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D'n Uylbeyndel 

HEEMKUNDEKRINGEN "DE VONDER" EN "H.N.OUWERLING" 

NUMMER 1 (VOORJAAR 1983) 



NUMMER 1 (Voorjaar 1983). 

"D'n Uytbeyndel" is een uitgave van Heemkundekringen 
"De Vonder" te Asten-Someren en "H.N. Ouwerling" te 
Deurne. 

Een abonbement op dit blad is inbegrepen in het 
lidmaatschap van de verenigingen. 

De redaktie bestaat uit: 
Karel Brüsewitz, Jan van Ooij en Wiro van Heugten. 
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van 
der Vlies. 

Stuur Uw artikelen, ideeën, commentaar e.d. naar: 
DerpsestraaL IS, 5751 KA Deurne, of 
Wolfsberg 26, 5721 HT Asten. 

Bij het omslag: 
We hebben het voornemen om voorlopig in het 
kader op de voorkant stukken van oude land
kaarten van onze streek te plaatsen. Daarvoor 
werd deze keer gekbzen de 'Nieuwe Kaart van de 
Meiery van 's Hertogenbosch' door Jacob Keizer 
uit 1739. 
De wapens zijn die van: linksboven Deurne, 
rechtsboven Asten, linksonder Someren en 
rechtsonder Lierop/Vlierden/peelland 

V oorwoord bij het verschijnen van 
het eerste nummer 

Bij het uitkomen van het eerste nummer van "D'n Uyt
beyndel" past natuurlijk een woord van grote verblij
ding. Immers een heemkundekring zonder periodiek ge
lijkt op een turfsteker zonder spade. Al direkt bij 
de oprichting van heemkundekring "H.N.Ouwerling" in 
september 1977 werd het idee gelanceerd om een blad uit 
te geven. Het heeft weinig zin om je af te vragen waar
om het er niet eerder van kwam. Keulen en Aken zijn ook 
niet op één dag gebouwd! Voor heel wat leden is het 
alleen maar volgen van een maandelijkse lezing een 
weinig voldoeninggevende aangelegenheid. Er blijft van 
een lezing zo weinig hangen en over het algemeen worden 
de contacten tussen de kring leden te weinig versterkt. 
Een periodiek geeft de mogelijkheid om uw kennis mee te 
delen aan heemvrienden die verlangend uitzien naar 
Deurna's verleden in woord en beeld. 
Bij een regelmatige verschijning, om te beginnen drie 
maal per jaar, mogen we verwachten dat de onderlinge 
banden en de heemkennis vergroot zullen worden. Wij 
wensen de redaktie veel moed, wijsheid en trouw bij de 
organisatie van dit heemblad. Veel dank ook aan Berna
dette van der Vlies voor het typwerk. 
Het verheugt ons dat de naburige kring "De Vonder" uit 
Asten-Someren gebroederlijk met ons "D'n Uytbeyndel" 
medefinanciert, verspreidt en volschrijft. 
Tenslotte spreken wij de wens uit dat dit blad veel 
gelezen en besproken zal worden en dat het een lang 
leven beschoren mag zijn. 

Namens het bestuur van de kring 
"H.N.Ouwerling" 
Joep Coppens voorzitter 
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Van achter de redaktietafel 

Beste mensen, 

Een klein bloemet1e bij de geboorte van ons heemblad, zou 
best leuk geweest zijn, al was het ook maar een "vergeet
mij-nietje". 
Maar de zonnige vakantie zal aan het ontbreken hiervan 
wel de oorzaak zijn. 
Hoe dan ook, het is er toch van gekomen, ons eigen 
heemblad dat, onder parelende zweetdruppels, 
"D'n Uytbeyndel" tot doopnaam kreeg. 

Jawel, ik zie de geinteresseerde lezer reeds het voor
hoofd fronsen en denken: "Wat moet ik dáármee?", maar 
even geduldig verder lezend zal het een en ander U wel 
duidelijk worden. 

"Ik ziej 't wel!" zé Driek tege Hannes, die mé 'n kar 
rogg' op weg naor de mulder waor, "de meuus (muizen) 
hebben 't bai aauw bitter dan 't pèrd bai de Hezepin
nekes". "Dè zal wel, die hebbe genog an z'n èège! Dè 
accordeert daor ok niks! Van de mèrregu spien 't er wir 
as 'n ordeel. Helmus ha wir suiker gehald, geleuf ik, en 
ze ha'n 't ok nog over geld opmaoke, mèr ja, d'n uit
beijndel weet ik 'r ok nie af". 

Zulke gesprekken hoorde je vroeger regelmatig, en met 
den uitbeijndel werd hier bedoeld, de ware toedracht. 
Het woord werd alleen in overdrachtelijke zin gebruikt, 
en is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het 
woord uitbindsel, wat naast zwaar papier voor het binden 
van boeken, ook uitslu~tsel betekent. 

En er zijn in ons heem nog zoveel dingen waarover wij 
nog geen uitsluitsel hebben of, anders gezegd, den uit
beijndel nog niet van weten. 

Wij weten dat er onder de lezers verschillende zijn, die 
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zich reeds verdiept hebben in een of ander facet van 
onze streek hetzij: gewoonten of gebruiken, middelen van 
bestaan, grensgeschillen, ambachten en industr~e, het 
gilde, streektaal, oude gebouwen en hun histor1e, noem 
maar op. 

Wie weet nog hoe de poffers gemaakt werden en bij welke 
gelegenheden ze gebruikt werden? Waar er pottenbakkers 
zaten? Wie kan nog iets vertellen over het germaans 
kerkhof op de Braak? 

Het zou ons zéér verheugen als U op een en ander zou 
reageren. Schroom dus niet, pak een papier en schrijf 
een artikeltje over het onderwerp dat U boeit. 
De redaktie zal U ten alle tijden behulpzaam zijn. 

Gegroet. 
namens de redaktie 
Jan van Ooij. 

RA Someren R76; binnenzijde titelblad 1n 1572. 

3 



4 

TT "\..T 
••• 1 "lij. Ouwerling heemkunde beoefenaar 

Toen Hendrik NicolAas Ouwerling in oktober 1932 op z1Jn 
landhuis "De Romein" te Deurne overleed, was in ons land 
feitelijk nog geen sprake van een heemkundeLeweging of 
een min of meer geregelde en georganiseerde heemkuncte
beoefening. Pas jaren na zijn dood, in de zomer van 1939, 
werd in het Leudal, bij "St. Elisabeth" , een heemkunde
kamp gehouden; waarschijnlijk was dat het eerste, het 
werd georganiseerd door de Limburgse OnnerwijzersDond. 
In datzelfde jaar verscheen in de "Zonnewijzer!~ de 
meesterlijke uiteenzetting van wat nu eigenlijk heem
kunde is van de hand van J.M.H.F.J. baron de Weichs de 
~enne, bij mijn weten de eerste dieper indringende 
studie. Wel werd er al geruime tijd aan volkskunde 
gedaan en schreef men van "folklore". Praktisch had 
H.N. Ouwerling een groot deel van zijn leven in 
Peelland al de heemkunde beoefend. 
In zijn jeugd, als jong onderwijzer, had H.N. Ouwerling 
schrijver willen worden, maar toen J.A. Alberdingk Thijm, 
die toen een volksalmanak voor Nederlandse katholieken 
uitgaf, de aanzet van zijn roman "Jasper de Bedelaar" 

H. N. O(jI,'HRLISG 1861-1932 
Emancipator val! Peelland. 

niet goed genoeg vond, zette hij niet door en ~~ok hij 
in het plaatselijk verleden. En vooral, toen hlJ 
redacteur van het blad "De Zuidwillemsvaart" was 
geworden, in de maatschappelijke problem~~iek van voor
namelijk de Noordbrabantse Peelstreek; ~1J werd, zoa~s 
H.H.J. Maas wel zijn voornaamste leer11ng en volge11ng, 
boven een o~stel in de verzamelbuT;ldel "De Peel" zou 
zetten de sociale emancipator van Peelland". Hij had 
grote invloed, zowel li~terair als.maa~~chappelijk, op 
twee romanschrijvers, W1er werk fe1te11Jk stoelt op het 
heem -- of de leefgemeenschap -- van de Peellandse mens: 
H.H.J. Maas en Antoon Coolen. In hun verhalen vindt men 
een groot deel van ons heem beschreven. 
H.N. Ouwerling verdiepte zich in de geschiedenis van de 
dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden -
vooral in het bewogen tijdvak tussen de Vrede van Mun
ster in 1648 en de inval van de Fransen in het Rampjaar 
1672 -- maar beschouwde hij zich als een historicus? 
Het mag op zijn minst worden betwijfeld. Als hij wat 
langer had geleefd, had hij zich misschien "heemku~dige" 
genoemd. Hij had zeker ook niet de opzet.:en gesch1e
denis van Deurne te schrijven. Dat van z1Jn hand toch 
een "Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, 
Liessel en Vlierden" verscheen, in het jaar na zijn 
dood kwam in hoofdzaak omdat de toenmalige burgemeester 
van ~eurne, J.C. van Beek, heem aanspoorde z~~n hist~ri
sche opstellen gebundeld uit te geven. Met z1Jn vors1ngs
werk in de school van de Helmondse notaris August Sassen 
en zijn publicaties beoefende hij eigenlijk de heemk~nde. 
En heeft hij jarenlang in ruime kring de belangstel11ng 
voor het heem van Peelland gewekt en bevorderd. 
Als heemkunde de kunde van het heem -- d.w.z. van de 
leefgemeenschap van plaats of streek -- in de ruimste 
zin is, heeft H.N. Ouwerling ze tienta~~en jaren lan~, 
onbewust en onopzettelijk, in de prakt1Jk van een rU1me 
bedrijvigheid beoefend. Hij heeft zich met vrijwel alle 
sectoren van ons heem beziggehouden, zoals uit zijn werk 
blijkt. . 
H.N. Ouwerling hield zich bezig met archeolog1sche . 
vondsten; in zijn huis "De Romein", bezat hij versche1-
dene fraaie urnen. Hij vond het jammer dat het gemeente-
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bestuur van Deurne de Romeinse helm, die in de Peel was 
gevonden, overdeed aan het Museum van Oudheden te Leiden, 
maar ijverde ervoor, later, dat behalve het Noord
brabants Museum in Den Bosch ook het gemeentemuseum van 
Helmond, dat hij zelf mee oprichtte, en het gemeente
huis van Deurne een goed afgietsel kregen. Blijkbaar 
interesseerde hem ook de ontwikkeling van onze bodem, 
anders had hij in zijn "Geschiedenis" niet de lezing 
van de aardrijkskunde leraar P.A. Schendeler, die in de 
jaren '20 en later, onder de Tweede Wereldoorlog. 
opnieuw in Deurne woonde, over de voorhistorie van de 
Peel opgenomen. Zijn historische opstellen waren 
duidelijk niet bestemd voor deskund~gen, maar voor de 
brede massa van de belangstellenden. Een bijdrage dus 
tot een betere kennis van- ons heem. Minder bekend is, 
dat hij al vroeg een paar schoolboekjes schreef, waar
mee hij bij de jeugdige lezer belangstelling wilde 

' . De titelpagina's van twee door B.N. Ouwerling 
geschreven werken 
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wekken voor bezienswaardigheden en belangrijke figuren 
in een aantal plaatsen in Noord Brabànt en Limburg; die 
stof had hij meegebracht van zijn grote voettochten 
onder de vakanties. Feitelijk waren dat heemkundige 
benaderingen. 
Bij zijn bestudering van ons verleden verwierf H.N. 
Ouwerling ook een ruime kennis van de oude architectuur. 
Dat blijkt bijvoorbeeld ook duidelijk uit een verhaal 
dat hij in zijn Noord Brabantse illustratie puhliceerde, 
over een tocht, die hij langs oude kerker en andere 
his torische geboUWe!l langs de Maas maakte. Hij behoorde 
tot een officiële monumentencommissie. Ook wist hij 
veel van de oude rechtspraak, gebruiken en dergelijke. 
Hij leerde vrij goed tekenen. Vooral tekende hij graag 
oude monumenten; dat was een trek uit de nadagen van 
de Romantiek. Zo legde hij belangrijke zaken uit het 
verleden voor ons vast_ 

.- --~.~:~~? -~_._--- ~ --- j 
~ ""=-_.~ -
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-
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B.N. Ouwerling tekende veel oude afbeeldingen na van 
historische bouwwerken in onze omgeving. 
Hier is van hem een pentekening te zien van de oude 
kerk van Someren~ gekopieerd naar een gewassen pen
t ekeni "g van r.7a;, .1..; Eeijer uit 17U. 
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Van jongsaf interesseerde H.N. Ouwerling het dialect 
van de streek, waarin hij als onderwijzer terecht kwam 
(van geboorte was hij Bossenaar). Bij de Ouwerlingher
denking in de raadszaal van Deurne in 1960, zou ook een 
stukje van hem worden voorgelezen dat hij eens schreef 
in het dialect van Deurne; dat werd evenwel vervangen 
door twee stukjes uit zijn boek "Uit de Donkere Gewesten". 
Enkele jaren vóór zijn overlijden werd hij, blijkens 
een prijscourant, aangezocht om samen met Prof.Dr. Jac. 
J.A. van Ginneken S.J .. een gezaghebbend taalkundige in 
die ti;d en schrijver, met J. Endepols, van "De regen
boogkleuren van Nederlands taal", in een nieuwe uitgave 
het dialect van oostelijk Noord Brabant en daarmee van 
Deurne te behandelen. Bij zijn bestudering van oude 
stukken in onze streektaal merkte hij op, dat de 
schrijvers de regels van een zekere spraakkunst volgden. 
Toen indertijd enkele belangstellenden ten huize van de 
schrijver van dit korte opstel de mogelijkheden voor de 
oprichting van een heemkundekring voor de gemeente 
Deurne onderzochten, waren zij het over één ding eens: 
~ls er zo'n kring zou komen zou hij genoemd moeten 
worden naar Hendrik Nicolaas Ouwerling, een heemkunde
beoefenaar van formaat, "avant la lettre". Toen deze 
kring enkele jaren later inderdaad tot stand kwam stond 
dus zijn naam meteen al vast: het kon geen andere zijn 
dan "H.N. Ouwerling". 

W.A.M. van Heugten. 
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De volksmuziek in onze streek 

Werd er thuis vroeger weleens gezongen? 
Deze vraag, heb ik, bij het zoeken naar oude liedjes, 
vaak gesteld. Steevast kwam dan he,t volgend antwoord: 
"0, jawel~ Bij ons werd vroeger veel gezongen: onder 
het spinnen; als men van het werk kwam; 's winters als 
men bonen moest "poie" (pellen)". 
Dit z1Jn zo maar enkele voorbeelden, want natuurlijk 
werd er ook op andere momenten gezongen. 
Op de vraag waarom er gezongen werd, kwam vaak een 
tweeledig antwoord. Ten eerste om de stilte te ver
breken:als men 's avonds uitgebuurt was, begon men te 
zingen. Spontaan of op verzoek. Ten tweede ter opbeuring 
en troost in bepaalde situatie's. 
Wat dit laatste betreft: de bev~lking in onze streek was 
arm tot zeer arm. Zowel in de Peel, als op de akker werd 
een magere kost verdiend. Het zingen van liederen, waarin 
de situatie nog slechter was, was voor hen vaak een 
troost en werd gebruikt om zichzelf op te beuren. 
Liederen van armoede, bedelarij, kindersterfte, 
weduwen-en wezenliederen vormen het merendeel van m1Jn 
optekeningen. 
De meer vrolijk getinte liederen komen vaak uit hun 
schooltijd, en zijn dan ook terug te vinden in de 
liederenbundel "De Vlaamschen Zanger" zoals het bekende 
lied "De Pastoor z'n koe". 
Hieronder volgt een voorbeeld van zo'n droevig lied. 

Jan van Ooij. 
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A~~OE. (gezongen door Johan van Gog, 79 jaar) 

Geen hout meer in de schaam'le hut, 
geen vuur, geen stukje brood. 
Geen mensch, die aan dat huisgezin, 
de hand tot redding bood. 

De vader kwam van armoe om, 
alleen bleef d'arme vrouw. 
De kinderen schreiden van gebrek, 
verkleumd en stijf van kou. 

Wij hebben honger moederlief, 
en 't is vandaag zoo koud. 

) 2x 
) 

) 2x 
) 

Zij drukt haar kleinste aan haar 
gaat schreiend naar het woud. 

hart, ) 
2x ) 

Daar sprokkelt z'onder sneeuw en ~Js, 
het dorre hout bijeen. 
Zoo keert zij met haar zware last, 
weer naar hare woning heen. ) 2x 

) 

Van d'eene helft stookt zij het vuur, 
voor d'ander koopt zij brood. 
Goddank wij hebben geen gebrek, 
God helpt ons uit de nood. 2x 

Zij sleept zich zacht, gaat moeizaam 
maar eensklaps zinkt zij neer. 

voort 

Door smart en honger uitgeput, 
helaas zij kan niet meer. 

) 
) 2x 

Gelijk een lijkkleed bedekt de sneeuw, 
haar lichaam zoals ge ziet. 
Door smart en honger uitgeput, 
zij hoort haar kinderen niet. 2x 

Mijn kind'ren, dat was haar laatste woord, 
terwijl zij d'oogen sloot. 
Het wordt de kleinste bang aan 't hart,) 
wie geeft hen hout noch brood. ) LX 
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Uit schepenprotocollen van Someren I 

Op 1 april 1551 wil de gemeente Someren een erf
rente, waarvoor ze jaarlijks 70 gulden aan rente 
heeft te betalen, aflossen. Ze heeft daarvoor 
1400 gulden nodig en wil zonodig hiervoor per 
inwoner een omslag heffen. De abdij van Postel 
heeft in Someren veel bezittingen: zoals een molen 
met molenhuis, vier hoeven en verder diverse tien
den die jaarlijks 79 en een halve gulden opbrengen. 
De abdi j is bereid een vrijwillige bijdrage te 
geven in de vorm van een lening uit haar bezittingen 
te Someren, ze heeft echter als voorwaarde dat de 
lening zal worden terug betaald. 
De schepenen, gezworenen (borgemeesters), kerkmees
ters en h.geestmeesters in vergadering bijeen, ver
klaren deze lening te öanvaarden. (1) 
Zeventig jaar later zijn op 25 januari 1621 door 
convocatie van Jonker Marcus van Gerwen, schout van 
Peelland en van de schepenen en regee rders van het 
dorp Somer e n "op de geme i j n plaetsche genoempt den 
Spuelhuevell, bij den anderen vergadert geweest-"-,-
de schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, h.geest
meesters en voorts de notabelste en gequalificeerdste 
van de gemeijnte zo wel eigenaars als huurde~s, in 
totaal we l 200 personen. 
In deze vergadering werd publiek voorgelezen het 
request dat de regeerders van Someren in de Raad van 
Brabant te Brussel hadden ingediend in verband met het 
vragen van octrooi tot 12000 gulden (twaalf duizend) 
om daarmee enkele renten af te lossen. Anders gezegd: 
Someren wilde enkele hypotheken aflossen, de machtiging 
om dat te doen kwam maar niet af en daarom was er een 
bezwaarschrift ingediend bij de Raad te Brussel. Op 
25 januari 1621 werd dit bezwaarschrift aan de Someren- 1 

aien voorgelezen en wel op de Speelheuvel, het centrum 
der gemeente. (2) In verband met dit midden of hart der 
geme ente zijn de toegangswegen of uitgangen van het 
dorp . Deze in- of uitgangen werden "ijnden" genoemd. 
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Gedee lte van een kaar t van de I VY";jhei d Zommer'en I 

getekend in l8 25 door' A. C. Br'oek , naar' een Kaar' t 
uit l794 van Hendr'ik Ver'hees 

In 1595 heeft Andries Smits, toenmalig schepen van 
Someren en hoevenaar op de hoeve "te Hofs 'id" be lang
rijke gegevens over die ijnden gevonden. In een oud, 
versleten en haast onleesbaar boekje uit het jaar 1382, 
dat hij vond in de kist waar de administratie der 
schepenen in bewaard werd, las hij over de inwoners en 
de plaatsen waar die ijnden zich bevonden. Aan het eind 
van het dorp bevonden zich op diverse plaatsen draai
bomen waarmee de weg kon afgesloten w0rden. De inwoners 
wonend bij die afsluiting hadden zelf het onderhoud 
dàarvan of moesten er voor aan de gemeente be~alen in 
de vorm van een heffing of belasting. 
Andries Smits heeft dat boekje voor ons in een sche pen
protokol opgetekend en wij laten hierna de letterlijke 
tekst ervan volgen. Waar de tekst voor ons onleesbaar 
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of onduidelijk is, plaatsen we haken of zetten puntjes 
onder de onduidelijke letters. 
De situatie, speciaal wat de persoonsnamen betreft, 
geldt voor de gemeente Someren in het jaar 1595. Er 
blijkt ook uit dat de ijnden dan niet allemaal aan het 
einde van het dorp liggen zoals blijkbaar in 1382 wel 
het geval is geweest. 

14 

Copie copie tot ewyger memorien 
Anno duysent vijffhondert vijf ende negentig 
gescreven bij mi Andries Smits scepen tot Zomeren. 
Dit sijn diegenen die die ijnde aen die gemeynte 
tot Zoemeren schuldich si'n te onderhalden sonder 
orps ast waera het meestendeel van de brieven 

sijn in den schepen stock ende die soemig~ met 
Cmal----) tsaemen bevonden tot eenen alden memorie 
bocckxken van dato duysent drie hondert twe ende 
tachtentich (1382) den naesten woensdach na 
s helich~ cruysdach (H. Kruisdag). 
Item daer heyngt een ijnde daer men doer dreeft 
tot Vleerken waert dat die sullen moeten hauden 

-Jiegenen die daer ~aest liggen ter Sonnenwaert ende 
is nu die ijnde bij Steven Alberts int jaer 1595. 
Item noch een ijnde genompt die gasthuvs ijnde die 
moet het dorp hauden. 

genaa:de 

.. 

Item noch een ijnde genompt die (hal-)ijnde in die 
keysserstraet nu bij Peter Schaeffen, die moet 
Tonis die cuyper ende Joestgen Hompens onderhalden 
off het goet in die derpstraet geleghen neven 
Luytgen Schonich dat sij nu hebben. 
Item die moe~jnde nu bij Jan Peg moet Jan Peg 
bij Hoebert Sijmons erffgenamen onderhalden op 
ende toe gaende sonder sdorps cost. 
Item noch een ijnde aen die Steenstraet die moet 
het dorp onderhauden. 
Item noch een ijnde bij Rockkenbergh aent eynschoets, 
die moet die naeste hostadt halden te weijlput waert 
neven den wech geleghen, nu Willem Tielens. 
Item die Clopijnde moet ten die twe Postelse hoeven 
halden aent Aeckerbroeck. 
Item alnoch een ijnde aen den Postel genompt die moet 
het goet halden die sijde tot nordenwaert, nu Peter 
van den Goer. 
Item het Rockenberch hecken moet het dorp onderhalden. 
Item noch een ijnde genompt die Noijen ijnde, die moet 
gehouden sijn van nagebueren van beyde sijüe tot VI 
off VII vuyrsteden toe. 
Item noch een ijnde bij die hoeve ter hostadt daer 
die prosessie doer gaet die moet die selve postelsche 
hoeve onderhalden. 
Item noch een ijnde bij geen roede gaende utter 
straeten na die Velthens aecker, die moet die selve 
postelse hoeve onderhauden. 
Ende altesaemen dese voorser ijnden oorbaerlick 
op ende toegaende sonder des dorps last. Aldus ende 
noch langer gesien geschreven ut eenen versleeten 
boxken dat men nauelix en cost gelesen. Quod 
attestor. 
Andries Smits schepen in sijndertijt ende jaer 
voerser. Attestor alsoe gesien ende geleesen te 
hebben ende noyt van ymants der selver ijnden 
enighen wegeringhe oyt weten doen, dan altoes 
onderhalden als voerser is. sonder argalyst. (3) 

Op I maart 1600 is Andries Jan Smits, president -
schepen te Someren. 
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In een ander schepenprotokol uit Someren gedateerd 
1601, staat ongeveer dezelfde tekst hier en daar 
aangevuld, maar nog moeilijker te lezen. Doordat het 
een aanvulling geeft volgt die tekst hieronder even
eens weer letterlijk. 

Bet Onderhouden van den ijnden. 
Item tot een ewyghen memorie voor die ingeseten 
van Zoemeren is dit navolgende gescreeven ende 
ondertekent. Ita est Andries Smits scepen in 
Zoemeren. 
Dit ~ijn die ijnden die tot Zoemeren van verscheyen 
persoenen gehalden moeten sijn ende sijn onderhalden 
van den voersaeten meer dan over 111 (drie) hondert 
jaeren. 1601. 
In den iersten die ijnde bij Steven Aelberts aent 
Slyven moet onderhalden het goet datter naest ligget 
ter sonnen off suyden waert (--baerlick) op ende 
toegaende sonder dorpslast. 
Item die ijnde bij de hopve tot ge----e bij schouthet 
van Pelant goet, moet die '!love onderhalden tot geen 

"" Roeàe als voerser is. 
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Item die Noyenijnde bij Frans Schoeffs die moeten 
onderhalden VI off VII naeste gebueren van beyde 
sijden sonder sdorpslast. 
Item die ijnde bij Peter Schaeffen teynen die 
Keysserstraat die moet het goet onderhalden daer 
Tonis die Cuyper op woent met Joestgen Rompens ende 
daer is eenen ackerken voer gegeven. 
Item die moelenijnde bij Jan Peg, moet van twe 
naesten nagebueren gehalde worden VRn beyde sijden 
ende daer is Sijmon Huyberts goet (met)in verbonden. I 

Item die Gasthays ijllde moet het dorp onderhalden 
ende die ijnde bij die Steenstraet ende àie ijnde 
bij Willem Ceel van Bussel bij die Hoelstraet ende 
het hecken bij Rockenbergh. 
Item die ijnde bij Rockenberghe moet ten Willem 
Tielens erffgen. onderhalden sonder dorps last. 
Item die Clopijnden moeten die twe Postelsche 
hoeven onderhalden bijt Aeckerbroek. 
Item die ijnde bij den Postel die na den ackeren 
geet, die moet Peter van de Goer off Lemmens 
Hoevenaerts goet onderhalden sonder dorpslast. 

Item die ijnde bij die hoeve tot Hofstatt daer 
die processie doergaet, die moet die hoeve 
tgeen ----- onderhalden sonder dorps last. (4) 

We vonden verder iets over die ijnde in 1634. 
Op 20-3-1634 verkocht Jonker Johan van Wijfliet aan 
Jan Sijmons van den Boomen uit Lierop, een stuk erf 
"den hoogendries" gelegen op Slieven. 
Jan Sijmons bekent, bij akkoord van Mr. Sijmon Hu
brechts de goudsmid, tot zijn last genomen te hebben 
het onderhouden van d'ijnde ofte boom aen den hoogen
driesch hun gaende duer de gemeyn straete aldaer. In 
marge stond: onderhoud van dorpsboom oft ijnde aan 
Slieven. (5) 
In 1642 verkoopt iemand een huis te Someren gelegen 
"ter pl~etse eindschoets omtrent den draeyboom aan 
de capelle nefte erfve Claes Janss. Vet;.hoeven". (6) 
In Asten is een gehucht Kloostereind genoemd. Die 
naam heeft het omäat er vroeger bezittingen van het 
klooster Binderen uit Helmond hebben gelegen en niet 
omdat er een klooster zou gestaan hebben. 
Tot slot vonden we in het Helmonds archief: bij de 
slagboom (repagu1um) geheten die Cloesterijnde.(7) 
Dit Kloostereind ligt tussen Helmond en Brouwhuis. 

Bronnen: 

1 RA Someren R65; fo1.3l, akte 104; dd. 1-4-1551. 
RA = Rijksarchief, Waterstraat 20 te Den Bosch 
alwaar die boeken bewaard worden. 

2 RA Someren R89; fo1.29; dd. 25-1-1621. 
3 RA Someren R73; fol. XIV. Dit protokol begint 

19 feb.1567 en eindigt in 1570. Het stuk staat 
in cie inleiding en is er later ingeschreven. 

4 RA Someren R63; fo1.10; dd. 1601. 
5 RA Someren R91; fo1.103 ev.; dd. 20-3-1634. 
6 Archief te Helmond: Helmond R269; fol.182; 

dd. 21-6-1642. 
7 Archief te Helmond: H.Geest archief no.22; 

dd. 1414. 

Asten, december 1982. 
A. van Asten, 
Asten. 

17 



I>ejevenerkruiken 

Een verhaal dat Carel van Oosterhout als kind zelf 
had meegemaakt. 
Toen enke le jaren voor de eeuwwisse ling onze niemve 
kerk in aanbouw was, bracht Carel als kind dagelijks 
een bezoek aan dit voor die tijd immense bouwwerk. 
Carels vader was de leverancier van hout en niet te 
vergeten nok die van jenever. Het was bekend dat de 
bouwvakkers van die tijd erg veel sterke drank tot 
zich namen. De opzichter had tot de derde steiger 
nog toegestaan d~L er onder het werk af en toe een 
slokje jenever gedronken mucht worden. Maar toen men 
aan de koepel begon Herd het~rk jenevervrij gemaakt. 
Vanaf die dag wa8 Carel meerdere malen per dag de 
koerier die halve liters onder zijn jas smokKelde, 
welke dan via de steigers naar boven verdwenen. 
Opdat de opzichter het lek niet zou ontdekken, werden 
de4 stenen jeneverkruiken meteen ingemetseld. 
VanJaar dat Carel kon verzekeren dat vele tientallen 
jeneverkruiken in het Lieropse Godshuis verborgen zitten. 

Bron: W. Hurkman~, Lierop. 
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Het vorsterambt van Vlierden in de 18e eeuw 

Op den lOe juli 1778 passeert veor de schepenen van 
Vlierden een acte, waarin de Heer van Vlierden, 
Johan Franciscus d'Aumerie, ais vorster en gerechts
dienaar aanstelt GERARD VAN SCHAIJK. 
Diens illustre voorganger Jan wijnants, was aange
steld als schoolmeester te Liessel en had de heer 
d'Aumerie laten weten het ambt van vorster niet 
langer te kunnen bedienen en vroeg ontslag. 
Bij de aanstelling van VAN SCHAIJK worden alle 
"vorsterstaken" nog eens nauwkeurig op een rij 
gezet, waarin toch wel wat interessante details 
over dit ambt naar voren komen. 
We willen hierbij zoveel mogelijk de authentieke 
teksten handhaven. 
GERARD VAN SCHAIJK, de nieuwe vorster van Vlierden, 
belooft aan den Heer van Vlierden: 

1 zijn regt en geregtig~eid te zullen waar
nemen, alle overtreeders der wildbaan en 
andere contraventeurs te calangeeren en 
aan den Heere Officier aan te brengen, op 
alles agt te slaan en verders de placaten 
va~ de landen en keuren van den Heer en 
Regenten over te brengen. 

2 ten allen tijden, in alle ocasie, den Heere ten 
dienste te staan, sonder oijt enig salaris daer 
van te pretenderen, direct of indirect. 

3 den Heer Drossard en ~ch~penen ten dienste te 
staan op sodanige salaris als van de gemeente 
jaarlijks is genietende, 
dat hij ook aan alle, die onder de EED van 
Vlierden zijn staande, alle respect en gehoor
saamheid sal bewijsen, als mede gehouden sal 
zijn de zitdaegen voor de borgemeesters en 
collecteurs te beleggen. 

4 dat hij ook tweemaal des weeks het gandschen 
dorp door patroulieren zal, alle vreemde 
bedelaaren weeren en verdagte persoonen 
apprehendeeren zal en aan den officier aan-
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brengen, binden, sluijten en ontsluijten, 
bewaaren en bij condemnatie tot op het 
schavot geleijèen. 

5 dat hij alle zondagen aan drcssard of bedienden 
en president zal Komen vragen of er iets van 
gemeentens wegen moec worden gepubliceerd en 
ook geen proclamatien te doen, sonder die aan 
den drossard of bedienden te hebben vertoond. 
Voorts wordt in de acte aangegeven: 

6 dat hij met den salaris, bij Haer Ho:Mo: 
ge~eguleert tevreeden moet wesen, sonder meer 
te mogen vorderen, op pene als daer bij 
gestatueert. 

7 dat hij, bij hoe geringe calangie aan enige 
overtreeders te doen, niet vermogen accordeeren 
uan bij kennis van den Drossard. 

8 dat hij ook nooit h~t recht van afhangen sal 
mogen sustineeren, dewijl sulcx privative aan 
de secretarije incumbeert, dog wanneer sulcx 
door den secretaris wierd toegelaaten het 

' .. afhangen te doen, zig zal vergenoegen met het 
geene hem door den secretaris zal werden gegeven. 

9 wijders sal den vorster zich altijd vroom en 
matiglijk hebben te gedraagen, zich niet vergee
ten in sterke of andere dranken. 
Ende alsoo dit ampt aan voors. vorster werd gegunt, tot 
wederseggens toe, dus den Heere dese~ Heerlijkheid, 
naarkomelinge of successeuren, 
altijd zal vrij staan om hem van 't voors. vorsterampt 
te excuseeren, sonder gehouden te sijn eenige redenen 
daer van te geeven. 

Tenslotte moet hij beloven aan dit contract te voldoen, 
en dat hij nooit in oppositie zal komen, 't zij in regt 
of daer buijten. 

Actum Vlierden, 10 juli 1778. 

Henk Beijers. 
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De boerendochterschool 

Toen in 1911 de Boerendochterschool te Lierop werd 
gesticht, kwamen er veel kinderen van buiten Lierop 
naar deze school. Van rivaliteit tussen de meisjes 
uit Lierop en die van de andere dorpen was toen 
sprake, die in scheldliedjes tot uiting kwam. 

óf 

Lierop, Lierop, Leurp, 
't is zo'n erm deurp, 
De huize zijn van strooi gemaakt, 
De kerk is van planke, 
En as ge de mense goed bekiekt 
Dan is de helft manke. 

En as ge de mense van achteren bekiekt 
zin 't half manke 

De Lieropse meisjes hadden dan hUIl weerwoord: 

De Summerse bokke, 
Die komme hier slokke 
Haver en meêl 
En da rum kieke ze allem61 skèl. 

K. Brüsewitz. 
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Het geslacht Van Doeme en 
de Gelderse Oorlogen I 

Tijdens oorlogen worden over het algemeen slechts 
de namen van de belangrijkste veldheren bekend in 
ne geschiedeniswerken, Dat is ook zo met de Gelderse 
Oorlogen (1477-1543), waar Maarten van Rossum en in 
mindere mate al Robert 11 van der Marck, Rudolf van 
Anhûlt en Hendrik 111 van Nassau nog wel bekend zijn, 
Maar uit Bossche stadsrekeningen komen ook namen naar 
voren van bevelhebbers over kleinere legereenheden. 
Dan gaat het dikwijls om afrekeningen van een tijde
lijke dienst en boden ionen naar die lui met aan
schrijvingen. Vaak wordt van hen dan niet meer bekend 
dan de naam of zelfs alleen bijnaam, zoals met 'Ree
calff' en 'Lange Hans van Clockenborch'. Van oorlogs
handelingen wordt daarbij weinig of niets bekend. 
Toch heoben zij ongetwijfeld interessante, maar 
helaas onbekende levensgeschiedenissen. 
Uit onze streek zijn verschillende van dergelijke 
figuren bekend als l~gerbevelhebbers, maar ook als 
beheerders, onderhandelaars e.d., waarvan sommige 
zelfs een tijdlang hoogschout van de Stad en Meierij 
van 's Hertogenbosch waren, zoals Pieter Vertaing 
(Asten), Hendrik Dickbier (Mierlo), Jan 111 van 
Cortenbach (Helmond) en Everard 11 van Doerne 
(Deurne) . 
Over deze laatste en enkele andere uit het geslacht 
van Doerne zullen we het hier eens hebben. 

De familie Van Doerne. 
Het is opvaliend hoeveel leden uit dit geslacht een 
rol hebben gespeeld als legerbeveJhebbers of onder
handelaars en bovendien dat enkele langs de Maas als 
zodanig akti~f waren. We moeten evenwel niet vergeten 
dat het bezi~ van de heerlijkheid Deurne niet genoeg 
opleverde om rustig van te gaan leven. Ze hadden er dan 
banen öij, zoals schout van Deurne, kwartierschout van 
Peelland of zelfs hoogschout van de Meierij van 's-Her
togenbosch. Vanwege bestuurswerkzaamheden in 's-Herto
genbosch en veiligheid had de familie al sedert ca, 1440 
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Het ' Huis van Doeme' aan 
de Hinthamerstraat in Den 
Bosch bij de St. Jan; naar 
het detail van een stads
plattegrond uit ca. 1680. 

een soort refugiehuis in die versterkte stad' het 'H . 
va I Do~rne' d' 'U1S 

1 aan e H1nthamerstraat (vgl. Weekblad van 
Deurne, dec.1977). In de verdedigbaarheid van de kastelen 
te Deurne had men toen zo te zien al geen vertrouwen meer, 
In hoeverre de hierna te noemen van Doerne's f 'I' 
elka r " am1 1e van 

a waren 1S n1et steeds met zekerheid te 
maar aan t' zeggen, 

-e nemen 1S wel dat ze verwan~ aan elkaar 
waren. 

Everard 11 van Doerne. 
Zijn betrokkenheid met de Gelderse Oorl . . , , ogen kwam voor i1e t 
ee~st U1t 1n Ju11 1504, toen zijn paarden I vuytten 
g01ds~~yse van 8ynderen' geroofd waren door de Geld 
MogehJk h" d ersen. 

was 1J aar op bezoek bij zijn tante Elisabeth 
van Doerne, toendertijd abdis van Binderen. 
Van november 1507 tot oktober 1508 h' . 
als h f was 1J aangesteld 

, 00 ~man ov;r een groep krijgsvolk, dat gemiddeld 
~7t 100 paeyen bestond en voor welk onderhouà beta-

1ngen van totaal 5317 rijnsguldens en 12 t . 
bekend " H' . S U1 vers 

Z1]n. 1J was de opvolger van de gestorven hoofd-
man Berend Paeff ~n lag in december 1507 met 100 man in 
de Peel als afde11ng van totaal 600 huursoldaten die de 
grens met het Land van Weert moesten bewaken. ' 
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Het herstelde kasteel van Oijen met ernaast nog te her
kennen het terrein ~aar de voorloper stond, ~aarvan 
Everard van Doerne drossaard ~as; naar een 16/1?e 
eeuwse anonieme pentekening a~ezig in het rijksarchief 
te Arnhem 

Toen in 1508/9 de Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 
in het bezit van de heerlijkheid en het slot van Oijen 
voor vijf jaar werd bevestigd, werd daarin Everard van 
Doerne aangeste~d als drossaard, in plaats van Zeynen 
Mulart, die daar voorheen die funktie vervulde, aange
steld door de bisschop van Utrecht. Hij werd 'als 
Drossaet dairop geset, omme tselve huys, borcht ende 
heerlicheyt met allen zynre rechten, als altyt open 
huys, voir deser stat en meyerien trouwelick te 
bewaeren, te houden ende weder te leveren'. 

Wiro van Heugten (wordt vervolgd) 
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