andere Martien Coppens en Gaston Remery kwa
men in 1986 terecht in de bibliotheek van Tilburg
University onder de organisatienaam ”Brabant
Collectie”. Studenten van de universiteit en parti
culieren kunnen boeken etc. lezen in de bibliotheek.
Een derde poot, met Brabants erfgoed, die kennelijk
ook uit dat Genootschap is voort gekomen, is het
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
gevestigd in de citadel aan de Zuid Willemsvaart 2
in ’s-Hertogenbosch. Die organisatie verzamelt
gegevens over stambomen, familienamen, familie
wapens, doop- trouw en begraafregisters (DTB-re
gisters).                      
 
Thieu Verdonschot.
 
GAAT ORGANISATIE “BRABANT COLLEC
TIE” de Somerense weekbladen ”Het Landbouw
belang” en ”Weekbericht voor Someren” digitali
seren?
Als archivaris van Muziekvereniging Somerens
Lust heb ik in de coronatijd het archief van MSL
aangevuld. Hier en daar kon ik het ook aanvullen
met de door de Heemkundekring gedigitaliseerde
gegevens over MSL uit de Peelbelangen vanaf de
oprichtingdatum in 1921. Ik kwam er achter dat er
daarnaast nog twee Somerense weekbladen hebben
bestaan. Dit begon met het weekblaadje ”Het
Landbouwbelang” met een eerste uitgave van 4
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Sommige mensen stappen op een rare manier uit
het leven. De een gooit zich voor de trein, de ander
verhangt zich en weer een ander snijdt zijn polsen
door. De persoon in dit verhaal draaide de gaskraan
van het fornuis open en wachtte geduldig af. Maar
hij dacht ook. Voordat ik deze wereldbol verlaat
neem ik nog een laatste sigaretje? Dit had hij niet
moeten doen! Enkele minuten later, het is zondag
nacht rond drie uur, gaat de pieper voor een uit
slaande woningbrand. Ik was nog niet zo lang bij
de brandweer, maar had wel de opleiding perslucht
afgerond. Ik mocht dus perslucht dragen en rukte
voor deze melding met het eerste voertuig  uit. Bij
aankomst stond de gehele benedenverdieping in
brand en lag er een persoon zwaargewond op straat.
Deze was daar terechtgekomen door de druk van
de gasexplosie. Omwonenden vertelden dat er ver
moedelijk nog iemand in het pand aanwezig zou
zijn. Mijn maat en ik kregen de opdracht om de
eerste verdieping te gaan verkennen en te zoeken
naar een vermiste persoon. De gehele bovenverdie
ping stond stijf onder de rook. We konden geen
hand voor onze ogen zien. Systematisch en op de
tast verkenden we de bovenverdieping af. Bij de
derde kamer was het raak, we voelden een lichaam.
Het bewoog niet meer. De spanning was te snijden
en het luchtverbruik liep wel drie keer zo hoog op.
Het slachtoffer moest zo snel mogelijk naar buiten
gebracht worden. Hij voelde wel erg zacht aan en
was licht voor iemand met deze lengte. De verbazing
was groot toen we buiten kwamen met een geheel
ongeschonden kermisbeer van wel 2 meter lang. Dit
kon toch alléén maar in een film gebeuren, dacht
ik. Gelukkig werd er in het huis verder niemand
meer gevonden. Met de zwaar gewonde persoon is
het, na een lang verblijf in het brandwondencen
trum, ook weer goed gekomen. Zo zie je maar weer
niet alle films zijn onrealistisch.

De grote beer
 
Een tijd geleden was de film Back Draft op de tele
visie. Een film die de meeste brandweermensen wel
eens gezien zullen hebben. Een typisch Amerikaan
se film, met zeer veel acties, grote branden en
brandweermensen die de held uithangen en het met
de veiligheid niet zo nauw nemen. Een film die
vergeleken met de praktijk onrealistisch lijkt. Zo
ziet men in de film een aspirant brandweerman die,
nadat hij het pand heeft verkend, naar buiten komt
lopen met een slachtoffer. Als hij dit slachtoffer
overdraagt aan de ambulancebroeder, lijkt het tot
zijn grote schrik een etalagepop te zijn. Voor bijna
iedere kijker van deze film zal duidelijk zijn dat deze
scène onwerkelijk is. Immers, dit overkomt in de
praktijk toch geen enkele brandweerman. Toch riep
juist dit gedeelte van de film bij mijn collega brand
weerman een bepaalde herinnering op. Hier zijn
verhaal.

Brandweer Someren 25 jaar (7)
Uit hoofde van zijn functie als com
mandant van de brandweer heeft
Ben van Otterdijk jaren geleden
bijzondere gebeurtenissen in ver
haalvorm uitgewerkt. Ook in deze
editie kun je weer een van zijn ver
halen lezen. Met deze verhalen kan
de lezer eens op andere wijze kennis
nemen van brandweer Someren.
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Deel van oude archief Abdij van
Tongerlo nu online op www.bhic.
nl
Turbulente geschiedenis laat sporen na in omvang
rijk abdijarchief
De abdij van Tongerlo was een belangrijke speler
in Brabant op het religieuze, politieke en economi
sche toneel in de periode 1130-1796. Deze enorme
continuïteit en de brede terreinen waarop de abdij
haar invloed liet gelden, staan borg voor uitgebrei
de mogelijkheden tot onderzoek. Wegens het grote
Noord-Brabantse belang hebben de abdij van
Tongerlo en het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) een deel van dit omvangrijke ar
chief (te weten de registers) gedigitaliseerd en toe
gankelijk gemaakt voor onderzoekers en genealo
gen.  
Het omvangrijke abdijarchief dat berust in de abdij
van Tongerlo is ondanks de roerige geschiedenis
goed bewaard gebleven. Uit het ‘historisch archief
’ dat loopt vanaf de stichting rond 1130 tot aan 1838
zijn nu alle registers gedigitaliseerd, 967 in totaal.
Ze bevatten afschriften van vrijwel alle oorkonden
en vormen de kern van de langlopende abdijadmi
nistratie met registers van onder meerde klooster
bewoners, personeel, weldoeners, erfpachten en -
cijnzen, verpachtingen, tienden. Dit alles is beschre
ven in een inventaris.
Voor zowel professionele als amateuronderzoekers
zijn deze registers een historische goudmijn. Hierbij
kun je denken aan onderzoek op politiek en religieus
terrein, regionale en lokale geschiedenis, heemkun
de, veldnamenonderzoek en genealogisch onder
zoek. Dit geldt zowel voor onderzoek in België,
vooral in de Kempen, als in Nederland, vooral in
West-Brabant en de Meierij van ’s-Hertogenbosch.
 
Geschiedenis abdij van Tongerlo
 
De norbertijnenabdij van Tongerlo, tegenwoordig
gelegen in de Belgische gemeente Westerlo, werd
gesticht rond 1130. Dit gebeurde nog tijdens het
leven van Sint-Norbertus van Gennep, die in 1120
de orde in Prémontré had gesticht.
In 1124 hadden norbertijnen een klooster in Ant
werpen gevormd. Vandaaruit stichtten ze in Ton
gerlo rond 1130 een nieuw convent. De hertogen
van Brabant begunstigden de orde en daarmee ook
de nieuwe Abdij van Tongerlo. Het klooster groei
de uit tot een van de belangrijkste norbertijnen

kloosters in Brabant. Het verwierf vele goederen en
rechten. De goederen bestonden vooral uit lande
rijen, boerderijen, cijnzen, pachten en tienden, voor
het merendeel gelegen in het toenmalige hertogdom
Brabant. Van de rechten die de abdij verwierf waren
de patronaatsrechten (het recht om de nieuwe
pastoor voor te dragen) erg belangrijk. De abdij
bediende van oudsher vele Brabantse parochies. De
abt was lid van de Staten van Brabant en had
daarmee ook rechtstreekse politieke invloed.
 
Inkomstenbron voor Bossche bisschop
 
Toen in 1559 de oude bisdommen werden vervan
gen door nieuwe en kleinere, diende de abdij als
inkomstenbron voor de bisschop van ’s-Hertogen
bosch. De Bossche bisschop was commanditaire abt
van Tongerlo. Aan deze onverkwikkelijke situatie
kwam een einde in 1590. De abdij moest daarvoor
het grootste deel van haar goederen in de Meierij
afstaan aan de bisschop. Omdat de abdij in de
Zuidelijke, later Oostenrijkse Nederlanden lag, kon
zij haar goederen binnen de grenzen van de Repu
bliek behouden. Ze mocht haar parochies – zij het
oogluikend – blijven bedienen.
De komst van de Fransen bracht enorme verande
ringen voor de abdij. Na hun vertrek in 1814 en het
vervolgens uiteenvallen van het Verenigd Konink
rijk der Nederlanden in 1830, konden de resterende
abdijleden zich vanaf 1838 weer als convent hereni
gen. Ze kochten hun oude kloostergebouwen terug
en herstelden, zo goed en zo kwaad als het ging, hun
kloosterleven in België. Hun voormalige goederen
en parochies in Nederland bleven in bezit van de
Nederlandse staat.
 
Archieven belangrijke norbertijnenkloosters nu
gedigitaliseerd
 
Drie andere, welswaar kleinere archieven van nor
bertijnenkloosters zijn Tongerlo voorgegaan: de
archieven van de norbertijnenabdij van Berne, de
norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal en de
norbertijnen priorij/-abdij van Postel. Hun oude
archieven zijn volledig digitaal via www.bhic.nl
raadpleegbaar. In dit kader passen de gedigitaliseer
de registers van het grote Tongerlo, als laatste voor
de Noord-Brabantse geschiedenis belangrijke nor
bertijnenkloosters, uitstekend.
Voor meer informatie gaat u naar www.bhic.nl.
 
’s-Hertogenbosch/Westerlo, 31 maart 2022
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een oude Astense familie en was enkele jaren van
huis geweest om in Delft het vak horlogemaker/
uurwerkmaker te leren. Bij zijn terugkeer vestigde
hij zich in de toenmalige Torenstraat in een pand
waar hij een ambachtelijke werkplaats kon opstar
ten.
De gebouwen aldaar hebben enkele keren plaatsge
maakt voor nieuwbouw en de straatnaam is veran
derd, maar feitelijk is de Koninklijke Eijsbouts 150
jaar na dato nog steeds gevestigd op de plek waar
Bonaventura zijn avontuur begon.
 
Familiebedrijf
 
Met zijn 150 jaar is klokkengieterij Eijsbouts het
oudste nog bestaande familiebedrijf in Asten. Bij
haar eeuwfeest in 1972 kreeg de gieterij het predi
caat ‘koninklijk’. Torenuurwerk-fabrikant Eijs
bouts had zich intussen ook toegelegd op het gieten
van klokken en carillons en wist zijn prestigieuze
producten van meet af aan wereldwijd af te zetten.
Dat maakte de Koninklijke Eijsbouts met afstand
het beroemdste bedrijf van Asten. Tegenwoordig
mag Royal Eijsbouts zich tevens de grootste klok
kengieterij ter wereld noemen.
Dat alles dwingt respect af, temeer omdat de Royal
Eijsbouts in een buitengewoon lastig marktsegment
opereert. Het bedrijf maakt producten die in prin
cipe eeuwenlang mee kunnen. Dat betekent dat
Eijsbouts voortdurend moet blijven concurreren en
moet blijven zoeken naar nieuwe afzetmarkten. Dat
de familie Eijsbouts met behulp van haar vaak zeer
trouwe werknemers de stormen des tijds heeft
overleefd, mag best een klein wonder heten.
Eijsbouts heeft dat wondertje bewerkstelligd door
bij de vervaardiging van klokken en carillons de
eeuwenoude arbeidsintensieve en ambachtelijke
bronsgieterskunst te combineren met innovatie op
wetenschappelijke basis, zo valt te lezen op de ex
positie in Museum Klok & Peel.
 
Museum
 
Dat juist daar een expositie aan de jubilerende
klokkengieterij is gewijd, ligt voor de hand. De
vroegere Eijsbouts-directeur André Lehr was met
zijn klokkencollectie ruim 50 jaar geleden één van
de grondleggers van het huidige Museum Klok &
Peel. Mevrouw Eijsbouts-Knitel, moeder van de
tegenwoordige bedrijfsdirecteur Joost Eijsbouts,
zat bovendien jarenlang in het bestuur van het
vroegere beiaardmuseum.

‘150 jaar Royal Eijsbouts, het
kroonjuweel  van Astense
bedrijvigheid’
door Piet Snijders
 
Met de officiële opening van de expositie ‘150 jaar
Royal Eijsbouts, het kroonjuweel van Astense
bedrijvigheid’ werd zondag 15 mei in Museum Klok
& Peel het startsein gegeven voor een bescheiden
viering van het 150 jarig bestaan van Koninklijke
Eijsbouts klokkengieterij in Asten.
 
Als openingshandeling mocht Astens burgemeester
mevrouw Anke van Extel-Van Katwijk samen met
bedrijfsdirecteur Joost Eijsbouts de expositie inlui
den op de mobiele Beatrixklok van het museum.
Vrijdag 10 juni kreeg de jubileumviering bij Eijsbouts
een vervolg met de gieting van een speciale jubileum
klok voor de Astense dorpsgemeenschap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horlogemaker
 
Op 16 mei was het precies 150 jaar geleden dat
Bonaventura -Ture- Eijsbouts (1847-1920) zich in
Asten inschreef als horlogemaker. Ture stamde uit

De openingshandeling met links burgemeester Anke
van Extel-Van Katwijk en rechts bedrijfsdirecteur
Joost Eijsbouts.
Foto Liliane Schriks-Wiegers
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Museum en Koninklijke Eijsbouts versterken el
kaar al tientallen jaren lang. Dat bleek  afgelopen
jaar nog tijdens de restauratie en uitbreiding van het
Netherlands Carillon Arlington uit Amerika. Ter
wijl Eijsbouts deze eervolle opdracht uitvoerde,
presenteerde het museum een ambitieuze expositie
rond dit bijzondere nationale geschenk aan Ameri
ka uit de vorige eeuw.
 
Expositie
De expositie die nu aan de Koninklijke Eijsbouts
zelf is gewijd, is op uitdrukkelijk verzoek van de
klokkengieter Joost Eijsbouts bescheiden gehou
den. Ze geeft op één lange wand in woord en beeld
tweetalig een overzicht van de bedrijfsontwikkeling
onder vier generaties Eijsbouts-directeuren (Ture,
Johan, Tuur & Max en nu Joost) en onder de tus
sentijdse ‘rentmeesters’ André Lehr en Ger Mink
man.
Via een handige lay-out wordt die bedrijfsgeschie
denis gekoppeld aan de ontwikkeling van het ove
rige bedrijfsleven in Asten gedurende de afgelopen
anderhalve eeuw. De koppeling toont op subtiele
wijze dat succesvol ondernemerschap niet altijd zit
in snel scoren en spectaculaire groei, maar ook in
lange adem en menselijke maat.
De finishing touch van de tentoonstelling is een
mediapost met daarin diverse films over opzienba
rende Eijsbouts-projecten door de jaren heen.
De expositie is samengesteld door een werkgroep

                                 Luchtfoto van klokkengieterij Eijsbouts in vroeger dagen.

Directeur Joost Eijsbouts praat burgemeester me
vrouw van Extel bij over 150 jaar Koninklijke Eijs
bouts.                  Foto Liliane Schriks-Wiegers

met vertegenwoordigers van het museum en van
Eijsbouts. Voor de uiteindelijke vormgeving tekent
Van den Eijnden-ontwerp uit Weert.
De expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts’ is te bezoe
ken tijdens normale openingstijden van het muse
um. Dat wil zeggen op zaterdag, zondag en maan
dag van 13:00 – 17:00 uur en van dinsdag t/m vrijdag
van 09:30 – 17:00 uur.
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Oud Goud
Stephanus Hanewinckel. Een Brabantse Dominee
(1766-1856)  (deel 2)
door:  Jac. Jöris.
Over Deurne vertelt hij het volgende:
-  Ik moet u ook nog ene domme bijgelovige trek
der Roomse te Deurne, die alleen op onkunde zich
grond, schetsen, - Men ziet in de Peel, wijl zij een
moeras is, en de moeraslucht zeer lichtelijk ont
vlamt, dikwijls dwaallichten, hier Stalkaarsen ge
noemd, deze houd men voor ongedoopte kinderen
en beklaagt altijd hun ongelukkig lot, dat zij tot de
jongste dag, omdat zij niet gedoopt zijn, omzwer
ven: ook ziet men er wel eens grote vuurklompen of
pilaren, uit ene fosforische stof bestaande, zweven,
deze noemt men gloeiende mannen, men houd ze
voor verdoemde mensen, die tot straf hunner mis
daden moeten omzwerven; zij komen, zegt het bij
geloof, van het kerkhof, doch zijn dan zwart of
onzichtbaar, maar zodra zij in de Peel zijn, moeten
zij branden, wanneer men hen ziet, tekent men zich
met een kruis, als een zeker middel, om niet van hun
beledigt te worden – En dit alles komt van de on
kunde omtrent natuurlijke oorzaken, welke onkun
de door het Roomse bijgeloof nog veel vermeerderd
word; wat men hier ook tegen inbrengt, niets doet
hen van gevoelen veranderen, zodat men ten op
zichte der domheid, bijgeloof, bittere vervolgzucht,
en dweeperij der Roomse in de Majorij wel mag
zeggen;
“Droom vrij, o Menschen-vriend!
Om Roomschen te verand’ren.
Die dweepers op te schran’ren;
De domheid te hervormen;
Vervolgzucht te bestormen;
Droom vrij, hen te overtuigen;
Een Roomsche gaat zijn gang,
geen Geus kan hem ooit buigen.”
Toen ik mij te Deurne ophield, heb ik ook eens het
Dorpje Ommelen, zijnde eigenlijk eene buurtschap
van het schone Dorp Asten, bezocht. In dit kleine
plaatsje heeft ook het bijgeloof zich thans ten troon
verheven. Men vind hier ene Kapel, die nog zeer
onlang door Hervormden gebruikt werd, doch hun
thans ontnomen is, en met recht, want wie zou ene
heilige Kapel, voorheen vermaard door een won
derdoende Lieve-Vrouwen-beeld, in de bezitting
van Ketters laten, dit was ene Doodzonde. In oude
tijden (zie hier een geloofwaardig mirakel!) deed een
Schipper, die op zee door een vliegende storm
overvallen werd, aan deze Lieve-Vrouwe een gelof

te, om hier, indien hij behouden werd, een Kapel te
stichten; de storm bedaarde eindelijk, en dit was
verricht door onze Lieve Vrouw te Ommelen. De
schipper hield woord – nu! Dat behoorde zo, want
belofte maakt schuld – en stichtte een Kapel ter ere
van dit wonder. Deze gebeurtenis werd ook ter
eeuwige gedachtenis  aan de buitenzijde der Kapel
afgeschilderd (men ziet er thans nog enige trekken
van), opdat ieder voorbijganger dit wonder zou
vereren. Het domme Volk zit hier thans gedurig
voor die Kapel te knielen en te kruipen, prevelende
intussen enige Pater-nosters en Ave-Maria’s. dit
wonderverrichtende beeld  zou in de aller-vroegste
tijden gerust hebben in of onder  een grote Linde
boom, die nog tussen Asten en Ommelen langs de
weg staat, en hierdoor geheiligd is; men bid ook
dikwijls onder deze boom, en kruipt ‘er gedurig op
de knieën rond, gelijk men duidelijk kan zien; elke
Roomse, die deze heilige boom voorbij gaat, neemt
zijnen hoed eerbiedig voor denzelven af. In Holland
zijn wij zo beleefd niet, om bomen te groeten.
 
wordt vervolgd
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Ad Verrijt Lid van Verdienste
Als dank voor zijn jarenlange inzet en persoonlijke
bijdrage binnen de redactie heeft het bestuur on
langs besloten Ad te benoemen tot Lid van Verdien
ste.
Van 2006 tot 2020 gaf Ad leiding aan onze redactie
en met hem aan het roer heeft ons verenigingsblad
De Vonder een ware metamorfose ondergaan. Het
is uitgegroeid tot een prachtig blad goed van inhoud
en mooi van lay-out waar we met z’n allen trots op
zijn.
Met regelmaat nam Ad ook zelf de pen ter hand en
dan verscheen er weer een zeer lezenswaardig, maar
ook vaak verrassend artikel van zijn hand. Hij heeft
na zijn afscheid als voorzitter van de redactie nog
een jaartje rustig meegedraaid, maar in 2021 vond
hij het welletjes en is gestopt en met een mooie
slotbijdrage hebben we hem toen uitgezwaaid.
Op dinsdag 31 mei werd Ad thuis verrast door een
afvaardiging van het bestuur en de redactie. Hij was
zichtbaar onder de indruk toen hij begreep dat hij
tot Lid van Verdienste werd benoemd. Hij werd vol
lof toegesproken door Hans Dittner, die hem ook
de penning van verdienste  overhandigde. 
Ad, van harte proficiat en we zijn trots dat jou, als
oud-voorzitter van onze redactie, deze eer toekomt.
Namens de redactie,
Hennie Hoeben

Dankwoord Ad Verrijt
Asten 3-6-2022
 
Geacht bestuur, geachte redactie,
 
Op dinsdag 31 mei hoorde ik, terwijl ik buiten wat
aardbeien oppeuzelde, enig gestommel in mijn
woonkamer. Een neef van mij, de heer Joop Mar

tens stak zijn hoofd buiten de deur en zei geruststel
lend, dat ik er maar de tijd voor moest nemen.
Wat bleek? Drie heren, de heer Hans Dittner,
voorzitter van de Vonder, de heer Hennie Hoeben,
hoofd van de redactie en de heer Joop Martens ,
bestuurslid, bleken via een list en in conspiratie met
mijn vriendin ( oud-collega van Hennie) mijn wo
ning binnengedrongen te zijn.
Ik was hoogst verbaasd toen ik hen daar aan de tafel
zag zitten en begreep niks van hun komst tot Hans
Dittner uit zijn binnenzak een doosje te voorschijn
haalde, het opende en mij de inhoud liet zien. “We
hebben je Lid van Verdienste gemaakt van de
Vonder. Van verdienste?? Welke? Nou, ik had al die
jaren de voorzittershamer van de redactie gehan
teerd ( naar tevredenheid, zoals ze zeiden). Van
daar!.
Het bleef mij bevreemden, maar na enig gesteggel
over en weer, legde ik mij neer bij het oordeel, dat
deze wijze mannen bij hun volle verstand hadden
geveld. En dit was duidelijk: het kwam uit een goed
hart.
Ik was er stiekem zeer vereerd mee, en het kleinood
krijgt dan ook een mooie plek in mijn kamer. Na
enig gekeuvel, o.a. over het burgemeesterschap van
Hans Dittner:verhalen waarmee menige Vonder
interessant en smeuïg gevuld zouden kunnen wor
den, de snelvoetige sportprestaties van Hennie en
de vingervlugheid op de gitaar van Joop, vertrok
ken de gewaardeerde gasten.
Langs het dressoir lopend zag Hans het boek over
de Peel liggen en met een niet geknipt knipoogje
(hij had er mede voor gezorgd dat ik dat boek van
de vereniging kreeg) vroeg hij wat ik van dat boek
vond. Nou, zeer wetenswaardig, interessant en
boeiend en menig lezer weer thuis brengend naar
het turfsteken in de Peel en de heerlijke geur van de
eerste brandende turf in oktober.
 
Tot slot: zonder het puike team van de redactie was
het allemaal niet zo goed gelukt en had ik er zeker
allang de brui aan gegeven. Maar nee, het was steeds
een genoegen met deze mensen rond de tafel te
zitten.
Met hen deel ik dan ook graag de eer die deze
penning vertegenwoordigt.
 
Nogmaals hartelijk dank voor deze blijk van waar
dering.
 
Alle goeds, Ad Verrijt
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Onderduikerskamp op Moorsel, Lierop

Willem is ook betrokken bij heel wat opgravingen
in Someren en wijde omgeving. Dat doet hij vaak
als enthousiast lid van de Archeologische Vereni
ging Kempen- en Peelland, waar hij ook veldwerk
coördinator werd. Daardoor regelde hij de inzet van
vrijwilligers bij diverse veldwerkprojecten in de
regio. Willem hielp volop mee aan grote opgravin
gen als Someren-Waterdael en Ter Hofstadlaan,
Veldhoven-Zilverakkers, Best-Aarle en Helmond-
Brandevoort.
Naast het zelf uitvoeren van veldwerk en waarne
mingen, gaf hij ook geregeld rondleidingen op de
opgravingen in onder meer Someren.
 
Op de laatste jaarvergadering is Willem, met in
stemming van de vele aanwezige leden, door het
bestuur benoemd tot erelid. Als zichtbaar bewijs

ontving Willem daarvoor uit handen van onze
voorzitter Hans Dittner de oorkonde. Hij was
zichtbaar verrast, maar deze eer is hem zeker van
harte gegund en hij heeft het gezien zijn grote staat
van dienst ook dik verdiend. Willem, van harte
proficiat!

Willem van den Bosch gehuldigd
als erelid
*met dank aan Ria Berkvens voor de grote hoeveel
heid aan informatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem raakte al jong verliefd op de archeologie
door het veelvuldig zoeken naar vuursteen in Budel
op de Zink. De oude Steentijd was wat hem intri
geerde. Later werden ook de jongere perioden inte
ressant.
Willem van den Bosch is reeds vele jaren de spil van
de archeologische werkgroep van de heemkunde
kring Asten-Someren. Hij heeft het archeologiehuis
Someren opgezet, ingericht en onderhouden. Dit
werd in 2008 geopend. Hij heeft hier in de loop der
jaren veel rondleidingen gegeven aan klassen en
andere geïnteresseerde groepen.
Willem was de drijvende kracht achter de totstand
koming van de reconstructie van het Romeinse
krijgergraf in het Archeologiehuis, het nagebouwde
IJzertijd huis in de wijk Waterdael en het herstel van
de grafheuvels bij het Philipsbos in Someren.
Als grote waardering voor al zijn inzet en de vele
verdiensten ontving Willem, als het archeologische
boegbeeld van onze heemkundekring, op zaterdag
10 november  2012 de Willy Knippenbergprijs met
bijbehorende penning in de raadzaal van het Bosche
gemeentehuis.
In 2013 was hij actief bij de reconstructie van het

Foto Omslag: "Park Het Loove
in Someren"  door Maria van
Neerven
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schikbaar gesteld mocht worden, maar op een
zanderig terrein aan de overzijde van de weg. De
return vond in Mierlo-Hout plaats en wel op 16 juli
daaropvolgend.
Nadien waren de gevolgen voor diverse deelnemers
heel vervelend. Wat als een gezellig sportief treffen
op het Brabantse platteland werd gezien met als
hoofdzaak het aanhalen van de familiebanden
kreeg nog een vervelend staartje. De bond nam de
zaak namelijk heel hoog op.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De almachtige heren van de overkoepelende sport
organisatie in Den Haag meenden stellig dat er
tegen de toen geldende reglementen was gezondigd.
De KNVB stelde dat het verboden wedstrijden
betrof, wedstrijden buiten het reguliere seizoen
zonder goedkeuring en buiten verband van de bond.
En in gecombineerde elftallen. Bij hoge uitzonde
ring werd voor zo’n bijzondere wedstrijd soms
toestemming gegeven, maar in de regel was men er
fel op tegen. Ook clubs mochten daar onder geen
beding medewerking aan verlenen door het beschik
baar stellen van velden en/of afstaan van spelers.
In een periode dat normen en waarden bijna heilig
waren liet de KNVB niet met zich spotten. Discipli
ne stond hoog in het vaandel en ongehoorzaamheid
werd dus absoluut niet getolereerd. Sancties volg

Uit de oude doos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*De aftrap in Asten door mevrouw Bakens
 
(uit de tijd van het Rijke Roomsche Leven)
 
Gezellig sportief treffen door KNVB gedwarsboomd
 
In mijn speurtocht naar verhalen uit de oude doos
stuitte ik in het eerste NWC-jubileumboek van 1978
op een opmerkelijk gebeuren. Het sportieve fami
lietreffen tussen de familie Bakens uit Asten en de
familie v/d Westerlo uit Mierlo-Hout deed in de
vijftiger jaren zoveel stof opwaaien dat het zelfs de
landelijke pers haalde. Wat als een leuk initiatief
begon, mondde gaandeweg uit in een vervelende
kwestie voor diverse betrokkenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
We schrijven om precies te zijn 2 juli 1950. In de tijd
van het rijke roomse leven met de traditioneel kin
derrijke gezinnen stuitten in Asten twee elftallen op
elkaar. Tweemaal : vader en tien zoons!! Beide fa
milies hadden al heel wat voorbereidingen voor deze
wedstrijd getroffen om de samenkomst tot een
sportief feest te maken. Je zou zeggen dat eenieder
opgetogen moest zijn geweest over dit ook voor die
tijd uniek gebeuren.
Helaas meende de KNVB hier een stokje voor te
moeten steken. Na zowel een schriftelijk alsook een
telefonisch verzoek werd voor de wedstrijd geen
toestemming gegeven. En dit zonder opgave van
reden.
                              
De wedstrijd werd toch gespeeld, weliswaar niet op
het NWC-terrein aan de Dijkstraat wat niet be
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den er dus omdat men zich niet strikt aan de gel
dende regels had gehouden. Met de reglementen als
juridisch argument werden de spelers die in de
competitie onder de vlag van NWC of Mierlo-Hout
speelden gestraft met een flinke schorsing. Van de
familie Bakens werden zelfs vijf bij NWC actieve
spelers van spelen uitgesloten.
Nu halen we daar wellicht onze schouders voor op,
maar zo’n zeventig jaar geleden hielden deze maat
regelen de gemoederen in de regio danig bezig.
Velen vonden de uitspraak van de bond buiten alle
proporties, maar het machtige bolwerk der bestuur
ders wist van geen wijken.
Of de gedupeerden ook allemaal hun hele schorsing
hebben uitgezeten valt in het jubileumboek niet te
achterhalen. Ik vond het hele gebeuren wel zo inte
ressant dat ik het u als lezer niet heb willen onthou
den.
 
Extra informatie:
 
-Beide vaders (63) traden op als doelverdediger. De
opstelling der Houtenaren is ons overigens niet
bekend. Het Bakens-elftal trad aan in de volgende
formatie:
                                  Vader
            Harrie                             Adriaan
Felix                          Louis                            Theo
            Martien                           Antoon
Jan                             Paul                             Huub
 
De zusjes Mia en Fien Bakens fungeerden resp. als
verzorgster en grensrechter. Moeder Bakens bracht
de bal aan het rollen. De leiding was in handen van
neef Gerard Bakens, oud-Astenaar en ex-N.W.C.-
speler.
 
-De harmonie St. Cecilia verleende muzikale mede
werking. Zodra de elftallen het terrein hadden be
treden, werd geopend met het “Wilhelmus”.
 
-Het bericht van de schorsing sloeg in Asten en wijde
omgeving natuurlijk in als een bom.
 
-Dat kwam de bond weer te staan op een zeer kri
tisch artikel in de Helmondse Courant van weleer
waarin de toenmalige journalist in duidelijke be
woordingen de vloer aanveegt met de argumenten
van de bond en de door haar gehanteerde reglemen
ten. “Dat men zo’n familie-ontmoeting gelijk gaat
stellen met een echte zomeravondwedstrijd. Dat
gaat o.i. tè ver. Van de persoonlijke vrijheid om zich

op ( onschuldige wijze ) te amuseren valt hier weinig
meer te bespeuren…..”
                      
-De eerste wedstrijd eindigde in een 5-4 overwinning
voor de familie Bakens, terwijl de uitwedstrijd in
Mierlo-Hout op 16 juli met 6-3 in het voordeel van
de familie van der Westerlo uitviel.
 
-Voor de verslagen van beide wedstrijden kan de
actieve lezer zich wenden tot de site van de Heem
kundekring Asten Someren: www.heemkunde
kringastensomeren.nl en daar in het digitaal Peelbe
langarchief zoeken naar de uitgaven van juli 1950.
 
-Beelden van de terugwedstrijd waren zelfs te zien
in het Polygoonjournaal. Deze zijn nu nog te be
wonderen via onderstaande link
   
  
 
 
*Succes met het verdere speurwerk!
Hennie Hoeben
 
 
 

Uit het archief van SV Someren
Misschien is het u bekend dat we bij SV Someren in
januari gestart zijn met het publiceren van archief
artikelen op de website.
Wellicht zitten er ook interessante stukken tussen
voor de heemkundekring. Daarom willen we u
wijzen op www.svsomeren.nl onder het kopje
Nieuws: Uit het archief. Mocht de heemkundekring
constateren dat er in sommige artikelen fouten of
tekortkomingen zitten, dan horen we dat graag.
Uiteraard geldt dat ook als u ideeën of aanvullingen
heeft n.a.v. de geplaatste artikelen.
Met vriendelijke groet,
Toon van Maris en Gerard Slegers
Voor meer informatie en/of reacties:
Tel. 06-36267786
e-mail: gerardslegers@outlook.com
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In 2021 heeft Marcel Aben met de mensen van
zorgboerderij Outdoorenzo het onderhoud op mijn
verzoek voor zijn rekening genomen. Een poging
om de Vmbo-afdeling van het Varendonckcollege
hierbij te betrekken was eerder zonder resultaat
gebleven.
Mijn vraag aan De Vonder is nu:
Ziet De Vonder voor zichzelf een taak weggelegd in
het organiseren en/of uitvoeren van een jaarlijkse
onderhoudsbeurt van kamp Dennenlust. In de
praktijk komt dit doorgaans neer op met twee of
drie mensen een halve dag werken. Gezien de
slechte staat, waarin de diverse bouwsels nu zijn, zal
het dit jaar mogelijk iets meer inzet vergen. Naar
verwachting krijgt Dennenlust de komende maan
den relatief meer bezoekers, een spoedig herstel is
dan ook wenselijk.
Zelf heb ik me destijds – enigszins contre-coeur –
door Willy Hanssen laten overtuigen mee te doen.
De omstandigheden zijn echter grondig veranderd
en ik zie nog niet direct hoe het verder moet.  Graag
wil ik me weer concentreren op het schrijven en
vertellen van verhalen. 
Waar De Vonder eerder soms voor de troepen uit
leek te lopen, maar altijd een veilig ‘thuis’ bood, voel
ik me de laatste maanden niet gehoord. En dat vind
ik erg jammer.
Gerard Geboers

Jaarlijkse onderhoudsbeurt Kamp
Dennenlust
In het kader van het project ‘Toeristisch-recreatieve
ontwikkeling van Moorsel en de Lieropse Heide’ is
in 2014 onder andere de plattegrond van het voor
malige onderduikerskamp Dennenlust hersteld.
Dit project was een initiatief van Rinus Manders en
Jack Feijen. Zij werden daarin gesteund door HKK
de Vonder en IVN Asten-Someren, verenigingen
waarvan zij beide lid waren. Archeoloog Jan Tim
mers maakte deel uit van de initiatiefgroep en wat
onderduikerskamp Dennenlust betreft was ik (e
veneens IVN- en De Vonderlid) erbij betrokken. In
het vervolgtraject, m.n. wat betreft het overleg met
de gemeente Someren vertegenwoordigde Henk
Meeuws De Vonder. Namens die gemeente zegde
wethouder Willy Hanssen de benodigde materiële
en financiële ondersteuning toe.
De werkzaamheden betreffende het herstel van de
plattegrond van onderduikerskamp Dennenlust
werden uitgevoerd door een zevental De Vonderle
den, terwijl Willem van den Bosch de locatie met
zijn metaaldetector onderzocht. Willems vondsten
waren te zien op de eerste tentoonstelling ooit van
WO II archeologie in 2018 in het Noord-Brabants
museum in Den Bosch.
Marty van der Els zag toe op de werkzaamheden
die de gemeente voor zijn rekening nam.
In 2015 werd het project ‘Toeristisch-recreatieve
ontwikkeling van Moorsel en de Lieropse Heide’
middels officiële bijeenkomsten in ‘De Moorselse
Hoeve’ en in Dennenlust afgerond. Jan Timmers
lichtte het project toe. Namens HKK de Vonder en
IVN Asten-Someren voerde Jan van de Rijdt,
voorzitter van De Vonder, het woord. Geert Hoe
ben vertegenwoordigde de gemeente Someren.     
De openingshandeling in Dennenlust werd verricht
door wethouder Willy Hanssen, samen met de toen
103 jaar oude Dien Berkers, die in 1944 bij de hulp
aan de onderduikers betrokken was geweest.
Tot zover de voorgeschiedenis.
De reconstructie van het kamp is voor een deel
uitgevoerd met gebiedseigen materialen zoals den
nenhout. Allemaal vergankelijk materiaal, dat een
jaarlijkse opknapbeurt nodig maakt. Tot en met
2020 werd dit noodzakelijke onderhoud uitgevoerd
door een langzaam kleiner wordend aantal leden
van De Vonder. Als tegenprestatie maakte ik jaar
lijks een bedrag over naar de rekening van De
Vonder. Vorig jaar kon het zo niet meer – om heel
begrijpelijke redenen, de mannen werden te oud.

Algemene Informatie
REDACTIE:
Hennie Hoeben, Voordeldonk 30,
5721 HM, Asten, 0493-694134
Anneke Blankennagel, Jac Jöris, Cor Fransen,
Ricus van Neerven,  Piet Snijders,
en namens het bestuur Jan van der Heijden
Mailadres voor inzenden kopij:
redactie@heemkundekringdevonder.nl
 
BESTUUR HEEMKUNDE:
Voorzitter: vacature
Secretaris:
Penningmeester:
Leden: Jan van der Heijden, Ryan van Laarho
ven,  Sandu Niessen, Sjef Toemen en Joop
Martens
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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Vrienden van Heemkundekring de Vonder
A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren
 
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse?  Info: bestuur Heemkundekring De Vonder

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren


