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Heemkundekring "De Vonder" Asten - Someren stelt zich tot doel mensen 
die belangstelling hebben voor hun eigen woonomgeving met elkaar in 
contact te brengen. Deze doelstelling richt zich in de eerste plaats op 
het verleden en vanuit dit verleden leren wij het hedendaagse begrijpen 
en het verleden helpt ons ook bij het ontwikkelen van een visie op de 
toekomst. 

De Heemkundekring biedt haar leden de mogelijkheid actief te zijn in de 
verschillende werkgroepen. 
Elk jaar organiseert de Heemkundekring een aantal lezingen waar leden 
en niet-lede!1 van harte welkom zijn. Ook worden er enkele excursies 
georganiseerd. 
Alle leden ontvangen vier maal per jaar onze periodiek De Vonder en 
regelmatig onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de 
verschi lIende activiteiten. 
Vrijblijvend kunnen de leden aan deze activiteiten deelnemen. 
Werkgroepen: 
De verschillende werkgroepen die binnen de heemkundekring hun 
activiteiten ontplooien zijn: 
Archivariaat - het onderhouden van een uitgebreide documentatie over 

personen, zaken en activiteiten uit Asten en Someren, 
deze documentatie is aanwezig in de bibliotheek van het 
heemhuis. 

Archeoloqi~ - het opgraven, bestuderen en tentoonstellen van 
waardevolle historische voorwerpen bv. van de 
opgravingen in Waterdael-Someren. 

Toponiemen - veel namen van straten, gebouwen en brugg~n in beide 
gemeenten zijn te danken aan deze werkgroep, die met 
topografische kaarten werkt, gebaseerd op de eerste 
officiële kadasterkaarten van 1832. 
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Oud schrift - het toegankelijk maken van oude geschriften en 

verslagen. 
Cultureel erfgoed - een netwerk dat zich inzet om onze cultuurhistorie 

een passende plaats te bieden in de ontwikkelingen 

van onze gemeenten; 
(mede)organisator Monumentendagen. 

Tentoonstellingen - expositie van oude voorwerpen uit onze recente 
geschiedenis in de Heemkamer bij het Heemhuis en 
verschillende wisselende exposities. 

Excursies en Lezingen - aan interessante cultuurhistorische 
onderwerpen worden excursies besteed dan 

wel lezingen gewijd. 
Redactie De Vonder - verzorgt 4 keer per jaar de uitgave van ons 

tijdschrift met lezenswaardige artikelen over de 

historie van Asten en Someren. 

Heemhuis: 
Het centrale punt van de Heemkundekring 'De Vonder' is het Heemhuis, 

gelegen aan de Molenstraat 10 in Someren. 
Het Heemhuis is voor iedereen geopend op donderdagavond van 19.00 -
21.00 uur. AI het voorheen genoemde materiaal is daar voor iedereen 

toegankelijk en deskundige begeleiding is dan aanwezig. 

2 

Impressie van een lezing (13 januari 2005) van Prof. Dr. Bijsterveld, bijzonder 
hoogleraar cultuur in Brabant, door Jan Heyligers. 

Heemkunde in de 21 e eeuw: 
een terugblik en vooruitzicht 

De Heemkunde in Brabant - elders oudheidkundige, 
geschiedkundige of historische kring genoemd - kwam op na de 2e 

wereldoorlog. De inspiratie van de heemkunde was de nostalgie, 
naar wat verdwenen was. 
Vandaag de dag heeft heemkunde de taak om belangstelling voor 
het verleden nog steeds door te geven zonder het verleden te 
romantiseren. De mens verandert zelf en zoekt zekerheid in de 
geschiedenis bij voorkeur in de oudste wortels ervan. 
De latere geschiedenis is vaak echter interessanter. Heemkunde is 
gee~ wetenschappelijke discipline; wel een tijdverdrijf waarbij 
men wetenschappelijke kennis vergaart. Die kennis kan bv. zijn: 
archeologie, taalkunde, geografie, biologie. 
Vroeger gold het boerenleven als onveranderbaar. Van dat 
stereotype zijn we inmiddels genezen! Boeren passen zich snel aan 
bij veranderende omstandigheden. AI tussen 1850 en 1900 is de 
helft van alle Brabantse boeren met hun vak gestopt. 
Heemkunde moet er zich op richten niet alleen het "mooie" naar 
voren te halen, maar ook de minder leuke kanten van het verleden 
moeten we durven vertellen. We moeten ons laten leiden door een 
dynamisch perspectief, door opbouw dus. 
Brabant staat onder druk . 

• :. De mentaliteitsverschillen tussen stad en platteland worden 
kleiner of zijn afwezig . 

• :. Andere religies doen hun intrede 
.:. Industriële en agrarische wereld zijn veranderd 
.:. Bij de reconstructie van het buitengebied blijkt dat 

meerdere partijen met begerige ogen naar ons groen kijken. 
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Ons antwoord als Heemkundekring moet zijn dat: 
• :. We kritisch kijken naar alle ontwikkelingen 
.:. Heemkunde richting kan geven aan de toekomst door de 

kennis die we hebben van het verleden 
• :. We mee willen denken over de veranderingen in onze 

gemeenschappen 
Er zijn redenen om optimistisch te zijn volgens Prof. Bijsterveld. 
Vroegere generaties konden ook omgaan met veranderingen en met 
name de boeren bewijzen elke dag dat zij er meesters in zijn. 
Wij Brabanders mogen en moeten trots zijn op wat we kunnen en 
niet te gauw in onze schulp kruipen. We mogen beseffen dat er op 
lokaal niveau nogal wat draagvlak bestaat voor ons cultureel 

erfgoed. 
Onze toekomstige taken zijn: 

• onze eigen identiteit te bewaren/ontwikkelen 
• uiting geven aan de beleving van ons erfgoed 
• medeverantwoordelijkheid dragen voor de 

vernieuwing van onze samenleving. 
We moeten daarbij het verleden - ons erfgoed- als één geheel zien 

dat uit drie delen bestaat . 
• ONROEREND: landschap met wat erin en eronder voorkomt 
• ROEREND : objecten van allerlei aard, b.varchieven 
_ IMMATERIEEL: ervaringen, verhalen, feesten etc. 

Het culturele erfgoed - in tegenstelling tot geschiedenis waar men 
zich meer richt op feiten en analyses - heeft meer betrekking op 

gevoelsgebieden en herinneringen. 
Het beleven van de heemkunde speelt een cruciale rol. 
Heemkunde bevordert de participatie van de burger aan de 
samenleving, levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van 
zijn identiteit en bevordert de kwaliteit van de ruimtelijke 

omgeving waarin hij verkeert. 
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Als we echter willen behouden wat we hebben dan kan dat alleen 
maar door te ontwikkelen . 
Als voorbeeld noemde hij kerkgebouwen. Als we die willen 
behouden ondanks het wegblijven van kerkgangers dan zullen we er 
nieuwe bestemmingen voor moeten ontwikkelen . 
Behoud door te ontwikkelen! 
Tot tweemaal toe herhaalt Prof Bijsterveld dat de provincie 
geld genoeg heeft en ook goede ideeën. Die zijn terug te vinden in 
de zogenaamde "cultuurhistorische waarden kaart". De provincie 
laat het aan de burgers/ heemkundekringen over om met die kaart 
als uitgangspunt goede plannen te maken. In Gemert en omgeving 
wordt bewezen dat dan veel (subsidie) mogelijk is. 
Hij roept Heemkundekringen op om zich actief op te stellen en 
ervoor te zorgen dat: 

;.:. heemkunde gehoor krijgt bij het publiek en bij de politiek. 
.:. heemkunde zich roert. Daar waar het cultuurhistorisch 

erfgoed aan de orde is, moet de heemkunde present zijn. 
.:. heemkunde van aanpakken weet. Niet alleen denken, 

discussiëren maar ook daadwerkelijk mensen kunnen 
inzetten die daadkrachtig zijn. 

.:. heemkunde zoveel als mogelijk is samenwerkt met anderen 
die min of meer verwante doelstellingen hebben, zoals 
IVN, VVV, werkgroepen als "Behoud de Peel" en ook 
bibliotheken . 

• :. heemkunde de mogelijkheden benut om in te spreken bij 
alle instanties waar heemkundige zaken dienen. 

.:. heemkunde zoveel mogelijk van internet gebruik maakt 
zodat haar informatie zoveel als mogelijk beschikbaar komt 
voor eenied€r. 

.:. heemkunde op alle mogelijke manieren onderw~ jst dmv 
lezingen, excursies, publicaties, opensteUing heemhuis en 
etaleren van collecties. 
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Inleiding 
Een verhaal bedoeld voor de jeugd van de hoogste klassen van de 
basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het verhaal 
wordt ondersteund met beelden en geschreven om het historisch bewust 
zijn van de jeugd te vergroten. Dit is ook een van de doelstellingen van de 
Heemkundekring De Vonder. Het verhaal is gebaseerd op historische 

feiten en met een dosis aannemelijke fantasie. 

Cees Verhagen 2005 

Engele J ant je 

Het is 17 september in jaar 1490. Het is de feestdag van Sint Lambertus, 

patroonheilige van parochie Someren. 
Jan, net 12 jaar geworden, is alom 4 uur opgestaan, want vandaag is het 
voor hem een bijzondere dag, hij mag voor het eerst met zijn vader mee 
naar de jaarmarkt in Den Bosch. Elk jaar is er zo'n markt en zijn vader 

heeft hem daar veel over verteld. 

Jan woont in een boerderij in de Schoot, vlak bij de grote Hoeve op de 
Schoot van de abdij van Postel (waar nu ongeveer de Steegstraat begint, 
vroeger de Steenstraat genoemd) een beetje van de weg af tegen de 
grote Somerense Heide. Zijn vader gebruikt de heide voor zijn schapen 
en bijen. En elk jaar moeten er enkele keren plaggen gestoken worden, 
deze plaggen worden in de koeienstal gelegd om de stront en de urine op 
te vangen. Een keer per jaar moet dan de potstal leeg gemaakt worden om 
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de mest over het land te verspreiden. Jantje heeft een hekel aan dit 
vieze stinkende werk. Maar ja als er geen mest is, groeien de boekweit, 
de rogge en de bieten niet goed. 

Jan is vernoemd naar zijn grootvader Jan van Engelen en om 
onderscheidt te maken met zijn grootvader werd hij al snel Engele Jantje 
genoemd. Zijn vader is Marcel van Engelen en heeft een flinke 
pachtboerderij . Het Gasthuis in Den Bosch is de eigenaar van de 
boerderij. Marcel gebruikt het bezoek aan de stad Den Bosch ook om een 
deel van de pacht te gaan betalen. De jaarpacht bestaat uit 1 mudde 
Bossche maat rogge (een mud is 300 liter. Mudvol of zoo vol als mud), 5 
pond honing, 6 kapoenen (haan om vet gemest te worden) en 20 gulden. 
Het geld was al opgehaald door de rentmeester van het Geefhuis, de 
rogge, honing en de kapoenen waren nu aan de beurt. Tevens wilde Marcel 
ook 2 balen wol en nog wat extra honing op de jaarmarkt verkopen. 
Tijdens de jaarmarkt in Den Bosch waren er veel wolhandelaren die voor 
de 'Schaarse wol goed geld wilden betalen. (Van de wol wordt laken 
gemaakt. De Bossche lakenmarkt was een van de grootste lakenmarkten 
in het hertogdom Brabant)stond ook bekent voor) De handel was 
verstoord door strijd tussen de Hertog van Brabant en de Hertog van 
Gelre. De prijzen stegen doordat er weinig aangevoerd werd. De boeren 
en de handelaren vonden het onveilig op de wegen. 

De afgelopen jaren hadden ze veel geluk gehad want de Gelderse 
roversbende van de hertog van Gelre (Karel) onderleiding van zijn 
krijgsheer Maarten van Rossum was aan hun boerderij voorbij gegaan. 
Andere waren minder gelukkig geweest. De buurman Gerrit Jan van der 
Schoot hadden ze gebrandschat en bij Jan van Thielen een boerderij 
verderop hadden ze al het vee meegenomen. Gelukkig had Hendrick van 
Tieskes op tijd zijn vee in de Schans (bij de Zandstraat) in veiligheid 
gebracht. 
Het was de afgelopen tijd zeer onrustig in de omgeving van Someren, 
allerlei legers die tegen of voor de Hertog van Brabant waren, trokken 
voorbij en eiste vrijgeleide, eten, geld en soms onderdak. 
Maar nu was het al een tijdje rustig en dat wat de reden waarom de vader 
van Jan naar Den Bosch durfde. Het bleef een riskante reis want 
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onderweg kon van alles gebeuren, zij of de ossen konden ziek worden, ze 
konden overvallen worden door bandieten of afged.ankte huursoldaten. 
Daarom zouden ze de drukke wegen gebruiken naar Den Bosch. De reis 
zou ongeveer 12 uur duren. In Den Bosch zou hij zeker een goede prijs 
kunnen krijgen voor zijn goede kwaliteit wol, ook al moest hij enkele 

keren tol betalen. 

Jan had zich buiten bij de waterput opgefrist, hij had niet geslapen 
vanwege het onweer wat boven Asten en Vlierden had gewoed. Niemand 
had in het dorp geslapen en moeder was biddend met een wijwatertakje 
(palmtakje)om het huis geweest om God te smeken dat hun boerderij 
gespaard zou blijven. Verder had ze bij het beeld van de Heilige Donatius 
gebeden, deze heilige beschermde tegen het onweer. 
Zijn broer is die nacht, vanwege het onweer, bij de schapen gebleven. 
Zijn zus was ook al op en had de twee koeien al gemolken. Ze deed de 
melk bij de melk van gisteren,die in een bus in de put hing om koud te 
blijven. Moeder zou die dag van de melk boter maken. Nu nam zij de twee 
koeien gebonden aan een touw mee naar buiten, ze groette Jan en liep 
met de koeien de weg op. De koeien stonden 's avonds op stal om de mest 
op te vangen en werden overdag gehoed. (Er waren toen nog geen 
omheinde weiden.) Langs de wegen (zandpaden) zouden de koeien gehoed 
worden. Dit alles was echt meidenwerk. 

J on was opgewonden omdat hij nu voor de eerste keer naar een grote 
stad ging. Hij wilde nu wel eens met eigen ogen zien of de verhalen van 
vader over Den Bosch waar waren. Er zouden stenen huizen staan en die 
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had hij nog nooit gezien. In Someren was het enige stenen gebouw de 
grote kerk op het Kerkeind. 

Vader kwam naar buiten en samen spanden ze de twee ossen in voor de 
kar, waarin al de balen wol, de rogge en de kapoenen in een afgesloten 
mand lagen. De huif werd er opgezet om de handelswaar niet nat te laten 
worden. De huif was ook nodig omdat ze in Den Bosch in de kar zouden 
slapen, een herberg was veel te duur. Verder nam vader nog wat stenen 
potten honing mee en een zak boekweit voor de mulder. Moeder kwam 
ook nog naar buiten met een mand vol eieren en enkele potten boter. 
Vader zei: "moeder, daar heb Ik in Den Bosch gene tijd voor en dat is 
trouwens vrouwenwerk, die moet je maar op de markt in He/mond 
verkopen~ 

Met een mand vol proviand gingen ze op reis, zoals gezegd zou die zeker 
12 uur duren. Eerst moesten ze nog even langs de molen in Someren (de 
mulder had de molen gepacht van de abdij van Postel) om wat boekweit af 
te geven om te laten malen. Maar eerst stopten ze bij de kapel van Opstal 
aan het begin/einde van 't Eind (waar de Zandstraat en de Keizerstraat 
bij elkaar komen). Vader stapte daar uit om een weesgegroetje te bidden 
en te vragen voor een goede heen en terug reis. De kapel was gewijd aan 
Maria en Sint Anthonius. Hier stond ook een enorme oude eikenboom 
(kruiseik, kruispunt van wegen), hij moest wel eeuwen oud zijn en veel 
mensen beschouwden deze boom als heilig. 
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Via de Keizerstraat ging het toen richting molen. Het was helder weer en 
de molen en de kerk kon je in de verte zien. In Someren stonden de 
huizen en boerderijen erg verspreid, alleen op de Grote en Kleine 
Speelheuvel stonden wat meer boerderijen. Someren had ongeveer 250 
huizen/ boerderijen dat kwam ongeveer overeen met ca. 2000 inwoners. 
(Helmond had evenveel inwoners, maar was een stad met een kasteel en 
met veel stenen huizen en de stad had een aarde omwalling en had 

stadspoorten) 

De mulder stond hen al op te wachten (de standaardmolen stond in die 
tijd waarschijnlijk in de buurt van de huidige Slievenstraat (ongeveer bij 
de dierenartsen, hierna verplaatst naar sluis 11 in de Schoolstraat). Hij 
vertelde dat de boerderij van Hoefnagels in Vlierden die nacht geheel 
was afgebrand, gelukkig had hij zijn vee kunnen redden en was iedereen 

ongedeerd. 

Via de baan van Someren naar Asten kwamen ze voorbij de grote kerk van 
Someren. Deze gotische kerk had 7 altaren en een klokhuis. Hier was ook 
de school die tegen de begraafplaats gebouwd was. Jan was graag naar 
school gegaan om te leren lezen en schrijven, maar zijn vader vond dat 

10 

niet nodig. Bijna niemand in het dorp kon lezen of schrijven. Bij het 
passeren van de Kerk zette vader eerbiedig even zijn pet af. Dat was zo 
het gebruik. Via het Kleine Speelheuvel ging het naar het kasteeltje de 
Donk, waar ook een bierbrouwerij was. 

Hier werd nog even gestopt, de pachter tevens brouwer wilde dat Marcel 
hop zou kopen in Den Bosch en kreeg daar geld voor mee. Hierna ging het 
naar Lierop via de Eindhoutse hoeve. Hier was Jan wel eens eerder 
geweest met zijn moeder toen ome Graad gestorven was, moeder moest 
daar waken en bidden bij het lijk van Ome Graad. Hij was gestorven aan 
de tering. 
Vader Marcel spoorde het paard extra aan om maar snel door Lierop te 
zijn. "Hier hebben ze pas nog een heksenjacht gehouden en. ik vind dat 
maar niks, ze kunnen beter een wolvenjacht houden, daar heeft iedereen 
last van. Afgelopen jaar ben ik 5 schapen verloren door de wolven. 11 

Elk jaar werd er een wolvenjacht gehouden in Asten en Someren. De 
wolven brachten de boeren in de streek veel schade toe. 
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Bij de Kleine Aa reden ze door het riviertje en zag Jan nog de kleine 
hertogelijke watermolen van Vladeracken (Vlerken). Van hieruit ging het 
via Geldrop, Eindhoven, Boxtel. 

Bij het tolhuis De Ketting in Boxtel werd even gerust en de meegenomen 
boterhammen en pannenkoeken gegeten. Tijdens de reis ging Jan 
regelmatig rechtop staan, hij wilde alles goed zien, want aan zijn vrienden 
moest hij bij thuiskomst alles vertellen. Hij zag soldaten voorbijtrekken, 
maar ook marskramers en andere handelslui met hun paarden en grote 
Waalse karren. 

Bij Vucht zette Marcel de kar aan de kant en zei: • Kijk Jan daar zie je 
het sIlhouet van 's-Hertogenbosch met zijn vele torentjes en zijn 
stadsmuren. Jan keek met verbazing naar de stad dit had hIJ niet kunnen 
dromen zo groot en indrukwekkend geen wonder dat Den Bosch als een 
5!'J.'2'!..em/?t1..Ce stad "!!t!r4. beschouwd (de moerasdraak werd genoemd). 

. - .. .. .. T S 1j ER"]" C' ei J:: N T~ 0 S 

Jan spoorde zijn vader aan om verder te gaan hij kon niet langer wachten. 
Bij de stadspoort werden ze gecontroleerd. 
Bij de stadspoort werden ze nauwkeurig bekeken, want lepralijders 
(melaatsen) en mensen die de pest hadden werden tegengehouden. Ook 
werd de huifkar gecontroleerd. In Den Bosch waren al enkele gevallen van 
de gevreesde ziekte de pest geweest. 
Jan had nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ze reden door de 
Vuchterpoort naar de Markt. Jan zag dat veel huizen van steen gebouwd 
waren. "Kijk Jan, dat stenenhuis is van een rijke lakenhandelaar en dat 
daar is het huis van de rijke chirurgijn/ apotheker en dat stenen huis 
daar is van Jeroen Bosch de beroemde schilder'~ 
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Er zat glas in de ramen, dat had Jan nog nooit gezien. (Na de grote 
stadsbrand van 1463 moesten alle daken in Den Bosch van steen of lei 
zijn, later moesten ook de voorgevels van steen gemaakt worden.) 
Ook zag hij dat een aardewal tegen de stadsmuren werd opgeworpen. 
-Dat doen ze omdat de kanonnen tegenwoordig zoveel vuurkracht hebben 
dat de stadsmuren verstevigd moeten worden~ 

Jan had nog nooit zoveel priesters en monniken bij elkaar gezien. In 
Someren waren meestal twee priesters, hier zag hij er tientallen. "Dat is 
niet zo verwonderlijk Jan, want Den Bosch heeft 26 mannen- en 
vrouwenkloosters~ 

_...... . . 

Jan vond het wel een beetje stinken in de stad. Alles werd op straat of in 
de rivier de Dieze gegooid en de straat was het open riool en enkele 
varkens zochten hun kostje in al die afval. "Die varkens die je ziet lopen 
met een bel om zIjn Anthonius varkens, enkele worden elk jaar geslacht 
en het vlees wordt dan door de kamer van de Het1ige Geest.aan de armen 
gegeven. Elke week wordt er ook brood uitgedeeld aan de armen ': 
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Marcel reed eerst naar de opslagruimte van het Bossche Geefhuis om 
daar zijn rogge af te geven. Hierna parkeerde Moreel zijn huifkar in de 
Karrestraat, hij had geluk dat er nog een plekje vrij was. Enkele 
handelaren wilden meteen de wol kopen, maar vader wachtte op het 
hoogste bod voor de wo/. Het was een koopman uit Leuven die zijn wol 
voor een goede prijs kocht. De honing werd bekeken en geproefd. Moreel 
was de honing snel kwijt. 
'Zo" zei hij "dan zal ik je nu iets van de stad laten zien~ Er liep tijdens de 
jaarmarkt van alles rond, naast allerlei handelaren waren er goochelaars, 
jongleurs, toneelspelers, kwakzalvers die van alles wilden verkopen waar 
je beter van zou kunnen worden, tandentrekkers, aderlaters, zwervers, 
bedelaars en piskijkers. Jan en zijn vader bleven het langste staan bij de 
een groep wat liedjes zong, die liedjes gingen o.a. over de vreselijke 
moord vem Raamsdonksveer en over het arme weeskind. Jan was blij dat 
hij geen weeskind was. 

Moreel wilde zijn zoon de bouw van de grote kathedraal laten zien, waar 
ze al meer dan een eeuw mee bezig waren. Rond 1360 waren ze ermee 
begonnelrJ. 

Maar zover kwamen ze niet want met veel klaroengeschal en soldaten 
kwamen de schepenen van 's-Hertogenbosch op het bordes van het 
stadhuis. Het werd stil op de Markt. "Kijk, Jan nu gaan de hoofdschout en 
heren schepenen enkele vonnissen uitspreken. De schepenen van Someren 
mochten dat ook, maar alleen voor kleine misdrijven. Marcel en Jan 
konden niet horen wat er gezegd werd maar Jan schrok toen een 
geboeide man met een heet ijzer werd gebrandmerkt, hl-j gilde het uit van 
de pijn. Niemand had medelijden met hem. Een ander werd in een 
schandblok gezet en weer een andere misdadiger kreeg zweepslagen. Jan 
had ook gehoord dat sommige misdadigers de doodstraf kregen, gelukkig 
was dat niet vandaag. 

Terug bij hun ossen aten ze hun brood op en dronken wat bier. "Nu moet 
ik nog wat hop kopen voor de Donkse bierbrouwer uit Someren, dat heb ik 
hem beloofd. Hij heeft ook gezegd dat ik die moest kopen bij hopkweker 
Verhage:n uit Schijndel die heeft de beste hop van allemaar Vader had 
de hopt,~ler uit Schijndel snel gevonden en kocht twee balen hop. Het 
werd donker en Jan en zijn vader gingen in de kar op de zak hooi, wat 
meegen()men was voor de ossen, slapen. 
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Maar Jan kon moeilijk in slaap komen omdat het buiten lang rumoerig 
bleef. Ze waren weer vroeg wakker en kon de reis naar huis beginnen. Met 
twee enorme balen hop ging het weer huiswaarts. "Maar eerst maet ik jou 
de Sint Jans kathedraal laten zien~ 

Via de Markt, waar het al flink druk was, ging het via de Kerkstraat naar 
de Sint Jans kathedraal. Jan was sprakeloos zo groot had hij het niet 
verwacht. Ze waren met de grote toren bezig, meer dan 1000 lTIensen 
waren aan het werk. Jan zag de arbeiders met stenen op hun r ug en met 
manden over smalle ladders naar boven klimmen. De zware stenen werden 
met een katrol naar boven gehesen. Maar hoe kwamen ze aan al die 
natuurstenen? In het hertogdom Brabant had je geen natuurlijke rotsen 
of stenen bergen! 
Jan liep met zijn vader even de kerk in (die al voor een deel in gebruik 
was). Ze passeerden bedelaars Marcel en Jan gaven wat geld acm deze 
bed,elaars en liepen door naar het mirakelbeeld van Maria. De zoete lieve 
moe-der van Den Bosch werd ze genoemd en iedereen geloofde dat zij vele 
wonderen had verricht. Hij zag enkele mensen blij met een stukje papier 
langs hen lopen. • Zij hebben aflaatbrieven gekocht. Dat zijn brieven die 
je bIJ speciale priesters kon kopen om in de hemel te komen. Hiermee 
krijgt de kerk geld om de kerk te bouwen. 11 

ti WHt U dan niet in de hemel komen vader?" "Ja, dat wel maar Ik geloof 
niet in die brieven, het is alleen maar zakkenvuller/i 11 

Ze moesten helaas weer weg want ze wilden voor het donker weer terug 
tijn in Someren. 

Onderweg waren ze stil Jan had zoveel gezien, maar was blij delt hij weer 
naar huis mocht. Moreel haalde uit zijn zak enkele zoete tarwekoeken, 
Jan vond die heerlijk, vader nam die altijd mee naar huis wanneer hij 
alleen naar een markt was geweest. 

In Someren aangekomen, gingen ze de gemalen boekweit op halen bij de 
mulder en thuis gekomen was het al laat en kroop hij snel in zijn bed, 
maar kon niet in slaap komen, alles wat hij gezien had maakte hij nog eens 
een keer mee. 
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