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Het schependomszegel van Deurne
"O'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heemkulld ~ I". n "1 Vonde r"
te Asten-Someren en "H.N. Ouwerling·· te Deurne.
Een abonnement op dit blad is inbegrepen in het 11 .n
een van die verenigingen.
Hen kan zich evenwel ook alleen op het blad abonn r 11 .
f 15,-- per jaar, exclusief verzendkosten. U kunt >l c lI .t /I V
geven bij een van de secretariaten, t.w. "Oe Vonder·· (. , I 11
n,
Postelstraat 40, 5711 EN Someren of "H.N. Ouwerl ing" m vr . A.
Qulspel-Visser, Reeksenakker 2, 5752 AH Deurne.
Oe redaktie bestaat uit: Karel Brüsewitz, Wiro van Heugt"n. 11 n
van de Laarschot en Jan van Ooij.
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van der Vli ~ .
Stuur uw artikelen, commentaar e.d . naar: Oerpsestraat 15 . 57~ 1 KA
Deurne, of Wolfsberg 26, 5721 UT Asten.

Vorige keer heeft de techniek ons enigszins in de steek
gelaten, zodat het op het omslag afgebeelde zegel van
Deurne niet uit de verf is gekomen. Onze excuses daarvoor.
Om U toch een beeld te geven van dit zegel, is het hier
nog een keer afgedrukt. Voor de begeleidende tekst verwijzen we naar "Bij het omslag" in het vorige nummer
(6, najaar 1984).

Bij het omslag
Het zegel op het omslag is het oudst bekende schependomszegel van Vlierden. Het is vermoedelijk aan het
einde van de 16e eeuw vervangen door een zegel met
het wapen van de familie Van Vlierden (drie molenijzers ), dat op haar beurt in de 17e eeuw is vervangen
door een zegel, dat gelijkenis vertoont met het afgebeelde.
Dit afgebeelde zegel vertoont een boom, van een niet
nader aan te duiden soort. De boom kan duiden op de
dorpsnaam Vlierden en dus een vlier voorstellen. Evengoed kan het een linde zijn, als symbool van zelfbestuur; onder de linde pleegden de volksvergaderingen en rechtszittingen te geschieden.
Van het randschrift is weinig te lezen, maar dit zal
hoogstwaarschijnlijk geluid hebben: "sigillum scabinorum de Vlierden".
Aan de zegels en het gemeentewapen van Vlierden heeft
J.F.W.A. Smit twee artikelen gewijd in Taxandria (jrg.
35, 1928, p. 98-100 en 202-203).
Het afgebeelde zegel hangt aan een charter uit 1565,
dat bewaard wordt op het Streekarchivariaat Pee lland
(Verzameling charters Deurne, vlnr. 132).
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Het kappen en zagen van een boom

Een boom werd verdeeld in de "onderstam", het
"middenèjnt" en de "top".
Het gedeelte van de stam dat in de grond zat
heette "de poost". ":DIn b6m" werd gekapt met een
aks of omgezaagd met een "kortzáách", zie fig.1.

de schors wt, en ontdaan gebeurde dat met de
"blèkschup", deze handeling werd "blèkke" genoemd.
Aan de binnenkant van de schors werd zwart spul
zichtbaar, dit heette "looj". Gemalen eikeschors
= run.
De stam werd dikwijls vierkant gehakt, dit noemde
men "vierkant beslagge". Dit deed men met een aks.
Het stuk stam werd vervolgens "gedisselt" met een
dissel, zie fig. 2.

=
Figuur 1 - , Kortzààch '
Figuur 2 - 'Dissel"

In de zaagsnede plaatste men een "spie", die
telkens werd opgedreven zodat de boom de goede
kant uitviel. Er werd gebruik gemaakt van een
"wèjn" = domme kracht om de stam onder een gewone
kar te hangen.
Men gebruikte een "dobbelketting ll om de stam vast
te maken aan de "mallejan".
De lIstartIl van de mallejan werd eerst omhoog gezet
en diende als hefboom om een zware stam van de
grond te krijgen. Bij bepaalde houtsoorten en
meestal voor bepaalde doeleinden werd een stam
"gewittert" ::: gewaterd. Het "wittere" had tot doel
de stam te vrijwaren van verzuren, verstikken en
aantasting van insecten en bacteriën.
Bij het "kappe" van de boom vielen er "spaonders".
Zowel de spaanders als de dunne takken werden uit
het bos of van het veld meegenomen en dienden
hoofdzakelijk als brandhout. Als eikestammen van
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Het "korte" van de stam gebeurde met een "kortzaach", de stukken die na het "korte" overbleven
heetten "blokke". Als een stam gebruikt werd als
stook~ of brandhout, werden de "bolle" "gekleuft"
met "vurhammer" en "kleufbèjtel". "Gekleuft" hout
werd o.a. toegepast voor de fabricage van klompen.

Het smetten.
Meestal thuis op de werf, nabij het werkhuis of
de zagerij werden er met een "smetkoort" of "smétdraot" strepen getrokken over de gedisselde stam
om daar vervolgens planken of balken uit te zagen.
Als kleurstof gebruikte men roet uit de schouw.
Indien met het smetten werd begonnen zei men. "we
3

zalle It hauwt mi 't smètauw af tikkene" " )en
vertikale smet op het kopse hout werd ongekondigd
met: 1I ....'e zalle dIr durlooje ll • De stam wao dan over
de lengte IIbesmet ll en over het kopse zaagvlak:
"besmet ovver de kop" of "durgeloojt ll • Er werd met
behulp van een passer uitgemeten hoeveel planken er
uit een blok gezaagd konden worden. Om te "looje"
gebruikte men een "schietIoawtIl.
De stelling.
De stelling waarop vroeger de stam tot planken of
balken gezaagd werd heette IIde zaachstelling", zie
fig. 3.

Figuur J - Het zagen op de zaagsteZZing.

IIde pt\, èère van de zààchstelling" of
"de vier standers van de zààchste,lling"
2
"voetstuk ll
3
"steune of schoore"
4 = "schorplank"
5 "ejzere peen"
6 = "stuk stejger"
De te zagen stam was meestal zo zwaar dat hij niet
meteen op 2 meter hoogte gebracht kon wordeno Men
gebruikte "kèttings" die op twee ringen eindigden
om de stam voort te rollen en "zètèjzers" als hefboom. Als de stam op de stelling moest '-lOrden gebracht heette dat "ovver'.vàlse" of "ovverrolIe" •
Als de stam te zwaar was gebruikte men "de domme
krààcht of wèjn". De stam werd eerst op de "schàrplank (4) gewerkt en vervolgens werd deze plank
telkens een gat hoger gestoken met de "ejzere
peen" (5). De "schàrplanke" werden beurtelings
links en reohts een of twee gaten hoger gestoken.
Eenmaal op de juiste hoogte werd er om de stam
een ketting met haken geslagen; waar de ketting
kruiste werd er een stuk hout doorgestoken.
Het zagen op de zaagstelling geschiedde met een
"kranzààch" (7), met boven een ",h antvat" en onder
een "trèkblok", zie fig. 4. Het "trekblok" werd
vastgezet met een spie die "de stek" werd genoemd.
Voor het "schèrrepe" van de zaach met een halfronde vijl werd de zaag door de stelling heengetro~(en en er werd een hout opgelegd. De zaag werd
ingevet "mi ne pizzerik" (d.L het vrouwelijk
geslachtsorgaan van een geslacht varken).
Het was natuurlijk erg belangrijk dat men recht
door de stam zaagde, als de zaag scheef ging zei
men: "de zààch gi loope"; als de zaag begon te
klemmen heette dat: "hij klèèmt". De eerste zaagstoten geven: "ànzette of inzette". De buitenste
met schors bedekte delen afzagen: "de wànkante
afzààge". Dat waren dan de "schapstukke". Maar
ook werd wel gezegd: "de schabbe afzààge".
Het laatste eindje van de stam dat op de "schorplank" lag yTerd niet gezaagd, maar "oope getrokke
mi de hàànt of mi In spie". De planken spleten
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Volksmui k in onze streek VII
Figuur 4 - T-rekb Lok me t ds 111 k. of' d

' kràn21ààah ' ,

dan vanzelf van elkander. Planken die zodanig uit
de stam werden gezaagd dat de zijkanten nog de
vorm van de ronding van de stam behielden waren
"onbekantrecht gezààcht".
Als er zich onderaan de zaag een geelachtige
aanslag vormde, zei men: "de zààch zal ànlaaje".
Een stam die over het hart in de lengte werd
doorgezaagd, heette: "hartgekleuft".

Met alle goede wensen voor het Nieuwe Jaar, hier
iets voor de lange winteravonden.
Het is het lied van "De Schildwacht", wat maar
liefst 20 coupletten telt.
De mensen die het mij in 1974 voorzongen, vertelden dat zulke liederen vaak in deze tijd van het
jaar gezongen werden.
Gezeten bij het haardvuur, waar de man "flimpen"
(houten spaanders om het vuur aan te maken) zat
te snijden en de vrouw zat te ~pinnen, voelde~
zij zich misschien als die sch11dwacht: geklu1sterd aan die plaats, want met die snerpend: kou
waagde men zich toen evenmin graag naar bU1ten.
Waar het lied vandaan komt, is mij niet bekend,
evenmin uit ,{elke tijd. Maar ik vermoed dat het
met de oorlog van 14-18 te maken heeft en dat het
van Duitse oorsprong is gezien het wachtwoord
"vlerda" •
Misschien ontlokt het, evenals d.e zanger op die
avond, een traan bij _het vernemen van zoveel
ellende.
Jan van Ooij.

Het dialect van dit houtzagerswerk heb ik in 1976
opgetekend toen de houtzager Gerrit Cuppens (76
jaar), Emmastraat en de timmerman Frans van Deursen (86 jaar), Dijkstraat, beiden uit Asten, mij
hierover vertelden.
In het boek van Gerard Engels -"Kroniek van
Liessel"- 1976 staat een foto (blz.21) van het
zagen op de stelling. Men ziet Peer de Zaoger
en Huibert Piet ca. 1930 aan het werk. De tekening
van de zaagstelling is overgenomen en afgeleid van
deze foto, met dank aan de gebroeders Engels.
Joep Coppens.
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De Schildwacht
Ziet gij dien schildwacht droef en bleek
Die nimmer lacht of weent.
Die somber aan zijn berggoed stond
Als was zijn blink versteend.
Zijn sabel is als zijn pistool
Altijd zo spiegelrein.
Zijn linnengoed is helderwit,
Geen sneeuw kon blanker zijn.
Zijn snorbaard is omhoog gekruld
Niet een die hem geleek.
Alleen z~Jn oog is dof en strak,
En ook zijn wang is bleek.
Tien jaren gingen er voorbij
Toen was zijn kruin nog rood.
Toen was zijn aangezicht vol glans,
Thans is hij dof en dood.
Als schildwacht stond hij toen op post
Naar strenge krijgsmansplicht.
En staard' in richting naar het dal
In zachte schemerlicht.
Daar woedde lang de cholera,
Die oud nog jong verschoont.
In groene dal beneden hem,
Daar waar zijn moeder woont.
Hij wist niet of zij was gespaard
Of dat zij rust' in 't graf.
Want niemand kwam tot hem omhoog
Op daal en daalwaarts af.
Zo stond hij in die bange nacht
Op zijne post alleen
En keek verlangend naar het dal,
Naar moeders huisje heen.
8

Maar meer VE5i' angen dan bij hem
Groeide in moeders hart.
Zij zat bij ft lampje in de hut
En weende in stille smart.
Zij dacht alleen nog maar aan hem
En wies de tranen droog.
Zij grijpt haar stok en kiest het pad
Dat tot hem voer omhoog.
En door het scherpe \finterweer
strompelt het oudje voort
En smeekt laat mij slechts horen Heer
Van hem een enkel woord.
Zij strompelt voort tot aan de post
En "werda" klinkt haar toe.
Toen wankelde haar moeders oog
Nu van de tocht zo moe.
En wederom klinkt haar "werda" toe
Zij geeft nog woord nog stem.
Zij heeft haar brave zoon herkent
En leeft alleen voor hem.
En weder buldert haar in 't oor
"Werdal" ten derde keer.
Nu wil ze roepen, maar een schot
Valt uit haar zoon's geweer.
Getroffen zucht de schildwacht zacht
En vangt met laden aan.
.
Toch klopt hem het hart zonderl~ngs
En blijft hij peinzend staan.
Het is hem of zijn eigen schat
Hij door het harte schoot.
".
Toch deed die krijgsman slechts a~t uur
Wat hem zijn plicht gebood! ••••••
En toen uit wolken wit en zwart
Bij heldere maanlichtglans,
9

Toen dacht hij die straks het pad beklom
Wie kon dat toch wel zijn.
Hij vindt een lichaam en blikt neer
Mijn God daar stuit zijn voet.
Daar stuit hij op zijn Moeders lijk,
Haar borst bevlekt met bloed.

En sedert heeft die schildwacht nooit
Gelachen of geweent.
En koud is nu ziJ'n hart als ....;J' s,
Zijn aangezicht versteend.
Zijn oog die is nu dor en dood
En bleek zijn jong gelaat.
Het is zijn moeder's bloedend beeld
Wat altijd voor hem staat.

r:(

Enkele erfpachttransacties in
middeleeuws Someren
Inleiding
In het cartularium van de Tafel van de Heilige Geest van
Asten (1), dat begin 1500 door notaris Philip van Berlaer is aangelegd, trof ik een aantal schepenakten van
Sow.eren aan, die gezien hun datum (tussen 1392 ~n 1484)
de moei te waard zijn eens nader bekeken te vlorden. De
alleroudste Somerense schepenprotocollen, die op het
Rijksarchief te 's-Hertogenbosch ,...orden bewaard, dateren
immers van 1518 en het oud archief van Someren bevat ook
geen enkel stuk op volksnivo uit die periode.
Eerst zullen de transacties en de in de akten gebezigde
inhoudsmaten aan de orde komen, waarna een regestenlijst
volgt. In de regesten (samenvatting~n van de akten) zijn
alle in de akten voorkomende namen van personen opgenomen en ,-l el op de wijze zoals ze in het cartularium geschreven zijn. Ondanks het verschil in spelling van eenzelfde naam, zal dit geen onoverkomelijke moeilijkheden
opleveren bij de bepaling van"vlie is wie?".
Niet alleen voer voor genealogen, maar ook voor toponiemonderzoekers. De in de akten voorkomende toponiemen zijn:
Straten, Hoeven, Stripen, Scoet, Spoelhovel, Waeusdonck,
Hielput en A. Commerstraet en Herstraet duiken als
streatnaarn op. En v~~zelfsprekend, naast Lierop, Someren,
dat konsebIent als "Zomeren" wordt geschreven.
Enkele akten houden verbru1d met elkaar. Bij de regesten
wordt hiernaar venlezen. De juiste aanduiding van het betreffende perceel is in het regest achtenlege gebleven,
indien deze dezelfde is als in de akte van oudere datum
waarmee verband bestaat.
De folionummers hebben betrekking op de nummering in het
cartularium.
Tot slot een opmerking over de datering van de akten. Ik
ben er van ui tg'egaan, dat de Somerense schepenen de paasstijl hanteerden (2), hetgeen vlil zeb5~n, dat het jaartal
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met "pasen verspringt en niet, zoals nu, met
januari. De
met een +) gemerkte data zijn omgerekend volgens paasstijl.
DE TRANSACTIES
In de middeleeuwen is op een bepaald moment sprake
van een situatie, dat de grond in handen is van
enkelen, b.v. de landsheer (zoals de hertog van
Brabant). Uit geldnood gaan de grootgrondbezitters
over tot de uitgifte van gronden tegen een jaarlijkse betaling (grondrente; "tsheren cijns") aan
ingezetenen. Op den duur wordt zo'n stuk grond
door de verkrijger als private eigendom beschouwd,
terwijl de cijnsplicht gewoon blijft bestaan. De
aldus ontstane "eigenaar" kan met die grond op
zijn beurt diverse rechtshandelingen verrichten.
Hij kan de grond voor een bepaalde tegenprestatie
in geld of in natura verkopen of verpachten, of
zondermeer schenken.
Bij verkoop en schenking bestond er tussen overdrager en verwerver na de transactie geen band
meer; bij de verpachting wel. Er werd in geval
van verpachting overeengekomen, dat jaarlijks een
bepaalde pacht, meestal uitgedrukt in een hoeveelheid rogge, betaald diende te worden. In veel gevallen gaat het om een erfpacht, m.a.w. het recht
op de ontvangst van de pacht gaat over op de erfgenamen.
Spierings (1984) geeft in haar studie van de Bossche schepenprotocollen aan, dat het uitgeven in
erfpacht meer voorkomt dan de verkoop van het onroerend goed. Als mogelijke redenen geeft zij
hiervoor:
- geld is in de middeleeuwen schaars; een koopsom
ineens is moeilijk op te brengen;
- de eigenaar is bij verpachting verzekerd van
een jaarlijkse uitkering, die, omdat deze meestal
in natura is, niet onderhevig is aan geldontwaarding;
- het behoud van profijt van een eventuele waardestijging in de toekomst.
12

17e eeUW8e plattegrond van Someren.

Het verschuldigd zijn van een erfpacht werd :~st
gelegd in een schepenakte. Deze was, als bew~Js
stuk op zijn beurt weer verhandelbaar; het recht
op e~n bepaalde erfpacht is te verkopen ?f te
schenken, zonder dat er iets in de gebru~ksver
houding van het onroerend goed waar de erfpacht
op rust, verandert.
De akten op f.88 en 88v. van het cartularium
geven hiervan een voorbeeld. Op 17 maart 1406
geeft Melis van Vosholen voor s~~epenen van Someren aan Mercelis van den Otterd~Jck een stuk te
Lierop in pacht uit. Bij de transactie wordt bepaald dat de pachter acht lopen rogge jaarlijks
aan de verpachter zal voldoen. Op 4 januari 1410
13

draagt Melis van Vosholen het recht op d:' erfpacht van acht lopen over voor schepenen van Asten
aan de Tafel van de Heilige Geest van Asten. In de
schepenakte die van de laatste transactie wordt
opgemaakt, wordt Mercelis van Otterdijck aangehaald, als degene die de paoht verschuldigd is.
De schepenakte van 1406 wordt als bewijs daarva:ti
dan ook aan de Tafel van de Heilige Ge est overgedragen. De gebruiker van de grond blijft dezelfde
de verkrijger van de pacht wordt een ander.
'
De hier behandelde akten zijn als volgt te verdelenl
A. Akte van verpachting van grond: no.2.
B. Akten van schuldbekentenis van een erfpacht:
no's. 1 en 7.
c. Akten van overdracht van erfpacht(en): no's.
3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 en 17.
D. Akten van overdracht van erfpacht(en) in de
vorm van verkoop: no's. 4, 5, 6, 8, 10 en 11.
Het betreft dus voornamelijk overdrachten van het
recht op erfpachten (categorieën C en D).
De waa:de van de pachten is in alle akten uitgedrukt ~n rogge en de leveringstermijn is jaarlijks op "Onser Liever Vrouwen Lichtmisdach"
(~:t soms de vermelding "als men kerssen bornt"),
z~Jnde 2 februari.
Of de schuldbekentenissen (cat.B) ontstaan zijn
uit het in pacht krijgen van de als onderpand
dienende onroerende goederen, is uit de akten
niet op te maken. De schuld kan ook vanwege een
andere prestatie zijn ontstaan en om zeker te zijn
van betaling wordt het bezit van de schuldenaar
als onderpand gezet. In no.1 is namelijk sprake
van "sijn huys met sijnre hofstat ••• "; "sijn"
slaat hier op degene, die de erfpacht verschuldigd
is. In no.7 wordt vermeld, dat het resterende
vierde deel van het goed waaruit de erfpacht verschuldigd is, eigendom is van de zus van de schuldenaar. Het is aannemelijk dat het i deel van dat
goed eigendom van de schuldenaar is, ook al wordt
dit niet met zoveel woorden in de akte gezegd.
In de akten van verkoop van het recht op erfpacht

(cat.D) word' geen geldbedrag genoemd. Dit is
analoog aan hetgeen Spierings (1984) in de Bossche
schepenprotocollen heeft aangetroffen. Zij vermoedt dat dit te maken heeft met het feit, dat de
prijs niet belangrijk was voor de schepenbank, maar
wel de transactie (wat aan wie?). Een vermelding in
no.16 zou hierop kunnen duiden. Gelis van Hal en
Jan van den Eynde, provisoren van de Astense Tafel
van de Heilige Geest, betalen voor het verkrijgen
van twee jaarlijkse roggepachten 39 cronen. Zij
laten in de akte opnemen, dat deze afkomstig zijn
van een testamentaire schenking door Jan van Baerle
van in totaal 50 cronen. Duidelijk staat er bij dat
ze aldus nog elf cronen te beleggen hebben. Door de
belegging in de akte op te nemen hadden ze zich van
een bewijs ervan voorzien. Niet alleen de koopsom
blijft meestal onvermeld, dit geldt ook voor de
juiste titel van overdracht (cat.C). Als handeling
wordt dan enkel vermeld "heeft overgegeven en
overgedragen". Niet duidelijk is of het hierbij om
een verkoop of een schenking gaat. In twee gevallen
(no's 3 en 13) is in de akte sprake van een "vercoper", hetgeen er op duidt dat de overdracht geschiedt in de vorm van een verkoop.

De maat van Someren.
De roggematen zijn inhoudelijk allemaal "der
maten van Zomeren", ook als een volgenle transactie plaatsvindt voor een ander dan het Somerens
schepencollege. Dit natuurlijk om de toendertijd
bestaande verschillen per plaats in de inhoudsmaten uit te sluiten. De in de akten voorkomende
inhoudsmaten zijn: mud, mauwer (malder~ mander),
lopen, vat en sesterse. Verhoeff (1982) verwijst
voor Someren naar de Helmondse maten. In Helmond
is volgens hem een mud 312,06 liter en gelijk
aan 14 vat; een malder is een halve mud.
Uit de gegevens, die de akten ons verschaffen,
valt echter af te leiden dat dat niet geheel op-
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gaat. In feite' gaat de bewering enkel op
or de
mauwer, die in Someren inderdaad een halve mud is.
Maar uit de maatgegevens in de akten en in de
latere bijschrijvingen (na verandering van schuldenaar of eigenaar) valt te berekenen dat een mud
uit 12 Somerense vat bestond. Een schepenakte van
Asten van 28 juni 1497 (f.76) illustreert dit heel
duidelijk. Merten, de zoon van Henrick Verweyen,
draagt dan de door zijn vader verworven Somerense
roggepachten (zie de N.B.IS bij de nots 12 en 15)
over aan Mercellis van den Borlaer en Emond van
den Ven, provisoren van de Astense Tafel van de
Heilige Geest. Het gaat respectievelijk om 20
lopen, een mander, een mud, 16 lopen, een mud en
een mander. In totaal is er sprake van "ses mud
rogs". Uitgaande van 1 mud = 12 mander en met de

wetenschap til een vat gelijk is aan een lopen,
geeft dit de volgende soml
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1
1
16
1
1

rr

lopen
mander
mud
lopen
mud
mander

=
=
=

totaal

1 2/3
1/2
1
1 1/3
1
1/2

mud
mud
mud
mud
mud
mud

6

mud

----------

Spoorenberg (1911) weet wel te melden dat in
Peelland -"voor zover hem bekend"- met een mud
van 12 vat of lopen werd gemeten. Hij heeft berekend dat 1 Somerens vat gelijk is aan 1,160714
vat van 's-Hertogenbosch. Verhoeff (1982) geeft
voor het Bossche vat een inhoud van 18,8 liter.
Deze twee gegevens aan elkaar gekoppeld levert
een Somerens vat op van 21,8 liter, hetgeen mogelijk betekent dat een Somerense mud 261,6 liter
inhield.
De verhouding is in ieder geval 1 mud = 2 mauwer
= 12 vat of lopen. De sesterse zou daar nog tussenin kunnen zitten. Spoorenberg (1977) geef ti
Peelse mud = 2 zakken of malders = 6 sesters =
12 vaten of lopen (= 48 koppen of spinten = 144
kannen) •

Regesten.
1.

1392 oktober 1

(f. 77; zie ook no. 3)

dusent driehondert tnegentich ende twe op
Sente Remeysdach

De oudst behandelde akte uit 1392.
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Jan van den Rode, Jan Bolx, Symon Lambrechssoen,
Jan ~~i~nsoen, Henrick van Styphout, Willem die
Raet en Henrick van Heerdingen, schepenen van Someren,
oorkonden, dat Andries, zoon van wijlen Gherit van
Maerheze, aan Margriet, ueduwe van Henrick 's Bruynen
17

van Zomeren, verschuldigd is een jaarlijkse e
acht
van 6 lopen rogge, gevestigd op zijn goed, gelegen in
de parochie van Someren tussen het goed van Aert Heymen en dat van "lijlen Henrick 'a Bruynen.
2. 1406 maart 17 +) (f. 88)
dusent vierhondert ende vijve op Sente Gheertruydendach
Dirck die Vroede, Willem Henrick ( ••• ) Dirck Ghielensoen, Henrick van den Avenne, Gherart Arntssoen van der
Straten, Jan van den Vlaterlaet en Claeus die Ridder,
schepenen van Someren, oorkonden, dat Melis, zoon van
Mercelis van Vosholen, als man van Beatrijs, aan Mercelys, zoon van Mechteld van den Ave nvennen , verpacht
heeft een stuk land, gelegen in de parochie van Lierop
(flLiedropll) tussen het goed van de kinderen van wijlen
Arnt van Otterdijck en dat van de pachter, voor de jaarlijkse heerlijke grondcijns, een jaarlijkse erfpacht van
6 lopen rogge aan heer Roever Arntssoen en nog 8 lopen
rogge aan de verpachter.
N.B. De erfpacht van 8 lopen wordt op 4 januari 1410
door Melis van Vosholen, voor schepenen van Asten, overgedragen aan Jan den Smede van Diesdonck, provisoor en Heilige Geestmeester van de
Tafel van de Heilige Geest van Asten.
De in het regest genoemde pachter wordt bij deze transactie aang~duid als Mercelis van den
Otterdijck. (f. 88 en 88v.)
3. 1431 maart 9 +) (f. 77 en

77v.)

Jan van den Sorsel, Jan Dirck Ghielensoen, Jan van den
Geer, Jan die Hane, Henrick Henric Mertenssoen, Willem
die Moynck en Deynoyt aen gheen heyde, schepenen van
Someren, oorkonden, dat ~argriet, weduwe van Henrick
's Bruynen, en haar zonen Jan, Henrick en vlillem aan
Aert, zoon van Dirck van Rut, hebben overgedragen een
jaarlijkse erfpacht van 6 lopen rogge, die overdragers
verkregen hebben van Andries, zoon van wijlen Gherit
van Marheze. (zie no. 1)
Willem die Bruyn, als verkoper, belooft aan de koper
garant te staan voor schadevergoeding, ingeval dat no18

dig mocht z~J
vanwege aanspraken van vlillem van den
Kelre, zijn zwager, Aert den Bruynen, zijn broer, of
van zijn zusters Aleyt en Jutte.
4. 1431 november 30 (f. 81)
Jan van den Sorsel, Gerit Aertssoen Verstraten, Jan
Dirck Ghielensoen, Jan van den Geer, Jan die Hane, Willem die Moynck en Deynout aen gheen heyde, schepenen
van Someren, oorkonden, dat schepen Jan Dirck Ghielensoen aan Kathelijn, dochter van Matheeus van Oustaden,
verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van 18 lopen
rogge, gevestigd op een goed, gelegen in de parochie
van Someren aan de "Commerstraet" tussen het goed van
Vlou ter Coppen c.s., dat van Belen Bloemen, de "gemeynen waterlaet" en de "gemeyn" straat.
5. 1432 februari 8 +) (f. 75 en

75v; zie ook no. 15)

dusent vierhondert ende enendertich, acht dage in
sporkell
Jan van den Sorsel, Gerit Aertssoen van der Straten,
Jan Dirck Ghielensoen, Jan van dan Geer, Jan die Hane,
Willem die Moynck en Deynoyt aen gheen heyde, schepenen
van Someren, oorkonden, dat Willem die Bruyn aan Kerstine, dochter van Dirck van Rut, verkocht heeft een
jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, gevestigd op 5
lopense land, gelegen in de parochie van Someren bij
"gheenre Straten" tussen het goed van Willem Nouwen,
dat van Aert 's Bruynen, dat van Jan 's Bruynen en een
een "gemeynen" weg.
6. 1436 april 10 (f. 84v.; zie ook no. 9 en 17)
(dusent) vierhondert ende sessendertich, des dinsdages nae paesdage
Jan van den Sorsel, Jan Dirck Ghielensoen, Jan van den
Geer, Jan die Haen, Symon Dirck Symonssoenssoens, Dirck
Brants en Gedevaert van den Bernem, schepenen van Someren, oorkonden, dat vlillem, zoon van Claus Hennens aan
Jan, zoon van wijlen Peter van den Dijck, verkocht'
heef~ een jaarlijkse erfpacht van een malder rogge, gevestl.gd op een stuk land, genaamd "in die hoeve" gelegen in de parochie van Someren tussen het goed ~an de
19

J.

erfgenamen van vlijlen Hen Hillem, dat van Di
tens, dat van de koper en de "gemeyn" straat.'

ut Mer-

7. 1445 augustus 1 (f. 76v.)
dusent vierhondert ende
Petersdach ad vincula

vijve~nveertich,

op Sente

Jan die BruJn, Jan Sorselman, Jan van der Straten, Syman Dirck Symonssoen, Jan van den Eorrick, Mercelis die
Groet en 'Hillem Gortsmet, schepenen van Someren, oorkonden, dat Jan, zoon van wijlen Jan Goppensoen, aan ~ü
chiel van den 1>Iortel verschuldigd is een jaarlijkse erfpacht van 6 lopen rogge, gevestigd op i deel van een
camp, gelegen in de parochie van Someren tussen het goed
van Henric Zwaens, dat van Henrick, zoon van Henrick
Heynselmans, dat van Jan, zoon van !l!aes \-1illems, dat van
de erfgenamen van .vijlen Merten van der Meer en de "gemeynt". Het resterende vierde deel behoort aan Janne, de
zuster van de schuldenaar, en grenst aan het goed van
Henrick Zwaens.
N.B. Op 9 november 1471 draagt N'ri.chiel van den Mortel
ten overstaan van (notaris?) Johannes Godefridus
van Asten en getuigen Johannes van Hal en Johannes
Honsnase de helft van deze erfpacht over aan de Tafel van de Heilige Geest van Asten. (fo 76v.)
8. 1449 september 18 (f. 74 en 74v.; zie ook no. 12)
Jan van den Sarsel, Vlillem die Bruyn, Jan Verstraten, Henriek r.1ertens, Jan van den Horriek, Willem Cortsmet en Danel van Eckerbroeck, schepenen van Someren, oorkonden, dat
schepen Jan van den Sorsel aan Aert van Ruth, zoon van
Dirck van Ruth, verkocht heeft een jaarlijkse erfpacht van
20 lopen rogge, gevestigd op een bunder beemd in een camp,
genaamd "in die Stripen" , gelegen in de parochie van Someren, gTenzend aan een halve bunder beemd van de verkoper aan
de kant van Schoet, voorts aan het goed van Jutte Deenkens
en haar dochter Joest, aan dat van de kinderen van Diric 's
Heren en aan de "gemeyn"herstraet".

9. 1454 september 21 (f. 84v e.v. ; zie ook no. 17)
op Sente b2thysdach in tt jaer Ons Heren dusent vierhondert ende vierenvijftich
20

Henriek r·lerter
Hillem Gortsmet, Peter Gerit Claeussoen,
Michiel Henen~ en Goeswijn Bloysen, schepenen van Someren,
oorkonden, dat Jan, zoon van Peter van den Dijek, aan Henriek, Willem en Katherine, kinderen van Dirck Vroeden,
heeft overgedrag~n een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, die overdrager verkregen heeft van Maes, zoon van 111ijlen Aert Gopis, en gevestigd is op een goed, genaamd "ter
Hoeven", ge Ie gen in de parochie van Someren aan het Scoet
tussen het goed van Vranck van den Dijck e.a. en dat van de
erfgenamen van Jan Ermgarden Arnt die "lever en Henriek van
Schuilenborch e.a. Daarnaast wordt een jaarlijkse erfpacht
van een mauwer rogge overgedragen, die verkregen is van ~lil
lem, zoon van Claeus Henens. (zie no o 6)

Fragment van de akte van 1 juZi 1456, waarin de '5poeZhoveZ' genoemd wordt.

10. 1456 juli 1 (f. 86; zie ook no. 13, 14 en 16)
vIillem die Bruyn, i'li1lem Cortsmi t, Henriek Mertens, Michiel
Heenens, Goessen Bluysen, Michiel van den Aeveen en Goeyart
Maessoen van den Bernem, schepenen van Someren, oorkonden,
dat Vlillem, zoon van wijlen Hènrick van Aelst, en zijn zoon
Dirck aan Jan, zoon van wijlen Dirck Brants, hebben verkocht
een jaarlijkse erfpacht van een mauwer rogge, gevestigd op
een goed, gelegen in de parochie van Someren aan de
"Spoelhovel" tussen het goed van Jan Matheeussoen, dat
van i'lillem, de verkoper, dat van Tyebout Heeremans en
Jan ~1atheeus en de "gemeyn" straat.
Het onderpand is, naast de heerlijke grondcijns, belast
met een "sester" rogge, verschuldigd aan de Tafel van
de Eeilige Geest van Someren en 2~ vat rogge, verschuldigd aan Goeyart Bestman.
11. 1456 oktober 18 (f. 73v.; zie ook no. 12)
Willem die Bruyn, Willem Cartsmet, Henriek Mertens, Mi21

chiel Heenens, Goeyssen Bloysen, Mïchiel van ?- ~ Aeveen
en Maes Claus Smetssoen, schepenen van Somere~_ ~ oorkon
den, dat Jan van den Sorsel aan Aernt van Ruth zoon
van Dirck van Rut, verkocht heeft een jaarlijk~e erfpacht van een mauwer rogge, gevestigd op een halve bunder beemd, gelegen in de parochie van Someren bij de
II'Haeusdoncktl tussen het goed van de abdi j van Postel
dat van d~ ki~deren :ran Vlillem van Kygloe 1) en de ,,~
meyn Alt die UJ. t de r~chting van Wielput komt.
1) In no. 12 Willem van Kiggelaer.
12. 1471 december 21 (f. 74v.)
Willem Cortsmet, Maes Claus Smeetssoen, Mercelis van
den Camp, Goessen Zelen, Deynout Janssoen van den Horrick en Aernt Janssoen, schepenen van Someren, oorkonden, dat Alant Zelen Alantssoen, als man van Fyen
dochter van wijlen Arnt van Rut, aan Emont, zoon ~an
Arnt van den Veen, heeft overgedragen een jaarlijkse
erfpacht van 20 lopen rogge, die Arnt van Rut gekocht
had van Jan van den Zoersel. (zie no. 8)
Tevens wordt overgedragen een jaarlijkse erfpacht van
een maUVler rogge, die Arnt van Rut ook verkregen heeft
van Jan van den Zoerssel. (zie no. 11)
Arnt van Rut had beide erfpachten bij testament aan
zijn dochter Fyen vermaakt.
N.B. De erfpacht van 20 lopen wordt op 26 september 1475 door Emont, voor schepenen van 'sHertogenbosch overgedragen; die van een maUwer op 28 juni 1479. Beiden aan Henrick van
der WeJ~n, zoon van Herman van der Weyen.
(f. 73v.-75)

13. 1472 ,januari 19 +) (f.86 en 86v.; zie ook no. 14 en 16)
Willem Cortsmit, Maes Claeus Smeetssoen, 'Mercelis van
den Camp, Goessen Zelen, Deynout Janssoen van den Horrick
Arnt Janssoen en Dirck Dirck 's Herensoen, schepenen van '
Someren, oorkonden, dat Jan, zoon van Dirck Brants, aan
J~ van Kessel, mede ten behoeve van diens kinderen
die
h~J gekregen heeft bij juffrouw Dirc Bax, heeft ove~gedra
gen een jaarlijkse erfpacht van een mauwer rogge, die overdrager gekocht _had van Willem, zoon van Henrick van
22

Aelst, en dier

zoon Dirk. (zie no. 10)

14. 1474 december 26 (f. 86v; zie ook no. 16)
Arnt Jan Gielissoen, Dirck Dirck 's Herensoen, Jan Dirck
Ghielensoen, Goeyart Janssoen van den Wijer, Henrick Henrick Henselmanssoen, Peter Dirck Kyevitssoen en Maes Verbernem, schepenen van Someren, oorkonden, dat Jan van Kessel, zijn zonen Jan en Bernout en zijn dochter Jan (de
kinderen vertegemlOordigen tevens hun overige broers en
zusters) aan Arnt, zoon van Lambrecht Fraeyen, ten behoeve
van Willem van Kessel, hebben overgedragen een jaarlijkse
erfpacht van een mauwer rogge, die zij verkregen hadden
van Jan, zoon van wijlen Dirck Brants. (zie no. 13)
15. 1476 augustus 3 (f. 75v.)
Goeyart van den Wijer, Peter Dirck KJ~vitssoen, Henrick
Henrick Heynselmanssoen, Jan Dirck Ghielensoen, Dirck Happen en Goessen Mercelis Goessenssoen, schepenen van Someren, oorkonden, dat Korstyn, dochter van wijlen Dirck van
Rut, aan Emont, zoon van wijlen Art van den Venne, heeft
overgedragen een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, die
overdrager verkregen had van Willem die Bruyn. (zie no. 5)
N.B. Op 28 juni 1479 draagt Emont, voor schepenen van
's-Hertogenbosch, deze erfpacht over aan Henrick
van der i'leyden. (f. 75v. en 16)
16. 1411 december 21 (f. 86v. en 81)
Peter Dirck Kyevitssoen, Jan Dirck Ghielensoen, Mercelis
van den Camp, Goessen Mercelissoen, Dirck Happen en Dirck
Danel Symonssoen, schepenen van Someren, oorkonden, dat
Willem van Kessel aan Gelis van Hal en Jan van den Eynde,
provisoren van de Tafel van de Heili6~ Geest van Asten,
ten behoeve van diezelfde Tafel, hebben overgedragen een
jaarlijkse erfpacht van een mauv/er rogge, die overdrager verkregen had van Jan van Kessel en diens kinderen
Jan, Berthout en Jan. (zie no. 14)
De overdracht geschiedt tesamen met nog 3 mauwer rogge
voor een prijs van 39 "cronen", afkomstig van de 50
"cronen", die Jan van Baerle, de vrouw van Goessen van
Berkel, bij testament aan de Tafel van de Heilige Geest
vermaakt had.
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17. 1484 aUgustus 28

(r.

74=na f. 84)

Jan Dirck Ghielensoen, Peter Dirck Kyevitssoen, Arnt die
Bruyn, Jan Henrick Coninckssoen, Jan Goessen Bakelmanssoen, Henrick Dirck 's MolIerssoen en Jan die Bruyn,
schepenen van Someren, oorkonden, dat Gherit, zoon van
Gherit van Aeyen, aan Dirk, zoon van Mercelis van den
Camp, ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest van
Asten, heeft overgedragen een jaarli jkse erfpacht van 3
mander rogge. Hiervan zijn 2 mander gevestigd op een
goed, genaamd "ter Hoeven", gelegen in de parochie van
Someren aan het "Scoet", tussen het goed van Vranck van
den Dijck, Rover ~~es, Goeyken Goessens Janssoen en de
kinderen van Lambrecht van der Heggen e.a. enerzijds,
dat van de erfgenamen van Jan Ermgarden Aert die Wever
en Henrick van Scullenborch e.a. anderzijds. (zie no.
9) . De andere is gevestigd op het goed, zoals beschreven in de akte van 10 april 1436. (zie no. 6)

Merkwa' dige grenspunten
in onze streek 11
In deze aflevering een heel ander limietpunt als de
vorige keer, toen het een onbetwiste paal op de
scheiding van maar liefst vijf gemeenten was. Nu
gaat het om een put op de scheiding van slechts twee
gemeenten t.w. Bakel en Deurne, die zelfs onder verschillende namen bekend was, ooit niet te vmnden was
en ook thans verdwe~en:

~.

1. streekarchivariaat Peelland. Oud archief Asten, inv.nr. XXVI/127.
Een cartularium is een register, waarin, in dit geval door de Tafel
van de Heilige Geest, de akten zijn afgeschreven, die de rechten van
deze instelling inhielden.
2. CUnen (1940) vermeldt in zijn inventaris van het archief van Someren
bet gebruik van de paasstijl door Somerense schepenen in het sohepenprotoool van 1535-1539.
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Hans van de Laarschot.
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Euselsche put
Dit is een van de vele benamingen onder welke deze
put bekend was. Andere daarop gelijkende zijn o.a.
'Eeijssensputte' (1465), 'Eesensput' (1654), 'Enschijdse Put' (1630, 1794), 'Eessens putte' (1659,
1742), 'Enschens Put' (1797), 'Eijsingsputten' (1818)
en de meest vreemde variant daarop - aangetroffen in
het Staatsarchief te Düsseldorf - 'Fütschenpüt' (1716).
Waarschijnlijk heeft die naam wat te maken met 'eeuwseis' , wat op minder goede grond in natte omgeving
duidt, hetgeen hier inderdaad van toepassing is. De
weilanden daar. direkt bij werden in o.a. 1818 wellicht niet voor niets 'Kwaadveld' genoemd. Vroeger
lag daar in de buurt overigens ook een hoeve 'Essen'
en thans wordt op de topografische kaart - weliswaar
op ongeveer anderhalve kilometer afstand - nog de
'Eeuwseis' aangegeven.
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Andere benamingen, die in oude akten en op 0' \) kaarten voorkomen zijn nog o.a. 'Beusenput' (1630"
'Boose Put' (1794) en 'Raisen Put' (1630). Dat laatste
duidt waarschijnlijk op Venraij, in welke richting
ze vanuit Bakel en Deurne bekeken lag.
In de Peels treek kwamen meerdere putten als grenspunten voor, zoals de Egleramsput (Lierop-Mierlo), de St.
Willibrordusput (Asten-Deurne-Meijel) en Wielput (Asten-Someren), die in volgende afleveringen behandeld
zullen worden en verderop o.a. de Kattenput (AchelBudel-Hamont-Leende-Maarheeze) en St. Willibrordusput
(Maashees-Venraij-Wanssum). Bij die putten kan men
onderscheid maken tussen'moerputten': grote gaten waar
turf uitgehaals is en die vol water staan en 'waterpoelen', zoals bronnen en andere drinkplaatsen. De
Euselsche Put is min of meer als een tussenvorm te
beschouwen. Ze bezat volgens Hermans - zoals overigens
meer putten hier - mineraalachtig water en is bovendien als oorsprong van d~ Kaweise Loop te beschouwen,
zoals verderop ook nog zal blijken.
Bij de uitgifte van de gemene gronden op 1 maart 1326
door hertog Jan III van Brabant aan de inwoners van
Deurne wordt ze al genoemd, althans in kopieën van de
bevestiging daarvan in de verkrijgbrief van Filips de
Goede van 20 januari 1465. Er was toen al sprake van
dat de grens van Deurne met Bakel liep van de 'Meulenhoff' langs de 'gerechten loop opwairts Eeijssensputte
toe' en vandaar recht door de Peel via de 'Langen Rijseren' tot de heerlijkheid Venraij. Bij de eerste vaststelling van de grenzen van Bakel - eveneens in 1326 worden geen concrete punten genoemd, maar loopt ze
'totten Gerichte van Doirne'.
In de 17e eeuw wordt ze verschillende keren genoemd
als paal stede bij grensgeschillen tussen Deurne en Bakel. Zo werden op 30 oktober 1630 door de Helmondse
notaris A. Brouwers enkele mensen gedagvaard om ter
plaatse te vertellen hoe de scheiding volgens hen gelopen had. Die van Deurne beweerden toen, dat ze liep
over 'een plaetse aldaer genaempt den Beusenput' , wat
door die van Bakel echter werd tegengesproken. De put
was toen overigens verdwenen en men wist zelfs niet
eens precies waar ze gelegen had. Volgens een getuige

26

\

_:

.
·t

...

'

...:.

'. . ,
,

."

.....

'\

CJt.

,/

Fragment van een 17e eeuwse kaaPt van de grenzen van Deurne.

had ca. 1610 eens een zekere Jan Gerarts van Haendel
uit Deurne voorgesteld een nieuwe kuil te graven, hetgeen toen schijnbaar ook gebeurd was. In het 'Register
van Vercrijgh' van Bakel wordt daarbij nog opgemerkt
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' ... warnae den ' selven gegraven cuijl bij die
Doirn
gepretendeert is geweest voor den Beusenput'.
Later was ze in ieder geval weer bekend. Zo werd in
juni 1654 bij een minnelijke schikking tussen beide
partijen de plaats aangeduid als 'paeistede genoemt
Eesenspudt boven den Bouwman ontrent seekeren lope
aldaer'. Bij geschillen tussen Deurne en Bakel enerzijds tegen Venraij anderzijds in 1659 werd de put als
letter E op een 'Karte figurative' getekend en genoteerd als 'Eessens putte is bekent'. In 1669 werd ze
door landemeter Nicolaas Blom in een verklaring bij de
door hem toen getekende kaart omschreven als 'Eusensput is eenen wtgegraven put', waarvan de plek bekend
was.
Naast verschillende andere kaarten met betrekking tot
de grensconflicten in de Peel met Venraij - zoals de
kaart uit 1716 in het gemeentehuis te Deurne - staat
de put ook op een aantal algemene kaarten afgebeeld,
zaai de 'Brabantiae Batavae par orientalis' uitgegeven
ca. 1700 door Nicolaas Visscher, waarop ook de scheidingslinie tussen Bakel en Deurne is getekend over de
'Enschense Put'. Andere zijn o.a. de 'Nieuwe Kaart van
de Meiery' van Jacob Keizer uitgegeven in 1739 door
Isaac Tirion, de 'Carte du duché de Cleves et Gueldre'
uitgegeven in 1757 door George Louis ie Rouge, de
'Kaart Figuratief van Bataasch Braband' door Hendrik
Verhees uit 1794 en de 'Carte des environs de Helmond'
van L. Capitaine uit ca. 1797.
Aan het begin van de vorige eeuw was de put schijnbaar
weer verdwenen. Zo wordt ze op de zgn. Tranchot-kaart
uit ca. 1803 al niet meer aangegeven, maar ook later
niet meer, zoals op de eerste kadastrale kaarten uit
1832 de de 'Kaart der provincie Noord-Braband' van L.
van der Voordt Pieck. Bij de hernieuwde grensopneming
tussen Bakel en Deurne in maart 1818 werd vastgesteld
dat ze liep van de Lange Rijser westwaarts in een
rechte lijn door de Peel 'tot dat deszelve stuit op
een uitwateringsloot genaamd Kaweidschen Loop'. Hier
wordt niet over de put gesproken, maar wel daarna bij
een geschil tussen Bakel en Deurne over de vraag of de
grens verderop werd gevormd door de waterloop of de
aarden wal ten zuiden daarvan. Daarbij werd vastge-

Een van de vele kaarten waarop de put vermeld staat: die van L.Capitaine
uit ca. 1797, welke overigens weer nagetekend was van oudere kaarten.

steld dat vroeger ' ... Eijsingsputten, volgens deszelfs
voorgeven de plaats, waar de grenslinie van den Langen
Rijserpaal komende, in de Kaweidsche loop valt' was.
Ook thans herinnert niets meer aan de put. Wel is bij
benadering'te zeggen waar ze lag: in de buurt van de
brug waar het onverharde verlengde van de Goorweg over
de Kaweise Loop gaat, ca. 800 meter stroomop vanaf de
Milhezerweg.
Wiro van Heugten
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De Peelbloem: het Wilgeroosje
Het Wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.) is een plant, die, zo lezen we in de Flora
van Nederland (Heukels & van Ooststroom 1970),
voorkomt "op open en licht beschaduwde zandgrond,
op kapvlakten".
Een dergelijke omschrijving doet vreemd aan als je
hoort, dat in onze streek (in ieder geval in Liessel) dezelfde plant bekend stond (staat) als "de
Peelbloem". De Peel is toch geen zandgebied en
kapvlakten waren daar tot voor kort geen alledaags
verschijnsel.
Hoe moeten we dat rijmen: mankeert er iets aan de
omschrijving in de flora of waren onze voorouders
zo'n oecologische oenen, dat ze een willekeurige
plant voorzagen van een willekeurige naam?
Tot ver in de 1ge eeuw was de Peel voor een groot
deel een levend hoogveen, een landschap "in een
schijnbaar doodsche rust, terwijl onder de oppervlakte de natuur ongestoord voortging met groeien
en afsterven, vormen en vervormen", zoals Herman
Maas het zo treffend verwoordde. De Werkgroep
behoud de Peel (1981) heeft getracht dit Peelhoogveen te beschrijven, zoals het daar lag v66r de
grootschalige exploitatie. We hebben wel een idee,
welke planten er in het levend hoogveen hebben gegroeid, maar van het Wilgeroosje in de Peel in
die tijd is niks bekend.
In zijn klassieke werk uit 1902 over het Augstumalmoor maakt Weber melding van het "vereinzelt" of
"in kleinen Horden" voorkomen van het Wilgeroosje
op de overgang van de rand van het hoogveen naar
de aangrenzende laagvenen in de lagg-zone. Zoiets
kan ook in de Peel het geval geweest zijn, maar
een dergelijk sporadisch voorkomen zal de mensen
rondom de Peel niet tot de naam "Peelbloem" geïnspireerd hebben.
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Weber maakt chter nog vaker gewag van het Wilgeroosje en wel als plant op sterk ontwaterde delen
van hoogvenen, langs wegen door het veen, in
hoogveenhooilanden en als onkruid in hoogveenakkers. Vooral op braakliggende akkers op veen
houd t het 1tlilgeroosje, tezamen met het Boskruiskruid (Senecio sylvaticus L.) het het langst uit
voordat dwergstruiken en bomen de voormalige
akker koloniseren.
En daarmee komen we op de overeenkomst tussen een
kapvlakte en een ontwaterd hoogveengebied. Op
door dunning, kappen en omvallen van bomen en
door brand ontstane open plekken in bossen wordt
de humus door de toevoer van licht en warmte versneld omgezet in mineralen (v/esthoff &Den Held
1975; Westhoff et al. 1973). In ontwaterde hoogvenen gebeurt hetzelfde: doordat de waterstand
daalt verdvijnt het (zure) water met zijn conserverende werking uit de bovenste veenlagen,
waardoor er lucht in doordringt en het veen geoxideerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat de in de
loop der jaren in het veen opgeslagen plantenvoedingsstoffen ineens vrij beschikbaar komen. In
geval van brand gebeurt dit in nog grotere mate.
Het Wilgeroosje is een plant, die op zo'n plotselinge stoot voedingsstoffen snel reageert en
zich massaal vestigt. Niet voor niets wordt de
plant in de engelstalige literatuur ook wel
"fire-weed" genoemd.
Ontwatering en brand hebben we sinds 1850 in de
Peel veelvuldig gekend.
Denk bijvoorbeeld aan de boekweitbrandcultuur, die
van 1855 tot 1880 op grote schaal in de Peel beoefend werd (Joosten in press).
Staring schreef al in 1856 over "Epilobium angustifolium L. (een oude wetenschappelijke naam voor
het Wilgeroosje, H.), die in menigte op de voor
het telen van boebrei t gebrande en weder verlaten
veenen opslaat".
Ook in de Peel heeft het Wilgeroosje tijdens
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en/of na de boekweitbrandcultuur op de b
weitakkers gegroeid, zo blijkt uit palynologi~ h
onderzoek (Joosten ongepubl.).
De grote bioloog Hugo de Vries bezocht van 31 mei
tot 3 juni 1873 de Peel en heeft ons een uitgebreid verslag van zijn bevindingen nagelaten
(1874). Hij schrijft: "De meest kenmerkende plant
voor deze streken is echter de Basterd-Wederi ~ of
Kattenstaart. Een hooge onvertakte stengel, met
lange smalle bladen, draagt aan zijn top een
langen pyramidalen tros van groote roode bloemen.
Zij groeien zoo dicht opeen, dat in den zomer,
als zij bloeien, het geheele veen een roode kleur
schijnt aangenomen te hebben. Later, als de
vruchten rijp zijn geworden en openspringen,
zweven de zaden als fijne korreltjes, door witte
pluisjes gedragen overal rond in de lucht. Het is
dan onmogelijk over dit veen te gaan zonder geheel en al met dit pluis bedekt te worden. Hoe
schoon ook de roode bloemen der kattenstaart, hoe
aangenaam op het eerste gezicht en hoe merkwaardig
deze zaadpluizen zijn, toch dragen zij er in hooge
mate toe bij aan de geheele streek het karakter
van groote eentonigheid te verleenen."
Ook na de bloeitijd van de boekweitbrandcultuur
bleef het Wilgeroosje in de Peel een opvallende
plant. In zijn proefschrift over de Nederlandse
hoogvenen uit 1890 maakt Borgman enige opmerkingen
over de verandering van de plantengroei op hoogvenen ten gevolge van ontwatering door gre~pels en
kanalen. "Den bastaard-wederik, (Epilobium)", zo
schrijft hij, "zag ik slechts veelvuldig voorkomend
in de zuidelijke Peelvenen".
Blijkbaar is het Wilgeroosje sinds het begin van
de tweede helft van de 1ge eeuw een opvallende en
veel voorkomende plant geYfeest in het Peelgebied.
Niet dat de soort lange tijd op één plaats bleef
groeien, want zoals we weten handhaven de \Vïlgeroosje-vegetaties zich slechts enkele jaren. In
die paar jaar ,V'ordt de overmaat van plantenvoedingsstoffen opgebruikt en uitgespoeld en maakt de
Wilgeroosje-gemeenschap plaats voor planten, die
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Figuur 1 - Deel van poZZendiagram u~t een boere~a in de Mariapeel,
gerelateerd aan het neersZagVerdamp~ng8overschot ~n Gemert 1911-1980
(Joosten 1984). PoZlenaantalZen uitgedrukt in percentages van aantal
poZlenkorreZs van bomen, die buiten het hoogveengebied groeiden.
A de tijdas; B de daarmee corresponderende diepte in het nieuw
gevormde veen.
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met minder genoegen nemen.
Deze korte levensduur .ford t mooi geïllustreerd
door een deel van een pollendiagram uit de
Mariapeel (fig.1), dat ons een b~eld geeft.van
een vegetatie na een Peel-brand ~n de dert~ger
jaren van deze eeuw (Joosten 1984). Tengevolge
van die brand (in de droge jaren 1933 en 1934?)
schoten daar massaal Schapezuring (Rumex acetoselIa), Wilgeroosje (Epilobium-type), paardebloemen e.a. (Asteraceae liguliflorae), wilgen
(Salix), perzikkruid (Polygonum persicaria-type)
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e
en Koekoeksbloem (Lychnis-type)op. Na e
het
jaren is er van deze vegetatie niks meer
diagram terug te vinden.
Hetzelfde hebben we kunnen zien in de Deurnese
Peel en op den Bult na de enorme Peelbranden van
1976. Tot enkele jaren nadien gloeide een rose
menigte Wilgeroosjes daar in de Peel nog na om
vervolgens uit te doven.

Het verschijnsel, dat een diepvretende veenbrand
een voedingsbodem schept voor een kortlevende
vegetatie van Wilgeroosjes, kennen we niet alleen uit de Peel en uit Nederland. Hetzelfde
gebeuren is beschreven van België (Streel 1959),
Duitsland (Eigner 1976), Groot-Brittanië (Rose
1952) en zelfs British Columbia, Canada (Hebda
& Biggs 1981).
Als zodanig is het Wilgeroosje dan ook karakteristiek voor de aftakeling van een hoogveen,
gekenmerkt door ontwatering, vervening en brand,
een situatie waarin de Peel zich sinds 1853
bevindt. En als zodanig is de lokale naam van
het Wilgeroosje een exponent van een voor het
hoogveengebied de Peel te dynamische periode.
Het Wilgeroosje ••• de Peelbloem •••
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De Vlierdense vroedvrouw uit.l 77
Heel sporadisch treft men in archiefstukken notities aan m.b.t. het functioneren van vroedvrouwen
in het grijze verleden.
Het moet dus wel een uitzonderlijk voorval geweest
zijn, waarin de schepenen van Vlierden an1eiding
vonden de plaatselijke vroedvrouw ten tonele te
voeren en het relaas van haar en een aantal andere
getuigen, vast te leggen in het dorpsprotocol.
De kwestie waar alles om draaide was de geboorte
van een onwettig kind, wat toendertijd (anno 1777),
zeker in een besloten agrarische gemeenschap als
Vlierden, het nodige stof deed opwaaien.
Op Brouwhuis, wat in die tijd tot aan de Weijerse
loop onder de zelfstandige gemeente Vlierden viel,
woonde ter hoogte van het huidige Kloostereind,
een zekere Martinus van Tilborg.
Zijn eigen "huisvrouw" alarmeerde op een zomerse
avond in juli 1777 Jennemarie van de Loverbosch(de
vrouw van Jan de Groot) en Jenneke van Bree (de
vrouw van Hendrik Hendrik Meuiendijks).
Beiden woonden vlak in de buurt.
Hen werd verzocht "ten spoedigsten" naar het huis
van Martinus te komen. Ze aarzelden geen moment.
De akte in het protocol vermeldt immers:
" ••• ze gingen er terstond heen en vonden op het
bed Maria Jansen, suster van de huysvrouw van
van Tilborg, welke even voor het binnenkomen van
de comparanten (= die twee gewaarschuwde vrouwenl),
een kind ter weere1d gebragt hadde, welk kind
bij haar 1agl"
Jennemarie en Jenneke ~rroegen aan de kraamvrouw
wie de vader was (dat was in dit geval natuurlijk
een bijzoner boeiende vraaglJ), waarop Maria antwoordde dat dit haar zwager Martinus was.
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Jennemarie had er zo haar eigen opvattingen over
en schroomde niet om Martinus onomwonden te vertellen wat ze ervan vond.
Eenmaal buiten de deur zou ze (volgens een verklaring) geroepen hebben: "Dat gij met Uw vrouw
en Uwe vrouwe suster te samen op een bed bij
malcanderen slaapt •••••• gij doet seer slegt dat
gij su1ke dingen doet en su1ke ergernisse geeft,
want gij weet wel, dat su1ke saken niet mogen
geschieden; su1cx tegen alle fatsoen isl!J"
Martinus had echter prompt zijn woordje klaar en
snierde terug, dat "sijn vrouwe suster voor1eede
jaar, doen (lees: toen!) sij niet wel in het
hooft was, wel bij hem en sijn vrouw op het bed
aan het voetejnde geslapen heeft, maar dat sij
sedert dien tijd niet bij hem hadde geslapen off
ge1eegenJ"
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Dit verweer klonk natuurlijk wel al te s
el en
uit verdere getuigenverklaringen zou ook
ijken,
dat er meer gepasseerd was.
Op 14.7.1777 werden 2 getuigen opgeroepen, die
nl. op een avond in januari 1777 in het huis van
van Tilborg hadden moeten waken, toen daar een
zekere Peternel Beex overleden was.
Dat waken was immers een goed Brabants volksgebruik, een soort burenplicht.
Beiden werd een viertal vragen voorgelegd nl.
lIof sij van Tilborg met Maria Jansen dien avond
zich met elkander op een en hetselve bed te ruste
hadden sien begeeven
-of sij gesien hadden dat Martinus en Maria
's morgens weder waren opgestaan
-of sij niet gesien hadden dat de huysvrouw van
Martinus bij haren man en suster meede was gaan
slapen
-of sij door Martinus en Maria off iemand anders
aangesogt waren deze zaak te verduisteren off te
verswijgen?"
Beide getuigen weigeren echter onder ede ook maar
iets te verklaren! Daar werd men dus al niet veel
wijzer van.
Vanzelfsprekend werd ook de vroedvrouw zelf gehoord. Dat was Magdalena Danielsl
Haar verklaring bracht wat nieuwe details aan
het licht en laat ons iets proeven van de sfeer
waarin toendertijd rond een bevalling het een
en ander in zijn werk ging.
Haar relaas luidt als volgt:
"Op 8 juli 1777 was tegen den avond aan haar huys
komen rijden Anthony van de Leensel met sijn kar
en paard, die haar kwam vragen om soo spoedig
doenlijk met hem naar het huys van Martinus van
Tilborg te komen, omdat Haria Jansen, suster van
de huysvrouwe van Martinus, in de kraam was,
waarop sij terstond met hem meede gereden is,
terwijl hij (=Anthony) haar onderweg heeft verteld, dat sij (Maria Jansen) haren swager tot
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vader van hf kint soude verklaren, dat dat hij
had horen Ze en, dat van Tilborg alle nagten
1I
bij Maria Jansen heeft geslapen.
De buurt zal dat immers wel bijgehouden hebben!!!
(Redactie)
Bovendien verklaarde zijl
"dat sij in het huys in den hoek van den haard
heeft vinden sitten de huysvrouw van Hendrik
Hendrik Meulendijks met een eerstgeboren kint
op haar schoot, die haar het kint presenteerde,
maar dat sij weijgerde aan te nemen."
Dat klinkt ons missohien een beetje raar in de
oren, maar haar weigering bleek conform de voorschriften waaraan zij zich te houden had.
In een akte van 17.3.1779 worden we geïnformeerd
over de gedragsregels die ze te volgen had als
vroedvrouw.
Die akte luidtl
1I0p heden 17 maart 1779 is bij drossard en sc~epenen, met kennis van den Heere deser HeerliJkheit als vroedtvrouw aangesteld tot wederseg. I s. "
gens , toe, Magdalena Dan~e
Men werd echter niet zo maar vroedvrouw.
Dit moge blijken uit de gestelde condities, die
in diezelfde akte als volgt verwoord staanI
"dat sij verpligt sal wesen om voor alle anderen
te helpen int bevallen van kraamende vrouwen
deser plaatse;
dat sij verpligt is, als ze geroepen sal werden
bij een persoon die een bastaert soude moate .
kraamen alvorens te assisteeren, daarvan kenn~s
moet ge~en aan den drossard of sijn substituut
(=vervanger) en haar af te vragen wie v~der vant
kint is en daervan meede aenstonts kennlse te
geven
dat sij voor haelen en assisteeren van ieder
kint niet meer dan twaelff stuyvers sal mogen
vragen
haer jaerlijcs tractement 12 gl sal wesen."
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Op deze condities had Magdalena de

ee~

fgelegdl

Jennemarie van de Loverbosch was uiteraard van al
die regels niet op de hoogte, maar de vroedvrouw
maakte haar daar op attent door te zeggen, dat
"sij het kint niet wilde aannemen voordat de
moeder van het kint haer self bekende en beleyde,
wie den regten vader van haer kint '''as.''
Daarop begaf zij zich naar de kraamkamer en de
akte vervolgt dan:
"en daar heeft sij vinden leggen Maria Jansen,
die als doen (=toen) volgens het s~ggen der
vrouw daer present, circa twee uren verlost
'wa s! "
Maria antwoordde op de vraag van Magdalena de
vroedvrouw, naar de echte vader van het kind,
"dat sij voor God en oen tegenwoordige vrouwe
verclaerde, dat haren swager vader van het
kint vlas!"
Omniddellijk daarop ,,'erden kraamvrouv! en kind
door de vroedvroUVI geholpen en verzorgd 1

~
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SLOT VA '::J HET VER.HAAL.:

Op de 10e juli vond men bij j\Iartinus van Tilborg
IS mor ~ en s om 5 uur de deur wa genwijd open en
bl a ek hi j gevlucht te zijn naar Gemert.

Renk Beijers,
Schijndel.
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