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genoegen beleefd hadden aan hun ontwikkelingswerkzaamheden
elders in de wereld, met name Maleisië.

HENK VAN HOUTEN'S TREKTOCHT
TENEINDE

Op dinsdag 23 januari 2007 deed Adèle de verpletterende,
telefonische mededeling dat haar man, onze secretaris, zojuist
overleden was wegens hartstilstand. De dinsdagmorgengroep
waar Henk ook op 23 januari deel van zou uitmaken, staarde nietbegrijpend, verweesd voor zich uit. In de dagen daarna sloeg in
alle geledingen het verdriet toe.
Hoe anders was de eerste ervaring in de tjokvolle koepelkerk in
Lierop op 27 januari. De Bosgalm, waar zowel Henk als Adèle
actief lid waren, opende met een jubelend Alleluja.
Niet goede Vrijdag maar Pasen. Goed gekozen want de gehele
viering ademde de geest van Henk. Opgewektheid, levenslust,
dadendrang,meelevendheid,gastvrij heid, zorgzaamheid, durf.
Kitty vertolkte in lieve bewoordingen, namens kinderen en
kleinkinderen, de bewondering voor haar vader die haar ogen
geopend had voor de vele delen van de wereld waar het gezin
Van Houten vertoefd had. Bewust had zij zelf een minder
enerverende, soberder trektocht door het leven gekozen. De
pastoor - net als Henk - een man met een missie, liet merken dat
Henk en hij zielsverwanten waren die spanning maar ook intens
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In het crematorium te Heeze gaven de zus van Henk en zijn
zwager uiting aan hun trots omdat Henk er een van hen was, aan
hun erkentelijkheid omdat Henk altijd en overal aandacht gaf aan
de familie en zijn gastvrijheid zich voor alle familieleden
uitspreidde tot alle plekken van de aardbodem waar Henk en zijn
gezin gewoond hadden.
De voorzitter van De Bosgalm en DuIf Schenkelaars namens de
Vonder en Probus DAS, bewezen met welgekozen woorden
welke warme plek Henk en Adèle in korte tijd in onze regio
hadden ingenomen. Overigens ook de aanwezigen drukten door
hun grote aantallen die warmte uit.
Henk heeft in zeer korte tijd een onvergetelijke plaats ingenomen
binnen De Vonder. Eenieder was onder de indruk van zijn
optreden dat gedrevenheid, zakelijkheid en vriendschap ademde.
Hij was druk bezig de bezem door onze organisatie te halen, de
leden er directer bij te betrekken, De Vonder een nieuw gezicht
te geven. Helaas werd hem te weinig tijd gegund.
Volgens zijn dochter werd Henk maar 62 , maar heeft hij gewerkt
en genoten voor twee.
Wij zijn verdrietig om zijn heengaan maar prijzen ons gelukkig
dat wij enkele jaren van zijn welbesteed leven met hem mee
mochten trekken.
Moge hij rust gevonden hebben.
Moge allen, zijn vrouwen kinderen in het bijzonder, kracht
putten uit dankbare herinneringen aan een groot man die hun
leven rijker gemaakt heeft.
Asten/Someren, 28 januari 2007.
Jan Heyligers
Voorzitter heemkundekring De Vonder.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE
VEEARTSENIJKUNDE IN HET ALGEMEEN
IN SOMEREN
Deel 1 is geplaatst in 12' jaargang nr.4, hier volgt het tweede deel.

Antoon Barten.
In 1925 vestigde zich in Someren als veeverloskundige en
castreur Antoon Barten, geboren te Haps op 17 mei 1899. In het
land van Cuijck was, volgens zijn vrouw Johanna Maria
Boerekamp (Hanneke), alles beter en waren de mensen
'voorlijker' .
Antoon Barten was de jongste uit een groot gezin. Twee andere
broers van hem waren ook veeverloskundige in Erp en in Oploo.
Ook hij had de opleiding voor veeverloskundige gevolgd te
Utrecht. Deze Antoon Barten. 'Barten' noemden de boeren hem ,
heeft veel voor de boeren in Someren betekend. In gesprekken
met hem en Hanneke kwam hij vaak terug op de slechte wegen
'e n de grote armoede in die dagen."Er waar niks dan erremoei, de mensen leefden vroom en sober. In die tijd waren er in
Someren weinig grote bedrijven. Priesters, burgemeester, kortom
iedereen wiens maatschappelijke stand de boer voornamer achtte
dan de zijne, werd met onderscheiding behandeld. Voor alles wat
'heer' was of er als 'heer' uit zag had de boer een zeker ontzag.
Je kreeg altijd een sigaar en koffie aangeboden. De omgang
tussen buren was open, vrij en gemoedelijk. Langs alle toegangen
en deuren liep men bij elkaar in en uit. Talrijke platgetreden
voetpaden van erf tot erf wezen op intens onderling verkeer.
Idereen kende voor en tegenspoed en bij tegenslagen waren de
onderlinge hulpvaardigheid en het medeleven groot. Voor deze
mensen was Barten een uitkomst. Hij castreerde biggen,
runderen en paarden en behandelde hun zieke vee, Als
honorarium vroeg hij een klein bedrag. En bij arme mensen gaf
hij het geld, dat bij het vorige bezoek was verdiend, terug.

Tientallen jaren was hij een vertrouwd iemand en hij maakte met
de boeren de crisistijd door in de dertiger jaren. Hij had een
intens grote praktijk en een heel groot vertrouwen. Hij werkte
letterlijk dag en nacht.
Hij kwam niet alleen in Someren, maar ook in Asten, Roggel,
Meijel, Deurne, Liessel, Lierop en Sterksel. Een groot
praktijkgebied dus. Het liefst ging hij per motor en later met de
bromfiets. Barten was een gelovig mens. Hij vervulde vele jaren
de functie van Prefect van de H. Familie. Naast zijn beroep was
hij adviseur van verschillende veefondsen. Het was altijd goed.
Zijn adviezen werden zonder tegenspraak of commentaar
opgevolgd. Het meeste werk leverde hem toch het inenten van
kippen tegen snot. In die jaren onderscheidde men acute
goedaardige snot (haemophilus gaalinarum) en chronische snot
(mycoplasma gallisepticum). De acute snot was te bestrijden met
sulfapreparaten, later met antibiotica injecties (streptomycine).

Kippenhok in 1958
Dit laatste beschouwde hij als een van de belangrijkste
werkzaamheden in zijn praktijk. Officieel kon dit, omdat in de
wet van 1874 die de uitoefening van de veeartsenijkunden
regelde, alleen over 'vee' werd gesproken. Voor kippen was geen
7
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regeling! Later is dit aangepast. Op 1 oktober 1973 werd A.
Barten onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Hij was daar
erg trots op. Helaas maakte hij door een verkeers ongeval met
zijn bromfiets een ongelukkige val. Hij stierf hierdoor en werd
onder grote belangstelling op 19 december 1974 te Someren
begraven.
Op verzoek van burgemeester J. Boerenkamp vestigde de uit
Hulst afkomstige dierenarts B.W.Maenhout (1915-1984) zich in
Someren in het jaar 1947. De eerste 3 jaren kreeg Maenhout een
bedrag van de gemeente. Tot in de beginjaren na de oorlog was
het boerenpatroon van Someren nauwelijks veranderd. Maar toen
kwam alles in beweging. Een grote verandering was de start van
de kunstmatige inseminatie bij rundvee in september 1947. In de
zestiger jaren was deze KJ. toonaangevend voor Brabant met
succesvolle stieren, zoals Liesjes Jan en Jeanette Gustaaf.
Wat betreft het pluimvee werd het onderzoek en de bestrijding
van Salmonella Pullorum opnieuw geintensiviseerd. En in 1958
was Nederland alweer 'nagenoeg Pollorum vrij'. Op 20 mei 1951
)J~gon de uitvoering van het vijfjaren plan ter bestrijding van de
rundertuberculose. Op 1 mei 1956 kon na een ormidabele
krachtinspanning van boeren, dierenartsen, gezondheidsdiensten
en vleeskeuringsdiensten vastgesteld worden dat de ziekte
bedwongen was.
De bestrijding heeft veel geld gekost, omdat na tuberculinatie
positief reagerende dieren moesten worden opgeruimd. En er
waren nogal wat vals-positieve dieren, dus dieren die geen t.b.c.
hadden, maar wel als zodanig reageerden op de tuberculinatie.
Een ander besmettelijke runderziekte was de Abortus Bang (het
besmettelijk verwerpen). Voor de koe verminderde de produktie
van melk en had de ziekte verlies van kalveren tot gevolg. Voor
de mens, indien besmet in de acute fase, fluctuerende koorts en in
de chronische fase pijn in gewrichten en beenderen, vooral die
van de wervelkolom. De georganiseerde bestrijding begon op 1
mei 1958. Positieve dieren werden geruimd.
In 1964 waren nagenoeg alle veebeslagen vrij.
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In de zomer van 1951 werd de veestapel aangetast door een
uiterst virulente vorm van mond- en klauwzeer. Deze is in 1953
door een jaarlijkse preventieve enting met een trivalent (A.O. en
C.) vaccin bedwongen. Achteraf is de bestrijding van deze 3
ziekten een geweldige prestatie geweest. Door eendrachtig samen
werken is dit gelukt.
In andere landen lukte dit maar ten dele of niet. Daardoor is onze
export naar het buitenland gestimuleerd. Naast de gewone
praktijk, verlossingen en zieke dieren vormden deze
massabestrijdingen de hoofdschotel van Maenhouts
werkzaamheden. Bertus Maenhout verloor zijn echtgenote op te
jonge leeftijd (43 jaar). Maenhout heeft dit verlies niet goed
kunnen verwerken. Mede daardoor verliet hij de praktijk op 1
oktober 1966. Hij werkte nog enige jaren in de pluimveekeuring.
Zijn laatste levensjaren waren eenzaam. Hij ondervond veel steun
van enkele oude boerenvrienden en zijn familie in Helmond. Hij
stierf onverwacht aan een hartaanval in oktober 1984. De
uitvaartmis werd gezongen door mannenkoor de Nachtegaal. Hij
was er trots op, dat hij van dit koor de beschermheer was.
Begin 1960 had er een enorme uitbreiding plaats van de
werkzaamheden in de praktijk Someren. Maenhout had inmiddels
wel het werkgebied in Asten en in Limburg afgesloten, maar de
praktijk was nóg zeer omvangrijk. Someren was vanouds met
name een pluimveegebied. Na de opheffing van de
Pluimveeregeling in 1961, die het aantal kippen op een bedrijf
bepaalde, kwam deze sektor echt in beweging. De
mechanisatiegraad nam toe, voor- en drinkwatervoorzieningen
werden geautomatiseerd. Het tijdrovende eieren rapen duurde
minder lang door invoering van wegrolnesten. Een zelfde
mechanisering speelde zich ook bij de varkens af. De
marktontwikkeling dwong tot verdere schaalvergroting. Door de
totstandkoming van de EEG daalden de eierprijzen in de
zestiger jaren zó sterk, dat men om hetzelfde arbeidsinkomen te
kunnen halen, per bedrijf steeds meer kippen moest gaan houden.
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De handel betaalde aan grotere bedrijven een hogere prijs voor
eieren. (grotere aantallen, minder breuk).
In 1962 kwam de invoering van silo's voor los te storten voer.
Een heel belangrijke ontwikkeling was de overgang van
legpluimvee naar batterij kooien. Sterke promotor voor de dan
naderende bio-industrie was de toenmalige minister van
Landbouw, Sicco Mansholt. Toen de boeren zelf ook offers
wilden brengen, heeft hij de georganiseerde ziektenbestrijding
(zoals tuberculose) financieel sterk gesteund.
Wilden de boeren kunnen wedijveren tegen concurrentie dan
kwamen volgens hem de volgende punten in aanmerking. Hij
noemde deze de S 5. schaalvergroting van de bedrijven
1. samenwerking (opkomst van integraties)
2. sanering van kleine bedrijven (met subsidie er mee stoppen
C.q. warme sanering!)
3. specialisatie in 1 of 2 takken
4. subsidie en goedkope rente; gezondheidsdiensten, onderzoek
en advisering gratis
De banken en voerfabrieken ondersteunen deze filosofie van
, harte.
Aanvankelijk werd in verband met de bouwstop van 1960 nog
niet zoveel gebouwd. De echte bio-industrie begon in Someren
rond 1968.
Vanaf 1962 werkte dierenarts Maenhout samen met dierenarts
Herman Veldhuis (1932-1975). Veldhuis was als dierenarts
adviseur van de varkensintegratie te Someren. Landelijk kreeg
Velthuis bekendheid doordat hij de eerste directeur werd van de
A.U.V. (Ad Usum Veterinarium, ten dienste van de
veeartsenijkunde), een firma gesticht door dierenartsen om
geneesmiddelen zo goed en zo goedkoop mogelijk voor de
boeren te distribueren. Deze start, met maar enkele dierenartsen
begonnen, was meteen een groot succes. Nu in 1996 loopt in
Nederland meer dan 65% van alle diergeneesmiddelen via deze
organisatie te Cuijck. Herman Veldhuis was een kundig en zeer
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nauwgezet dierenarts. In Someren was hij jarenlang voorzitter
van het Mavo-school bestuur. Helaas heeft hij door ziekte de
praktijk in 1973 verlaten en heeft hij daarna op enthousiaste
wijze les gegeven aan de Pluimveevakschool te Horst. Eind
december 1975 is hij aan een hartziekte gestorven.
Vanaf het begin van de bio-industrie begon ook de specialisatie
in de diverse diersoorten. Vanaf 1 jan. 1974 noemde de
dierenartsenpraktijk zich Veterinair Centrum en was gevestigd in
de Beatrixlaan. In 1979 werd het pand aan de Slievenstraat 16
geopend en in 1993 is het Veterinair Centrum sterk uitgebreid,
met voorzieningen voor alle diergroepen. Dit was het gevolg van
de sterk doorgevoerde specialisatie.
Op 1 april 1996 werkten op de afdeling varkens 4 dierenartsen,
afdeling runderen 2 dierenartsen, afd. paarden 2 dierenartsen, afd.
pluimvee 3 dierenartsen, kleine huisdieren 1 dierenarts, algemene
praktijk 2 dierenartsen, met 11 personeelsleden als ondersteunend
team. Vanaf 1982 begint dierenarts Arthur Slaats met een

fokzeugen in de wei

pluimveepraktijk in Someren. Deze praktijk groeit in 1985 uit tot
pluimveepraktijk Zuid-Nederland. Op 1 april 1996 zijn aan deze
praktijk 7 dierenartsen verbonden en 6 andere personeelsleden.
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De bio-industrie heeft veel welvaart gebracht in onze streek. De
schaalvergroting en specialisatie gaan nog steeds door. De
subsidie is gestopt, gezondheidsdiensten verdwijnen. Niet alleen
kleine bedrijven zijn gesaneerd, maar ook middelgrote bedrijven,
die men juist wilde behouden, zijn gesaneerd. Dat is jammer.
Enkele landelijke cijfers wat betreft de sanering rond 1950 waren
er 450.000 boerenbedrijven begin 1980 waren er 200.000
boerenbedrijven in 1995 waren er 110.000 boerenbedrijven.
Veel bedrijven stoppen, omdat er geen opvolgers zijn, maar ook
vanwege de slechte prijzen, de hoge investeringen, allerlei
milieu-voorschriften, de toename van regels die de overheid
maakt en het gebrek aan uitzicht op betere tijden.
Tegenwoordig moet een boer of de agrarische ondernemer, zoals
men de boer is gaan noemen, veel capaciteiten hebben. Hij moet
manager zijn, milieudeskundige, econoom en veel vaktechnische
vaardigheden bezitten, zoals t.a.v. de huisvesting van zijn dieren.
Gelukkig zijn er nog een groot aantal vakbekwame, enthousiaste
boeren, die hard werken, plezier hebben aan deze arbeid, trots
. zijn op hun bedrijf en met grote liefde praten over de mooie
kanten van hun bestaan. En Nederland is nog steeds een
belangrijk exportland. De dierenarts bij deze bedrijven is' één van
de vele experts, die de moderne boer tot zijn beschikking heeft.
Hij zal evenals de hem toevertrouwde boer, vakbekwaam moeten
zijn. Wat betreft zijn advisering is door zijn specialisatie niet
alleen de boer, maar ook de verdere voedselketen zijn
werkterrein geworden. Zo verzorgen de pluimveedierenartsen
van Someren (pluimveepraktijk Zuid-Nederland en het Veterinair
Centrum) direct en indirect de helft van de gezamenlijke
Brabantse pluimveebedrijven.
Voor de door bio-industrie opgedane kennis en de nieuwe
inzichten in de pluimveehouderij in met name in het buitenland
belangstelling.
Moge het onze Somerense boeren goed gaan
Martien van Kuijk
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LUIKERE NARUS
Deel 1 is geplaatst 12' jaargang nr.4, hier volgt deel 2.

Maar een nog vreselijker geval heeft Narus meegemaakt bij een
andere gelegenheid. Op zekere avond kwam hij met zijn gerei
langs de Zuid-Willemsvaart van de richting Weert. Deze keer had
hij een voornaam personage geladen n.l. de dominee van Asten.
Het was stikdonker en regenachtig, net weer om allerlei
griezeligheden tegen te komen. Om nu het geval goed te
verstaan moet men weten dat de kiezelweg waarover Narus
kwam aangereden, destijds ongeveer een meter lager lag dan de
zogenaamde bovendijk, waarover de teugelers hun paarden
drijven.
gemaakt zodat voetgangers en voertuigen zich op gelijke hoogte
bewegen als de lijndrijvers op het jaagpad. Narus of liever zijn
trouw rijdier zette dan ondanks de duisternis in moeizame draf de
weg voort tot zij aan de poort, door de volksmond eigenaardig
"pomp" genoemd een paard en kar ontmoetten waarvoor werd
uitgeweken. Nu wil het ongelukkig toeval, dat Narus, door de
helse duisternis misleid Later is het bovenvlak van de kanaaldijk
bijna overal gelijk g, op dat ogenblik te veel rechts aanhield en
met zijn hele hebben en houwen op de bovendijk terecht kwam

Hij werd al spoedig gewaar, dat hij op verkeerd terrein terecht
was gekomen daar zijn paard van een lustige draf overging in een
13

trage stap. Hij liet zijn paard doorstappen en overdacht het
hachelijke van zijn situatie. Omdraaien op de smalle dijkwas niet
mogelijk want met een vierwieler speulde nie lèk ge wilt zou
Narus zeggen. Er afte rijden zonder om te slaan zou even
bezwaarlijk zijn. Terug was ook niet te doen, ook durfde hij de
eerwaarde heer met de benauwde toestand niet bekend te maken,
Want waar bleef dan zijn reputatie.
Hij zou eenvoudig doorrijden naar de eerstvolgende sluis, daar
liep de bovendijk op dezelfde hoogte als het pleintje voor de
sluiswachterwoning en kwam hij vanzelf weer op de weg.
Gerustgesteld liet hij zijn trouwe vos doorstappen tot hij aan de
sluis was gekomen. Maat wat ziet hij daar op de dijk. Hij hoeft
niet hu te zeggen want zijn paard staat vanzelf stil het kon niet
verder. "Here God, zuchtte Narus, de'kdor toch nie an gedaacht
he"!.
Hij was allerongelukkigst terecht gekomen voor de slagboomdie
bovenelke slui op het jaagpas staat.
'

.

Wat zat Narus in 't nauw! Hij wist geen raad. Hij luisterde eens
voorzichtig aan het portier, doch hoorde niets dan een zacht
snorken. De heer daarbinnen, onbewust van de geweldige
dingenm die stonden te gebeuren en waarbij hijzelf een
hoogstinterssante rol zou gaan spelen, de waarde heer zeg ik,
sliep den slaap der rechtvaardigen. Narus achtte zich dan ook niet
greppeltje dat dient, om het water dan door den dijk sijpelt, afte
voeren. verantwoord de zoete rust van den eerwaarden heer te
verstoren. Maar hoe zou hij zich redden uit de penarie?
Na enige ogenblikken te hebben nagedacht, besloot hij het

waagstuk te ondernemen van op heel zachte wijze met zijn
vehikel op den bovendijk afte "varen". Wanneer hij heel
voorzichtig aanlei en dat was mogelijk, want zijn paard was de
makheid zelf, zou alles ongedeerd op den grindweg
terechtkomen. Tot overmaat van ramp had Narus echter geen
rekening gehouden met de omstandigheid, dat zich een smal
greppeltje bevond tusschen den bovendijk en den grindweg, het
Narus zou dan het waagstuk ondernemen. Heel voorzichtig, stap
na stap achteruitgaande, zichzelf en zijn paard moed in
sprekende, leidde hij zijn rossinant van den bovendijk. Zachtjes
daalde hij, reeds zich verkneukelend, dat alles nog op z'n beste
zou aflopen. Nog één stap terug en hij zette zijn voet in het diepe
greppeltje en valt achterover languit op den grond. Vreselijk zijn
de gevolgen! Door den hem plots overvallen angst klemt hij vast
aan de leidsels en zijne vuist en dwingt alzoo het arme dier hem
te volgen in zijn vaart. Het paard schiet over den rampspoedigen
geleider heen en ruktden vierwieler met zijn kostbaren inhoud
pardoes van den bovendijk. Klabats! Daar stort het gevaarte het
onderste boven op den onderdijk. Een gruwelijk geraas van
brekende glasruiten en gekraak van barstend houtwerk vermegt
zich met ijselijke kreten om hulp uit het binnenste van den
wagen. Het is Narus ofheel de diligence met paard en al op zijn
rampzalig corpus is neergekomen. Hij denkt aan alles tegelijk,
aan zijn kosteliken vierwieler, misschien in honderd stukken, aan
zijn trouwen klepper, God weet waar gebleven, aan den Heer
Dominee, die even tevoren nog zoo zacht sluimerde, aan zijn
eigen persoontje op de laatste plaats. Hernieuwd hulpgeroep, nu
dringender en vermengd met uitroepen en uitdrukkingen, die op
weinig zalvenden toon worden weergegeven, doen Narus
opspringen en zich naar de plaats van des onheils begeven. Zelf
schijnt hij ongedeerd te zijn, alleen een einig beverig door de
geweldige emotie.
Maar de arme passagier, die hij de eer had te mogen vervoeren!
De waardige man heeft zich reeds zonder Narus' hulp zoover
15
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gered, dat hij door de kapotte ruiten van het portier komt
gekropen en met zijn bebloede tronie en heilige verontwaardiging
voor den ongelukkige koetsier verschijnt. Wat onze held toen
heeft moeten hooren, zal hem niet spoedig uit het geheugen zijn
gegaan.
'''t Was nogal veul werd" zei Narus later, "dè 't Meneer Dominee
waes, 'k ah veur gé vaifke gewild dè 't Pastoor of een van de
Kepions gewèst waes."
Johan Cuppens (geb. 30 november 1872, overl. 3 mei 1933)

GEMEENTE GRENZEN ASTENSOMEREN
Grenzen tussen gemeentes, daarover is in het verleden heel
wat te doen geweest. De grens tussen Asten en Someren met
het riviertje "De AA" was heel duidelijk.
1>aarover komt men in alle oude verslagen geen geschilpunten
tegen. Heel wat moeilijker was het, vanaf den Heusdense dijk
(weg naar Half Twaalf) in het zuidelijker deel van het
Peelgebied, tot de grens van Nederweert.
In vele verslagen van gemeenteraden, in R.A (Rechterlijk
Archief) komt men daarover het een en ander tegen. In 1757
werd een besluit genomen, dat tot de dag van vandaag heeft
stand gehouden. Was de Zuid-Willemsvaart in 2000 dan wel een
grens?

Pagina 16 en 17.
kaart van Hendrik Verhees uit 1796.
Onderaan in de midden de oude en nieuwe grenzen aangegeven.

Rond de eeuwwisseling van 2000 werden gemeentegrenzen herzien.
Het voorstel om het kanaal als grens tussen Asten en Someren aan te
nemen, gaf boven de Heusdensedijk weinig weerstand. De uitruil met
Someren bij sluis 10 kon wel de instemming krijgen.
Vanaf de Heudensedijk moest het, zo bleef men vast houden, blijven
zoals in 1757 overeen was gekomen.

In 1757, Met een stevig beroep op de bestuurders van Asten en Someren,
om tot een akkoord te komen tot een nieuwe scheiding tussen de beide
gemeentes

"Asten en Someren serieus en sterk recommandeerde (aanbevolen) om
met elkanders als nabuurige regenten in der minne-------over dat different
te accordeere en af te doen ".
"Vergaderinge gehouden binne Asten den twaalffde september 1700
seven en vifftig.
Present de heeren drossard en alle schepenen voorts de na-volgende Jan
Smits en Andries van Hugten, borgemeester (belastinginner) Jan
Verhoijsen, Jan Ture Lomans, Hendrik Marcelis Berkers, viermannen
(vertegenwoordiger van een vierde deel van een dorp)
Dirk Haasen met Gerrit van Riet, kerkmeesters
Peter Jan Wilbers en Francis Martens, armmeesters
Joost Kerkers en Paulus Verberne, peelmeesters.
Tiele Coolen, Jan Canters Cornelis Peters, Joost Leenders van Hugten en
Mattijs van den Eijnde, gemeijnts pootmeesters.
Goort Lomans, Joh. Sauve, Tomas Coolen en Jan Janse Smits
laatschepen.
En de navolgende grootste eijgenaars en geerffdens des er
Heerlijkheijt, Hendrik Paulus Verberne, Antoni Jacob Kuijpers, Jan
Coolen, Jan Geven,Peter van Bussel, Laurens Meusse Roijmans, Goort
Franse van Bussel, Goort Antonis, Willem Slaats, Goort van Bussel,
Bruijsten van Someren, Jan Goort Lomans, Jan Verberne den ouden, en
Mattijs van Bussel
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Word aan de vergaderinge gecommuniceert (ter kennis gebracht) dat het
request(verzoek) volgens resolutie (besluit) van de leeden deser
vergaderinge van dato 24 october 1755 aan haar Hoog Mogende over het
different van de limietscheijdinge in de Peel tegens Someren als doen is
gepresenteert geworden, en 't welk is ges telt geworden in handen van den
heere raad en rentmeester derDomeijne van Braband. Die daar op en den
voorleedejaare eenige gecommitteerde (afgevaardigde) regenten van ons
en Som ere hadde gerequireert (opgevorderd) om over voorschreven
request gehoort te worden, 't welk ook gedaan is maar ontrent het
different is ider op sijn stuck blijve staan, waarop welgemelde heere
rentmeester
aan die van Asten en Someren serieus en sterk recommandeerde
(aanbevolen) om met elkanders als nabuurige regenten in der minne----over dat different te accordeere en af te doen, alsoo daarover seer groote
cos ten ten lasten van de beijde gemeentes op soude reijsen, en dat mendie
moet voorkomen en als nabuure in goede vrientschap te accordeer en, om
welk te doen al eenig overleg is gem aak en van dese sijde met schepenen
van Somere gesprooke en onlangs eenige regenten van beijde dorpen in
de Peel geweest om te sien offer een accoort te treffen was,
't welk soo verre is gekomen dat die van Someren soude genoege neeme
met een hoekje gront van de Astense Peel te weete van de laas te Santschil
in de Peel na zeven meere van de scheijtlinie met een hoek in de Peel van
Asten te komen tot de eerste baan die regt op zeven meere aanloopt en
soo regt tot de souvereijne scheijtlinie behoudens dat wij die baan regt
door soude behouden en bij de souvereijne linie regts om draijen met de
baan en voor Asten verblijven, om alsoo een pasasie door de Peel op
Weert te
behouden alwaar mede een baan van die van Weert is om te konne
gebruijke.
Dat die van Someren dan daar mede zoude afsien van haar gesustinerde
(gemeende) grond en paalinge tot St-Wilbertsput en Amslo, als ook van
haar spitse hoek die tusschen seven meere tot de souveraine linie door
schiet alle welke twee spitse hoeke in questie zoude verblijve aan dese
gemeente met volle regt van eijgendom met uijtsluijtinge van die van
Som ere ten welke eijnde te zaame een goede scheijtgraaffgemaakt zoude
worden en daar van passeere een behoorlijke acte van accoort, met
beding wat de nabuure van Asten als Som ere soude kome te verbeure

indien over offwederom wort gerorft, geweijt of beeste overloope als
anders op welk accoort
Haar Hoog Mogende approbatie (goedkeuring) versogt sal worden, waar
mede als dan voor nu en altoos de questien uijt de werelt sijn, welk
accoord drossard en schepenen niet hebbe wille aangaan sonder
alvoorens het selve aan dese vergadering voor te stelle en bekent te
maken, niet twijfelende off het sal alle en een ider seer billik voorkomen
en het geene voorschreven goet keuren, om het selve met die van Someren
te voltrecken en het accoort te beschrijve en teekene na behoore in
communi forme (gemeenschappelijke vorm)
Tot welk voorschreven minnelijk accoort genoegsaam alle de presente
leden geneegen waaren, edog dewijle de armmeesters, Hendrik Paulus
Verberne en drie geerfdens van Heusden eenige swarigheijt off
bedenkelijkheijt nog maakte om veerschreven hoek aan Someren voor den
spitsen hoek te laten en geconsideert (overwogen) dat soo de
voorschreven questie in der minne niet te accordeer was drossard en
schepenen tegemoet saagen dat daar over swaare cos ten ten lasten van de
gemeente konde reijse, Dat sulx door drossard en schepenen aan de
vergadering is voorgestelt en tegelijk alle presente leden versogt om in de
Peel den gront en scheijdinge te wille nasien en de saake nader te
overleggen en soo imand van haar off nabuure eenige nadere betere off
voordeeliger consideratien (aanmerkingen) konde uijt vinde of tegens het
aan te gaane accoort iets hadde in te brenge, sulx nog konde doen op
aanstaande maandag den negentiende september aanstaande wanneer
drossard en schepenen alhier wederom ter raad camer soude vergadert
sijn,
soo sijn ter selver tijt niemand ter raadcamer gekomen die eenige reedene
hebbe voorgewend om voorschreven accoort niet aan te gaan ten welke
eijnde drossard en schepenen geresolveert(besloten) hebbe met de leden
die onder eed sijn mede dat er niets tegens ingebragt wordende het
voorschreven accoort soo doenelijk is te voltrecken Waarom dese door
ons int resolutieboek is onderteekent
J.Losecaat drossard
J. van Riet president
Anthoni Haasen, Hendrick Berkers, Jan Vervoordeldonck
J. T. van Dijk, Wde Bruijn, schepen, G. van Riet junior
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ROND DE GEBOORTE VAN JOHANNES
VAN DE BOOMEN (1895)
Op 22 februari 1985, al weer wat jaren geleden, werd Frans van de
Boomen 90 jaar. Oud genoeg voor een uitvoerige levensloop. Toen Frans
ook nog zijn gouden bruiloft vierde was dat voor de nazaten een mooie
gelegenheid er iets van te maken, maar ze kwamen niet verder dan de
eerste levensdagen van Frans. Ver genoeg voor een mooi verhaal in het
eigen ZGmmers van Frans, dat we met toestemming van Cees Verhagen
graag overnemen. Met af en toe en ingreep, want het was wel erg lang.
Eerst wordt de geboorte van Frans in het tijdsbeeld geplaatst. In het
wereldgebeuren van rond 1900 maar daarna ook nog eens een keer in de
meer vertrouwde wereld rondom Someren. Voor ons herkenbaar. Het was
in het jaar
dè Johannes Verhoysen d'n bûrger van Zûmmere waar en Verhóeve de
gemintesic en ók d'n burgelijke stand baihiel.
dè Tinus Bennebroek en Driekske Maos, - ne vrijgezel en in de wijtere
nogfemilie van ome Wimme, - wethauwer ware,

...

Jan V.d. Boomen

dè pastower van den Ainde mi zun keplaons Berkelmans en van de Ven,
zûrregde vur het gisteluk van de parochie en hun aigen lichameluk
welzèn,
dè Hain Bus d'n bovenmister waar.turwijl Jan Bus en Hendrik van Eik, de vader van Anne gewoon misters ware.

En dan wat meer op de man af
In het j aart ... ......... .
dè Sparnaay de rijksveldwachter waar
Frans van Oorschot d'n gemintebooi,
Jan Hoefnagels de mölder en Jentje Meuws d'n timmerman en Driek
Cortenbach klompen makte
De Wil 'n kefee ha, Willem Roymans de schietbaon en de nutóriss
Hoekers hiette en langs dè kefee woónde wur-tie goe wa laàst van ha,
In diejen tijd dè Panhoisen d'n gemintedokter waar en Nel Snayders de
goei vrouw, zo as ze dè in Zûmmere zegge,
In diejen tijd en in het aachtste jaor van zinne troûw mil Cato, die op den
zesentwinitgste - ók al wir infibrewari - in 1958 geborre waar, toen
worde - turwijl dè allemaol zo en de haand en gaande waar in de
wirreld - in een hauwten bedstee smèregesvruug um halftweije op d 'n
twi-en twintigstefibrewarri in 1895 in un boerderej in wijk A nummer
132 in de uurste boerderej van de Hóólstraot as ut vaifde kiendje in dè
hoishauwe geborre.
Ja as vaifde, mer ik zal d'r mee baizeggen dèt-ter al un Jantje efkes eijer
op diz wirreld gewist waar, en durrum zeé nauw iederein dè Jan van den
Bomme thois de vierde in de rij waar nà Graortje Mina en Tóke, en - um
de geschiedenis wa dè betrèft mer af te maken - kwam in 1898 nog un
Willemke, die ókwir ging himmelen infibrewarri 1899. Op de vaifde mèrt
van dè jaor worde toen nog ne Willem geborre en ne Francois, die
daagsternao dil tranendal wir achterliet.zó zaat 't in mekaare en nie
anders. En as ge mai nie geloift, dan gadde-ge mè nur Rimmery.
Dè waar trouwes nog hel wa gewèèst, vur dè dè kiendje dè nauw
negentiggeworre is, d'r waar. Hai waar eigen luk nog nie verwaàcht: hai
kos nie mèr wààchte. Hoe dè-k dè zoû wéte? In 1894 waar 't vruug
lentedag, durrum kos Peiler van den Boomen al vruug de wei in 't
Koi/ven maaien, zo begin juni. Vanaf de hojestijd gingen de boeren
smiddes nà 't èten efkes liggen. En terwijl het gras op het land rijpte tot
smaakvol hooi, kwam de natuur pas echt los bai den boer en de boerin.
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Ik zéé toe straks dè dè gebome worre wel wa ha ingehad. Ze haan
daagstevurre moete prûsse . .
Vur 't jonk volk dè dè nie mer wit wa dè is, dè-s gewoon 'n vèrreke en de
kant doê. Nauw snapte dè dus. En onder dè prûsse ha grutmoeder wel wa
gevuuld, mer daàcht uurst mee dè dè mejer un kauw op d'n boik zo zèn.
Ut waar ók nogal wa kauw in diejen tijd. Dur vroren zelfs mensen dó,
echt waor, anders gó- de- ge de Zuit-Willeemsvaart oit diejen tijd nog
mer us lezen.

Grutvaoder waar mi Hanesse de knècht, - dè waar d'r inne van Mosdijke,
die haan ze van Sint Peiter af vur honderd daalder per jaor, ne toebaat
van tweije overals en zeijelgeld van ne gulden as ter 'n bist verkocht wier;
ik vertel dètter ammel mer bai, aanders vraogt opa dè straks toch ammel
mer, of ik dè wel wéés ..... .
Grutvaoder dus waar mi Hannese en ut mèlleke in de potstal warut onder
ut méést wermer waar deur de fermantaasie van stroont, biezen en bunt
en heiplagge. Dè waar eigenluk ene groutte composthoop, en des werrum,
weet-ik. En turwijl de weinterzon ónderging over d'ijsselige weij,
striepsten de eeltige haand de romme oit de de strakke oiers van de zes
koej die ejkes getuiêrd stonden èn de stalhauter. In d'n bak lag n 'n elver
hooj, dè de koej wa rêustiger stónnen. Onwillekûrig gingen grutvaoders
gedáachte oi! nur het geboewer op het veld en makte ie al wir z 'n plannen
vt1r den volgende dag. Hai wo zèluf nur de verkouping van Bertus Zak op
ut Kerkaindje um tien uurre. D'r waar un goej gèvende koej te koup,
bagge vur drie en nen halve gulden, boerengerizzep en perdsgetuug:
Peiter van den Bomme waar nen ondernemenden boewer en zun jonges
worden ók al gauw wa auwer en kossen al gauw genog mee hêllepe. Zo as
dè Grartje nauw de vèrkesketel stókte en d'érpel mi de vèrkesmeulenfijn
draaide. Van die jongen hat-tie al hè wa wil af
As Hannes dan merges thois waar van de romkar vaoren, zoûn-ze not un
paar toerskes dorsen want 't strauw vur de vèrkes en de hènnekooj rakte
op. Ze waren zo wa klaor, toen grutmoeder ze riep om te kommen ète. Ze
ha èrpel gebakken en de herse van '[ vêrke gebraojen. Op de hejte
platteboiskachel, die zoefde dur den herd. Luistert mer-us
Nao het reuzenhûtje en het aovendgebed - gebejeb turwijl grutmoeder
sokken stopte, grutvaoder de èrpel oit de schelbojem jaste en Hannes
moes veurbidden (anders sliêp ie toch mèr ha zîn moeder gezee) en de
jonges knikkebollend bai de werm kachel zaatten - gingen ze gauwechtig
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ammel tebed, dè wil zeggen naor de bedstee, waorvan Lowiej Lamm
laoter zó zeggen; 't stónk-er wei in, mer ut sneuwde- er nie in
Daor begos al gaûw genog ut speul en wa gedaó?
"Ik deûrf er de naacht nie mi--in "zee grutmoeder, en al ging grutvaoder
nog nie zo gauw veur de uurste buij laope, nauw did-ie toch gauwgenog
op Zûmmere hin um Nel Snaiders te haoien en te vraogen dè ze moes
komen. Gelukkig war het goe vol maon, dè hat-tie wel nodig, dè leécht mi
dizzen weg die nauw wel hard waar mer toch nie zo van zun eigen. Ut
affeseerde dan ok nie zo hard, mer de maon keek heel helder mee. Au
clair de la lune.
Toen grutvaoder mi Nelle terugkwaam, ging ie mee ejkes bai Hannes
Keûsters langs en Miej liep mee um de jonges bai hun in bad te doê,
anders gaf dè in diejen tijd zónnen opstand.
Toen Nel immel binnen waar, waar dè vort un hèl gerustighait en ze zee
dan ok mee dè d'n dokter nie nodig waar, Nel ha die Panhoysen toch al
nie zo hoog zitten; de geminte hi hum laoter nog moetem ontslaan.
Dit kos Nel hendig zat zèllef af, zo zee-ze dè ok. En d'r kwaam mi de
uurs te de bèste weej ut kupke dan ok en ge snapt: ut waar zouwe gebeurd.
"Ut-is ne vlugge", zee Nel, "en-t-zal hendig ne meegaonde mens worre
want dè lait hiejer niks ". Ut waar warempel ok nog ne jonge en d 'r haán
ze stillekes ok op gehópt, want dè kwaam mi de bedstee wa bitter oi!
straks. Hai worde zo us goe omhog gehaûwe, en ge kont grutmoeders
hoire zegge: "t 'Is toch mèr un prulleke, wa lank van lijf mèr mager,
Peiter, d'r zalle wai mer-us un kooj vèrkes extra veur gaon haûwe,
aáchter in de schuujer kaande nog hendig wa plaots make as ge den dors
oit het." Grutmoeder besèfle mee dè dizze jonge hullie nog us boewer zó
make. Grutvaoder vièt de jonge zèllef ok us goe in zun stèrke knuîsten en
druktem toen zo mèr tegen zun swerris dènge èn. Hai waar bleij mi de
jonge, dè koonde ziej. Hai zag um al aachter de ploeg laope en mi de
zéécht maaje. "Och, dè groeje, dè kumt van eiges, un goej taofel en un
gezellig hoishaûwe, d'r groeie keinder af" zi grutvaoder.En 't mènneke
zellej? Zo vlug as-ie gekomme waar, did-ie ok zun oigskes open toen ie
de weeje reuk van d'n keel rook van koej en stal en stroont.
En toen wis-ie mee wa-ut in z'n lève zo worre: wèrreke. Hai liêt zun
eigen in ut eiges gemakte bedje leggen, worin ónderin un heffelke hoj
laag.mi wa kaf in de pilluw, dè-s wèrmer as welke kepok ok.
Toen alles un bietje an de kant waar, kroop Nel Snayders in de bedstee
van de meidjes en ok grutvaoder kroop bai zun Keto in de bedstee, zo
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trots as ne paûw. Het waar vraidigemèrgen, d'n twi-en twintigste
fibrewaorri 1895. En d 'n oorlog tussen China en Japan ging gewoon dur,
d 'r kos dî mènneke ok niks en doêw .
Mèr nog wijter weg, zo wa in d 'n himmel, klonk ut volgende liedje: Ër is
een kindeke geboren op aard .... . "

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. .

In de volgende aflevering komt de buurt op kraamvisite

ENGELE JANTJE
Deel 1 is geplaatst in de 12" jaargang nr. 4, hier volgt het tweede deel.

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 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. "
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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Kerk Someren

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 onneembare
stad werd beschouwd (de moerasdraak werd genoemd).
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". Er zat glas in de ramen dat
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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 ".

"Zo" zei hij "dan zal ikje nu iets van de stad laten zien". Er liep tijdens
de jaarmarkt van alles rond , naast allerlei handelaren waren er
goochelaars, jongleurs, toneel spelers, 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 van Raamsdonksveer en over het arme
weeskind. Jan was blij dat hij geen weeskind was.
Marcel 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
begonnen.

Joan 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
openriooi 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 elkjaar geslacht en het vlees wordt dan door de kamer van de
Heilige Geest aan de armen gegeven. Elke week wordt er ook brood
uitgedeeld aan de armen ".
Marcel reed eerst naar de opslagruimte van het Bossche Geethuis om daar
zijn rogge afte geven. Hierna parkeerde Marcel 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 wol. Het was een koopman uit Leuven die zijn wol
voor een goede prijs kocht. De honing werd bekeken en geproefd. Marcel
was de honing snel kwijt.

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 gaat 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, hij 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
Verhagen uit Schijndel die heeft de beste hop van allemaal". Vader had
de hopteier uit Schijndel snel gevonden en kocht twee balen hop. Het
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werd donker en Jan en zijn vader gingen in de kar op de zak hooi, wat
meegenomen was voor de ossen, slapen. 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 moet 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 mensen
waren aan het werk. Jan zag de arbeiders met stenen op hun rug 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 aan deze
bedelaars en liepen door naar het mirakelbeeld van Maria. De zoete lieve
moeder 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, zei vader. 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. "
.jj Wilt U dan niet in de hemel komen vader? Ja, dat wel, maar ik geloof
niet in die brieven, het is alleen maar zakkenvullerij.
Ze moesten helaas weer weg want ze wilden voor het donker weer terug
zijn in Someren.
Onderweg waren ze stil Jan had zoveel gezien, maar was blij dat hij weer
naar huis mocht. Marcel 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.

VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75 Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
AutobedrijfBerkvens, Voorste Heusden 55, Heusden.
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (postbus 13, 5720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarseistr.lO, 5711 RE Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verbeme, Molenakkers 5. Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24,5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf HalfElfje 5, Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l 09 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
SchildersbedrijfLooymans, Hoommanstraat 1, 5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren.
Fr. V. Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 255721 BA,
postbus 61 , 5720 AB Asten
E.B.Steyns, Winkelstraat 9, Someren.
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren.
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren
De Heer en Mevrouw v.d.Zanden, Jan v.d.Diesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
Fysiotherapie Campanula Asten, Hofstraat 2 5712 BB Asten.
Van Kaam notaris Speelheuvelplein 10, Someren

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 nog eens
een keer mee.

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)

Cees Verhagen. 2005
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Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
Gezinsabonnement
Abonnee op De Vonder excl. verz.
Bij verzending per post extra

24,00 Euro per jaar
12,50 Euro per jaar
10,00 Euro per jaar

van Heernkundekring De Vonder te Asten/Someren
Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder
inbegrepen.
Naam en voorletters: ......................................... Hr./Mevr.
Straat en huisnummer: .................................................. .
Postcode en plaatsnaam: ............................................... .
E-mailadres: .............................................................. .
Telefoonnummer:

Datum: ........................... Handtekening; ...................... .
Speciale belangstelling voor: .......................................... .
Gelieve op te sturen naar: Heemk:undekring De Vonder,
Molenstraat 10, Someren
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.
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