September 2021

Nieuws van de bestuurstafel
Ondanks de beperkingen als gevolg van Corona gaan we als heemkundekring een
drukke maand tegemoet. Steeds weer moet de planning aangepast worden.
Een tweetal activiteiten laten we vanwege de beperkingen en de drukte dit jaar niet
doorgaan namelijk:
• de vrijwilligersdag
• de boekenmarkt
De volgende activiteiten staan wel op het programma:
•
•

•
•

4 september 2021 om 11:00 uur: Onthulling van een herinneringsbord van de
boortoren in Helenaveen (hoek Geldersestraat – Helenastraat)
11 september 2021 om 13:45 uur: Excursie naar de Duitse
Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Inmiddels is het maximum aantal
deelnemers bereikt
15 september 2021 om 20:00 uur: algemene ledenvergadering
22 september 2021 om 20:00 uur: lezing ‘Boeren in de Peel en Kempen rond
1800’

Het doorgaan van deze activiteiten is natuurlijk afhankelijk van de situatie rond Corona
op dat moment. Hou voor de laatste stand van zaken de website in de gaten. Houdt u
bij het doorgaan van de activiteiten aan de dan geldende Corona-regels.
Mede vanwege de drukte in september hebben we besloten om de vrijwilligersdag en
de boekenmarkt dit jaar niet door te laten gaan.
Voor iedereen geldt: hou afstand en pas goed op jezelf en een ander.
Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Correctie herkomst kachel
In de nieuwsbrief van juli 2021 hebben we aandacht besteed aan een
omvangrijke gift van de familie Goossens-de Vet. De familie heeft ons laten
weten, dat de geschonken kachel niet afkomstig is uit het Klein Kasteel maar uit
het Groot Kasteel. Waarvan akte.

Kleine excursie naar Duitse Oorlogsbegraafplaats in
Ysselsteyn op zaterdag 11 september
Er hebben zich inmiddels al zoveel deelnemers opgegeven, dat we het maximale
aantal bereikt hebben! Dat wil zeggen dat alle zich aangemelde personen welkom zijn
maar dat er helaas geen nieuwe mensen meer mee kunnen doen met de rondleiding.
De inschrijftermijn is bij het verschijnen van dit bericht dan ook gesloten.
Klaas Hendriks, coördinator

Tentoonstelling Van landbouwwagen tot XF
Het begon allemaal met zijn eerste baantje, recht van school, bij de dames Anny en
Tiny van Doorne in Deurne, de dochters van de DAF-oprichter Hub van Doorne, als
paardenverzorger en klusjesman. Daar is zijn liefde voor DAF geboren.
Al heeft hij nooit bij DAF gewerkt, toch is hij n de loop van de jaren het bedrijf blijven
volgen en…is hij van alles, wat daarmee te maken had en heeft, gaan verzamelen.
Deze tentoonstelling met een greep uit de uitgebreide DAF-verzameling van Peter
Bouwmans geeft een fantastisch overzicht van de geschiedenis van het bekende
merk DAF.
Peter is een enthousiast verteller en zal op de zondagmiddagen regelmatig aanwezig
zijn.
Deze boeiende tentoonstelling is te zien in het heemhuis aan de Stationsstraat 73 te
Deurne en loopt van 26 september 2021 tot en met 9 januari 2022. Iedere tweede en
vierde zondag van de maand bent u van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur en
dinsdags van 19.00 tot 21.00 uur.
Onze heemkundekring volgt de richtlijnen van het RIVM en hoopt dat het heemhuis
voor deze tentoonstelling open kan.

Foto: De parochie van kapelaan Roes als nationale proeftuin. De resultaten van
één van de 427 (!) proefvelden die in 1908 in Deurne werden aangelegd om voor
heel agrarisch Nederland het nut van kunstmest te demonstreren

Lezing Twee eeuwen boerenbedrijf in Deurne
Spreker: Frans Aarts
Plaats: Cultuur Centrum Deurne in de Rabo-zaal (grote zaal)
Datum en tijd: Woensdag 22-9-2021 om 20:00 uur
Voor leden gratis en niet leden € 2.50
De lezing wordt i.v.m. met de coronamaatregelen gehouden in de grote zaal.
Omwille van deze maatregelen vragen wij u om bij binnenkomst een
presentieformulier in te vullen en strikt de aanwijzingen van onze medewerkers te
volgen. Er is geen pauze, maar na afloop kunt u wel iets gebruiken in het café van
het Cultureel Centrum.
De spreker van deze avond is Frans Aarts. Hij deelt met ons de bevindingen van
zijn onderzoek over 2 eeuwen boerenbedrijven in de Peel.
Na twee eeuwen oorlog en koloniale uitbuiting is Zuidoost Brabant aan het einde
van de 18de eeuw sterk verarmd. Noodgedwongen verkopen de boeren veel van
hun rogge. In het afgelegen Deurne is compenserende aankoop van mest
onbetaalbaar en het teert daardoor in op haar bodemvruchtbaarheid. Hoewel
men binnen de mogelijkheden buitengewoon slim boert, maakt deze sluipende
roofbouw het onmogelijk zo door te blijven gaan. De heidevelden, waarvan het
maaisel als strooisel op stal onmisbaar is, zouden verschralen tot blijvende
zandverstuivingen, die akkers en dorpen verstikken.

De komst van de Fransen, in 1795, is een keerpunt. Ontsluiting door water- en
spoorwegen, uitvindingen, overheidsbeleid en coöperaties zijn de aanjagers van
alsmaar snellere aanpassingen. Boeren gaan zich specialiseren in de productie van
boter, voor de groeiende industriesteden. Voldoende goed voer is het knelpunt.
Voor de landbouw in Deurne is de komst van kapelaan Roes, in 1902, van enorme
betekenis. Door de inzet van deze ‘landbouwkundige met een toog aan’ verandert
de landbouw daar in 10 jaar van achterlijk naar nationaal
toonaangevend. Kunstmestgebruik wordt algemeen en voer wordt in steeds grotere
hoeveelheden gekocht, waardoor nu ook met weinig grond te boeren valt. Het eerst
vee-arme Peelgebied verandert in het vee-rijkste van Europa. De leefbaarheid van
het platteland komt daardoor opnieuw onder druk te staan; aanpassen blijft nodig.

Frans Aarts (1951) groeide op in Deurne, op een
ontginningsboerderij. Als Wagenings onderzoeker
werkte hij aan de vraag hoe boeren hun grond, vee,
gewassen en mest beter kunnen benutten. Huidige
landbouwkundige kennis combineerde hij met
historische informatie. Dat leidde onder meer tot het
boek ‘Boeren in Peel en Kempen, omstreeks 1800’
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