maken op andere, wellicht betere mogelijkheden.
Toch zien wij de heemkundekring niet als een „pressuregroup".
Het is veel beter en o.i. effectiever als de kring streeft naar een vruchtbare
samenwerking met het dagelijks bestuur van de gemeente. Wij menen, dat
dit mogelijk is en dat vele colleges van Burgemeester en Wethouders het
meedenken van de eigen bevolking op prijs zullen stellen.
Er ging al veel verloren. Soms was dat overmijdelijk, maar er is ook
kwaad geschied, waarvan men achteraf moest constateren: het had anders,
het had beter gekund. Voor een heemkundekring zijn dorps- en landschapsbehoud van de grootste betekenis. Bovendien acht de heemkunde
het gewenst, dat het goede van het dorpseigen behouden blijft. Niet uit
conservatisme, maar omdat het sociologisch van zo groot belang is, dat de
bevolking, ook als zij toeneemt, een gemeenschap blijft.
Zo niet, dan degradeert zij tot massa, waarin de bewoners van iedere
wooneenheid een geïsoleerd bestaan leiden. Men kent zijn eigen buren
niet en de woning fungeert slechts als eet-slaapgelegenheid.
Bij een verantwoorde en zorgvuldig voorbereide dorpsuitbreiding zal het
zeer zeker gemakkelijker zijn de nieuwe bevolkingsgroep te interesseren
voor het eigene van dorp en streek, voor de volksgebruiken en de mogelijkheden, die de plaatselijke organisaties bieden. De nieuwe bewoners
moeten weten, dat zij aanvaard worden en dat zij er bij behoren, opdat zij
na verloop van tijd zelf bijdragen gaan leveren tot het beter functioneren
van de gehele gemeenschap.
Heemkunde is een veelomvattend begrip en het hier behandelde onderwerp
is naar onze mening belangrijk genoeg om naast de geijkte onderwerpen
op de agenda van de kringen geplaatst te worden.
H. H. KRAAN f
ONZE LIEVE VROUW VAN VLIERDEN II
Mijn vorige bijdrage over Onze Lieve Vrouw van Vlierden trok de aandacht van een zekere P (ieter) C(ornelissen). Hij schreef in het Weekblad
van Deurne, 26-1-1973: Welke kunstenaar in Peelland zou van de Liberatrix in Puerperio, bevrijdster in de bevalling, een prachtbeeldje kunnen
vervaardigen? Zoiets als de Sicut lilium inter spinas van O. L. Vrouw van
Binderen.
De heer F. Martens uit Deurne wees er mij op, dat rector F. Allard te
Helmond in 1961 reeds voorstelde om op de plaats van de vroegere kapel
een of ander gedenkteken op te richten. In een artikelenreeks in het
Weekblad van Deurne zegt hij: Mijn standpunt is dat het beeld niet kwijt
is. Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Ik heb het vermoeden dat het
ergens moet zijn. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het kan in familiebezit
zijn. De (laatste) kapelaan (Jan Wouters) kan het beeld indertijd aan een
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goede bekende hebben toevertrouwd en het kan in die familie zijn gebleven.
Het beeld kan. ook ondergedoken zijn in die roerige tijden. Het werd misschien ergens ingegraven, naar men dacht voor korte tijd. Het kan verder
met de andere beelden uit de kerk van Deurne verhuisd zijn naar Venray.
Ik voor mij vind het sterk dat de mensen van Vlierden wel weten, dat het
beeld er geweest is, nu nog, en dat ze niet weten, dat het in de godsdiensttroebelen van die tijd vernield is. Als het beeld het slachtoffer was geworden
van de beeldenstorm, zouden ze dat beslist ook nog wel weten. - Rector
Allard wist in die jaren zelfs architect Hurkmans uit Deurne enthousiast te
maken om b.v. een wegkapelletje te ontwerpen, dat een plaats moest
krijgen op de historische plek op het Schooteind. Hij nam ook contact op
met de eigenaars van de grond, de familie Maurissens in België. Deze
familie gaf graag toestemming om zo'n kapelletje te bouwen. Ook mocht er
een onderzoek worden ingesteld naar mogelijke sporen van de fundamenten
van de oude kapel. De heer W. Knippenberg te 's-Hertogenbosch heeft
enkele vondsten van deze plaats in zijn bezit. Mej. Annemie Kusters uit
Asten tekende in waskruid op een oude plavuis uit een boerderij op de
Breemortel een Lieve Vrouw, geflankeerd door twee vrouwenfiguren; de
ene biedt een roos aan, de andere laat dankbaar een kindje zien. - Van al
deze plannen is in de loop der jaren blijkbaar toch niets terecht gekomen.
p. DAGOBERT GOOREN ss.cc.

BOEKBESPREKING
G. J. Verwers, Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit
(= Analecta Praehistorica Leidensia V), Universitaire Pers, Leiden 1972. 181 blz.,
83 foto's, tekeningen en kaarten in de tekst, 5 opgravingstekeningen en 3 pollendiagrammen als losse bijlagen. Samenvatting in het Nederlands blz. 177-181.
Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden. Prijs f 48.00.
Eind 1959 werd een urnenvondst op het Kamps Veld ten westen van Haps gemeld.
Uit een ter plaatse ingesteld onderzoek bleek, dat deze vondst de aandacht van de
archeologen op een unieke vindplaats had gevestigd. De urnen waren namelijk gevonden
onder een dik middeleeuws plaggendek. D'eze ligging maakte de kans groot, dat ditmaal
een urnenveld was ontdekt, dat sinds de vroege middeleeuwen door het plaggendek was
geconserveerd.
Het urnenveld was aangelegd op een dekzandrug, die al in de prehistorie vrij moet zijn
gebleven van overstroming door Maaswater. Al in het neolithicum werd de hoogte
bewoond door mensen van de klokbekercultuur: een klokbeker van het Veluwse type
en enige scherven van zulke bekers kwamen voor den dag. Deze neolithische vondst
uit Haps komt voor wat betreft de standplaats goed overeen met ervaringen elders: op
hogere gronden, niet ver van lage, natte gronden.
Ook in de midden-bronstijd was de hoogte bewoond: een rij van negen graf heuvels
(met twee- of drievoudige paalkransen en een diameter van 10 a 20 m) kon worden
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