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Vlierden had nóg een kasteeltje!
"D'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heemkundekringen "0 Von r"
te Asten-Someren en "H.N. Ouwerling" te Deurne.
Een abonnement op dit blad is inbegrepen in het lidmaatschap v II
een van die verenigingen.
Men kan zich evenwel ook alleen op het blad abonneren. Dat ko t d n
f 15'--,~er jaar, exclusief verzendkosten. U kunt zich daarvoor opgeven blo) een van de secretariaten, t.w. "De Vonder" G. Lenssen,
Postelstraat 40, 5711 EN Someren 0-1' "H.N. Ouwerling" mevr. A.
Quispel-Visser, Reeksenakker 2, 57 J 2 AH Deurne.
De redaktie bestaat uit: Karel Brüsewitz, Wiro van Heugten, Hans
van de Laarschot en Jan van Ooij.
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van der Vlies.
Stuur uw artikelen, commentaar e.d. naar: Derpsestraat 15, 5751 KA
Deurne, of WOlfsberg 26, 5721 ET Asten.

Bij het omslag
Sprinter Janus v. Eijk, de sprinter van
wielerclub "De Rijzende Hoop" ,Asten.

(2en eerste introductie)
Tot op heden wist men niet beter als zou Vlierden
slechts één kasteeltje rijk zi jn geHeest n1. dat
op de Baarschot, wat eens behoorde aan de adellijke familie de Haurissens.
Di t ,ierd in de volksI!lond als "kasteeltje" aangeduid, alhoewel het in feite niet meer was dan een
zeer fraai uitgevoerd buitenhuis.
Er "Terden in het verleden nog al 1fat publikaties
aan gewijd, omdat het voor een puur agrarisch dorp
als Vlierden, toch een bijzonder bomvwerk I'las tussen al de kort- en langgevelboerderijen in.
Inmiddels zijn 'fe er echter achter, Yleliswaar door
zeer systematisch en nauw'gezet archiefonderzoek,
dat Vlierden een tweede ~asteeltje moet hebben gehad in het grijze verleden, maar dan een écht
kasteeltje!
\ve bramen het op het spoor in het Bosch Protocoll
Die minuutakte uit dit protocol bevestigde overigens
ons vage vernoeden, dat we al lange tijd hadden
t.a.v. een mogelijk bestaand hebbend "slotje".
Bij de be,'Ter~:::ing i:r;:uners van het Helmonds schepenprotocol (uaar ruim 1100 Vlierdense a~den in bleken te staan over de ~eriode 1396 - 1810 1) werd
onze aandacht reeds getro~:en doo~ het toponiem
(= veldnaam) "het sl eutjen".
In een akte van 8 .1.1694 (Helm.Prot. 281 fol.294)
stond het volgende:
'Frans Joosten, ,'lonend te Lierop, heeft, uit
kracht van procuratie, hem verleend door Jan Aerts
Hoobergen, op 21.11.1693 voor notaris Joachim Kets,
in aamrezigheid van Dirk Cornelis van Gogh en Hendrik Jansen van Baeckel als getuigen, verkocht aan
Huybert Aert Hurckmans, 1H'onend op Brou,'r huis onder
1

Vlierden, de helft van "het sleutjen", { l egen
onder de heerlijkheid van Vlierden, bestêignde
uit huis, schuur, hooi- en teullanderijen, hetgeen Huybert reeds in gebruik had.'
j

In het Rechterlijk Archief van Vlierden (RAV inv.
nr. 20 fol. 52vo) stond een akte de dato 20.5.1726,
waarin we het volgende lazen:
'Aeri HorcY~ans, transporteeert zijn een tiende
part van een huis, groes, hooi- en teulanderijen
"alhier.gestaen en gelegen op brouhuijs genae~t
het sleutien aldaer" aan Ger.,..rt Peters' (= Beijers.
Hij had dit tiende part via successie van zijn
ouders verkregen.
Opmerking: Gerart Peter Beijers vTas in 1725 gehmvd
met !:aria Huybert HurckDans, de zuster van Aert.
Met deze informatie in het achterhoofd, kwamen de
historische notities uit het Bosch Protocol ons
uitstekend van pasl
Op 14.12.1612 (Bosch Protocol inv.nr. 1459 fol.
166), verkocht detoenmalige Heer van Deurne, Jorucer
Woluhart Everart van \-Ti ttenhorst aan JOI1..ker vlillem
van~ Boshuysen, vTedu"Tnaar van JonkvrOU>;'T Haria van
Kessel, een chijns van 56 gulden, vrij van allerlei
hertogelijke beden.
'ut een omgraven huijs genoempt het borchsken met
sijnen appendentien ende toebehoorien ende van ende
ut drie hoeven lants daerbij ende ontrent geleghen
aen malcanderen, genoempt gemeijnlic het goet van
brouhuyse, gelegen inder prochie van Vlierden' etc.
Het behoorde eens aan een familie uit Vlaanderen
en verd later bij transport verkregen door Hr. Rogier van Griensven, raadsheer der stad 's Hertogenboseh.
De lasten die op het "kasteeltje" drukten waren:
- 48 gulden aan "chijnsen" aan diverse personen,
een pacht van 12 mud rog "aende capel te
Brouhese".

Oumerkingen bij het kaartje.
Het gaat hier in hoofdzaak om het geûied binnen
de cirkel.
Herblaardig daarin is het "blokperceel " door
"straatjes" omgeven, rondom het huis van de
familie Beijers, die daar gedurende de hele 18e
en de eerste helft van de 1ge eeU"YT ge"Toond heeft.
Landschappelijk zag de wijdere omgeving er als
volgt uit:
akkers
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Ui t andere historische bronnen ".,eten ''Ie )'illliddels,
dat dit slotje met de daaroruleen liggende hoeven
deel uitmaakten van IItgoet cleijn bruhese" onder
Vlierden, de tegenhanger van "tgoet den groten
brouhuys" onder Bakel.
Het kadastrale minuutplan van Vlierden (1832)
laat ons iets proeven v&n de landschappelijke
omgeving, Haarin "het borchsken" gelegen moet hebben (zie kaar tje) .
.
De huidige be'\ofoner ter plekke, de he r de Lom'l,
vertelde onlangs, dat hij bij bewerking van zijn
grond, opvallend veel sloten had ontdekt, die op
elkaar aansloten.
Het historisch onderzoek naar dit boeiende object
wordt uiteraard voortgezet en dan komen we er nog
eens uitgebreider op terug.
Het bovenstaande 'VTas slechts "ter introductie "1

Over olalect van Deurne, Liessel
en Vlierden
Het feit dat in deze tijd a~~o 1985 een nietDeurnenaar -alhoe,,,el ik jaren in het Deurnese
gei-lerkt en gevoond heb- iets over het Deurnes ,
LiesseIs en Vlierdens dialect wil schrijven,
lijkt een hachelijke zaak. Een paar dingen maken
het iets minder hachelijk. Door mijn werk aan het
',Joordenboek van de Bra bai.1.tse dialecten ben ik vertromTd met Brabantse klanken en d oor mijn huwelijk
met een Deurnese vrouw' klinken de Deurnese vloorden
mij niet vreemd in de oren. Bovendien kom ik zelf
uit Neijel waar ze een dialect sureken dat aansluit bij 1-rat men in landelijk v~rband "Peellandse
dialecten" noemt. Enkele typische klankverschijnselen van het Peellandse dialect zijn b.v. de verkorting van de klinker in '-Toorden als himmel "hemel" t
hammer lIhamer", kammer "kamer". Verder valt de d af
na een lange klinker in woorden als ~ "goed",-dro
"draad ll (de 0 is de open 0 van b.v. het Nederlandse
hok), en aak-de t in woorden als nie lIniet ll en mi
rr-t
.
--me ll •
Het Deurnes dialect beeft door de grote bevolkingstoename na de oorlog een heel andere plaats gekregen als voertaal. Omdat heel veel mensen van
elders zich in Deurne vestigden en bovendien veel
Deurnenaren buiten Deurne gingen wonen en werken,
moest het dialect veel terrein prijsgeven. Verdwenen is het nog lang niet maar hoe de situatie over
b.v. 25 jaar is, kan nu niemand met zekerheid voorspellen. Dat het dialect door de jaren heen niet
hetzelfde blijft, daarvan is zelfs de meest verstokte dialectspreker van nu overtuigd.
Wanneer ik het dus heb over bepaalde Deurnese
woorden of zinnen, dan moet men beseffen dat de
uitspraak van die woorden aan een bepaalde persoon

Henk Beijers,
Schijndel.

Bronnen:
H. Beijers, Documentatie Bosch Protocol m.b.t.
Vlierden (dl. 2 nà 1500).
H. Beijers en P. reaalen, Rechterlijk Archief
Vlierden inv.nr. 20; documentatie 'verkgroep Oud
Vlierden.
H. Beijers en P. KooIen, Collectie: akten uit het
Helmonds Protocol; documentatie werkgroep Oud
Vlierden - 5 deeltjes over de periode 1396 - 1810.
H. Beijers, Een Brabants geslacht uit de Peel familiekroniek nr. 10.
H. Beijers en P. KooIen, Kadastrale minuutplans
Vlierden; documentatie werkgroep Oud Vlierden.
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nl. de ondervraagde en aan een bepaaldr ijd
gebonden is . Dat wil niet zeg 'en dat de itspraak
van diezelfde woorden in 1985 per se anders is,
maar dat het wel zou kunn n. Ei enlij!( zou men
een groot aantal woorden bij een groot aantal in
Deurne geborel en getogen mensen moeten gaan afvrage:'l. Dan z ou mer. op goede gronden een aantal
echte Deurnese "taalrct)els" kunnen vaststelle:l .
Zo iets kan wel, men zou het gewoon moeten doen.
~aa r het k ost veel tijd. Hiaschien is het iets
-voor een \{erkgroep binnen heeml:undeverenigi. g
"H. iJ . OU\{erling"!
1,ITanneer ik nu zo maar, zond er een groot , voorbereidend, mondeling onJ erzoek , schrijf over
Deurnes, Vlierdens en LiesseIs dialect ben i k
vooral aangewezen op Hat er schriftelij k tot nu
toe hiervan is vastgelegd. Omdat een aantal mensen
uit Deurne c.a. jaren lang vragenlijsten heeft ingevuld voor de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
L'Taamkunde met het oog op een ver;'T erking van die
gegevens in het Woordenboek van de Brabantse dialecten, zou ik een willekeurig aantal woorden in
dit artikel kunnen verwerken. Immers, er zijn
sinds 1968 vrij regelmatig afleveringen verschenen
van dat uoordenboek . Ik vlilde echter nu op een
andere enquête ingaan en mogelijk een andere keer
iets zeggen over Deurnese woorden uit het WBD
(Woordenboek van de Brabantse dialecten).
In de jaren vijftig werden door een aantal dialectologen door het hele land en oo k in ~ederlandstalig
België 141 eenvoudige zinnetjes afgevraasd. Zegs li eden uit bijna alle plaatsen van Nederland beantwoordden die in hun respectievelijke dialecten.
Hierdoor werd een belangrijk aantal woorden en
eigenschappen van een bepaald dialect vastge le gd ,
zo ook van het Deurnes, LiesseIs en Vlierdens dialect. Voor Deurne zijn die zinnetjes afgevraagd en
in fonetisch schrift opgeschreven in 1952 door
professor Blancquaert uit Gent. Het nadeel van deze
enquête was het feit dat dezo eb urde door iemand
die niet uit Deurne ' of uit de om, eving kwam en het
feit dat er maar een paa Z oli den per plaats wa-
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ren. Een' rdeel was dat de ~ ene die ondervroeg een
fonetisch geschoolde was, zodat hij datgene wat hij
hoorde ook goeû kon opschrijven. Uiteraard zijn er
fouten binnengeslopen maar deze vregen toch niet op
tegen het feit dat veel ven het Deurnese, Liesselse
en Vlierdense dialect goed en voorgoed werd vastgelegd. Voor de duidelijkheid wil ik vermelden wie de
diverse ze gslieden varen. Velen onder de lezers van
"dIn Uytbeyndel" zullen de een of de ander er nog
van gekend hebben. Voor Deurne ,·ras O.a. ze gsman
P.A. van Griensven, van beroep smid, in Deurne geboren. Zijn vader en moeder Haren allehei va~
Deurne afkomstig. Péjer -ook ik heb nog vaak boodschappen gedaan bij hem- sprak steeds Deurnes dialect. Toen hij ondervraagd ,'rerd, "las hij 59 jaar
oud. Hij leeft intussen al een tijd niet meer. De
tweede ze a snan voor het Deurnes was W. Kortooms,
toen 70 jaar oud. Deze was geboren te Horst. Zijn
vader was van Asten en zijn moeder van Deurne. Deze
zegsman was dus als zodanig minder "betrom>lbaar"
dan de "ech te Deurnese" Peer van Griensven. Voor
Liessel Vlas de zegspersoon Henr. Hikspoars, toen
67 jaar oud. Hij was gebore~ te L1essel. Zijn vader
en moeder waren allebei van Liessel afkomsti g . Tot
1914 heeft hij in Liessel gewoond, daarna in Helmond.
De ze gsman voor Vlierden was Paulus Gerardus Jacobs,
toen 33 jaar oud en ambtenaar op de gemeentesecretarie van Helmondo Zijn vader was van Helmond en zijn
moeder van Asten. Hij zelf was geboren te Deurne en
verhuisde op driejarige leeftijd naar Vlierden. Daar
woonde hij van 1929-1945, daarna in Helmond.
Na het voorgaande \Til ik nu een aantal gegevens van
hen uit de verschill end e dialecten, het TIeurnes,
Vlierdens en LiesseIs vernoemen. De plaatsnaam Deurne
wordt als Deuär~e uitgesproken en de mensen die er
wonen, worden ook vleI kl6boerre "klotboeren" genoemd.
In de gemeente Deurne kent men O.a. de Deurze koon,
de Walzb~rrech, de Zaaälb~rrech, de Sint Joozeperochie, Vlierde, Lèèjsel,Lèè"selse wiek, Neerkaant en den AaHe Peäl (=Helenaveen • De Si~
Jozefparochie ,·rerd vroeger, volgens Van Griensven, It Haaäke genoemd. Haar volgens mijn heden7

daagse zegslieden l'1aria Eever:::: en Jan 'IE' Ooij
moet ook toen de benallin~ hiervoor 't li~_ ke zijn
geHeest. De imroners van 1iessel zijn 1èéjselse en
die van Vlierden Vlierdese. 'ilanneer men zinnen en
woorden in het Vlierdens, Deurnes en 1iessels naast
elkaar legt, vallen toch wel be)1oorlijke verschillen op in uitspraak. "Beschimmeld brood" is in
Deurne oeschir.1Lle 1 t oroouet, in Vlieruen en Liessel
verschil!lLlelt braot. Dat Peer van Griensv:en vlaarschijnlijk toch aparte klanl~en S801.·uL~te, blijkt
b.v. uit kui-jnt voor "kind" en hraaje voor "tw e".
Volgens mijn reeds genoemde hedendaagse zegslieden
moeten deze woorden als k~~jnt en tw~je (de ~ is
kort) uitgesproken worden. Volgens de enquête-zou
Llen in 1iessel en Vlierden toen tw~èje (de èè is
de lang uitgesproken ~ van het Nederlandse bed)
gezegd hebben. In het Deurnes heb ik iemand gezu.ie
"gezien" maar in het 1iessels en Vlierdens heb ik
iemand gezieë. "\lie heeft het gedaan" 1-Tord t in het
Deurnes vie hèget chedao, in het 1iessels ,Tie hieet
gedaaë en in het Vlierdens wie higet gedaoën.De
biëI:lt is in Deur!1e I'laag hooiland", terw'ijl in
1iessel en Vlierden de ~ vlak bij een riviertje
ligt. "Ik zal je kraaltjes geven'l wordt in het
Vlierdens ik sal aOi'T kraB.::es gèève, in het 1iessels
ik sèl oe kralkes gèève en in het Deurnes ik sal ov
krulkes ch~éëve. Tegen "hij zal het nooit ver
brengen" zegt of zei men in 1iessel en Vlierden
hèèj zalt noojt wèèjt brènge en in Deurne haj zald
naowt waojd brènge. Volgens mijn huidige zegspersonen moet men '\'!aojd als . .·r~jt uitspreken. Generatieverschillen kunnen uiteraard ook een grote rol
spelen bij een verschillende uitspraak voor hetzelfde voord. Dialect of taal blijft in verandering.
Sommige klanken blijven hardnekkig, andere veranderen in ~én generatie. Typisch is het ge'oruik van
het bez~ ttelijk voornaam1'Toord (ijn in de zin fu
vraov h.l.sen haar lotte knippe in 1iessel en Vlierden) en die vraow hè zen aoër lotte knippe (in
Deurne). De vrom'l lcreeg in het Peellands ook mannelijke eigenschappen toebedaoht!
Tenslotte wil ik een seleotie van voorden uit de
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enquête va:q - ;;>52 geven. Of deze ,-lOorden nu nof}' on
,
l~'
aeze
lae man.Lel' wo:rden ui tgesproke~ als toen, 0 •
daarover ~~nt
u in de huiskaeer , het
caf ó~,l.·n do~
1.J..·
~
~an~lne OI Haar dan ook verder discussiären. In
~lk geval zijn ze eens, in 1952, als zodanig Älinkend genoteerd.
. . ".
= a JJeeJ

Aan mij uen;';:en

:1"

J

G.ellg~e

(T .
).
,lJlessel

a meen uèngke \Vlierden)
on maaj dèngke (Deurne)
binden

=

béèjne (1iessel, Vlierden)
bajne (Deurne)

bramen

orimbezieën (1iesse1, Vlierden)
brombizinge (Deurne)

dood

do (11e8se1, Vlierden)
doeo (Deurne)

dopen

daoue (1iessel)
dao-:roe (Vlierden)
dooëue (Deurne)

droog

dreuëch (1ies8e1, Vlierden)
drui-;jech (:Deurne)

eerst

~ (Vlierden)

örst (1ies8el)
uuërst (Deurne)
gij

hectare

... 1 ' ... e
ge_.d

(1iesse1, Vlierden)
gullie (Deurne)

= buunder (Lies8e1, Vlierden;
de ~ is lang)
buunder (Deu=ne; de uu wordt
, ..
..I.
....
)
~oru ul.ugesproken

huis
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=

huülS (1ie8se1, Vlierden)
haojz (Deurne)

karnemelk

m611ek (1iesse1, . ierden)
mullek (Deurne )

ovenpaal

8cheuter (11essel, V.lierden)
schu1ëter (Deurne)

klèèn (1iessel)
k1 ien (Vlierden; de ie is lang)
kleeën (:j)eurne)

pa8toor

pestaar (1ies8e1)
pestaoer (V1ierden)
pestàwer (Deurne)

k Oi'T (1i e s s e 1 )
l:oej (Vlierden)
koe (Deurns; de oe ' is lang)

va l1.lilorgen

kruhvagen

krèèjge (1iesse1 , Vlierd n)
kraaëge (Deurne)

zakdoek

=

tèsnuzzek (1ie8sel, Vlierden,
Deurne)

laat

laat (1iessel)
laot (Vlierden)
"ïä:ÜËft (Deurne)

zoeken

=

zuuke (1iessel, Vlierdenj de
uu is lang)
zeuulce "(j)eurne)

kl ein

=

ko e

lopense

te nééjntje (Deurne; volgens

J.v.O.)

= luinese (Vlierden, 1iessel;

zwalm'len

is 1/6 ha.)
lojnese (Deurne; is 16 are)
meisje

durske (1iesse1, V1ierden)
duërske (Deurne)
maaj lce (Deurne)
maajtje (Deurne)

raelk

ràmme (1iesse1, V1ierden)
r6mme (Deurne; de 0 kliru(t
gesloten) -

naaien

= nèèje (1ie s sel, Vlierden)
naa.je (Deurne)

naar buiten
Onze Lieve Heer

=

- te =:èèj:lt:j8 (Dies zeI, V11erden)

nà buiwte (1ie8sel, Vlierden)
na baojte (Deurne)
ànze lievehèèjr (Lie8sel,
Vlierden)
6nze lievenhàjer (Deurne)
ónze lievenlléjer (Deurne;
volgens
H. E. en J.v.O.)
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zvallewe (1iessel, Vlierden)
z-..rallinge (Deurne).

Opvallend is inderdaad dat de verschillen tussen
enerzijds de 1iesselse en Vlierdense opgaven en
anderzijds de Deurne8e zo talrijk zijn. Ook moet
men 01' grond van dit i'Toordmateriaal concluderen
dat de overeenkomsten tU8sen het 1iessels en het
Vlierdens erg groJt zijn. Al zal men bij een of
andere opgave vleI zijn tvijfels kunnen hebben over
de precieze klank, men raag er toch van uitgaan dat
de hooggeleerde heer die dit allemaal voor
Deurne, Liessel en Vlierden in 1952 noteerde,
voor het grootste deel betroulvbaar de ,'lOorden
hoorde. Dat sommige Deurnese klaru(en afwijken
van hedendaagse in bepaalde Ivoorden, lijkt een
gevolg van het feit dat Peer van Griensven de
zegsman was.
Het dit artikel hoop ik u iets te hebben kunnen
aanbieden over dialecten die tot het "onderzoeksveld 11 van heemk1Llldevereniging "H. N. OUlverling" behoren.
Herman Crompvoets.
11

V olksmuziek in onze

stre~K

De Plr g

IX

Uit het schrift va::. To::.na Eanders.
BewerkinG tekst en nelodie Jan van Ooij.

Men vindt ~aar .zelden liederen 9 waarin de volksrechtspraak bezongen wordt.
In 1975 tekende ik het volgende lied 0Pt uit een
schrift van Tonna Manders uit de Zeilberg.
Hierin Ivordt een man, door de buurt, bestraft
voor het feit, dat hij zijn vrom.]' geslagen heeft.
Hij wordt voor de ploe g gespannen en moet deze
onder hoongelach, over het land trekken totdat~
hij beterschap beloofd heeft.
Da t zulke straffen door de vromren uitgedacht
Herden, zal niet vervronderlijk zijn, Voel echter,
dat ze inderdaad zijn toegepast o
Een vijftigtal jaren geleden was deze vorm van
volksrecht spraak nog gebruikelijk.
In het boek: "Nederlandsche Volkskunde" van
Dr. Jos Schrijnen, ,'Torden de plaatsen Bladel en
Reusel genoemd.
Of zoiets hier in onze contreien voorgevallen
is, vleet ik niet ook al is het lied hier opgetekend.
Hisschien "Tas het zingen alleen al va ldoende, om
een hardhandige echtgenoot tot inkeer te brengen.
Of, zouden onze peellandse karakters zo zachtaardig zijn, dat zulke straffen overbodig waren?

Vrienden luistert met behaóenJ
wat er inlt kort al is geschied,
ik zal het U openbaren,
luister naa:: mijn vrucht;:;aar lied.
Refrein:
Lidsom lidsom falderalderieje,
lidsom lidsom îalderalderied
zij zal het U openbaeren,
luister naar haar vruchtbaar lied.
Ja, het kloclç ons in de oren,
als ,<lij k~'Ïamen het te horen,
dat een man moest voor de ploeg,
zulk een straf is zwaar genoeg.
Refrein.
Eens had hij z~Jn vrOU"l geslagen,
de geburen niet zo min,
staken de koppen bij mekander,
loerden op dien bozen vrind.
Refrein.

Jan van Ooij.

En zij zochten met verlangen,
om hem daarvoor te gaan vangen,
trokken met een boos geluid,
hem op een dag het deurgat uit.
Refrein.
Terwijl hij daar zO stond te beven,
en te baaden al in het zweet,
maakten de vrou,{en met behagen,
't paardengetuig voor hem gereed.
Refrein.
12
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Archivalia

Ziet het ZlJn vollang geen gekken,
die de ploeg hier noeten tre~ken,
net de zweep al in de hand,
zo trok TIen toen naar het land.
Refrein • .

RoJ. Jansen.

Op het land nu aangekome~,
riepen zij 0 paard sta stil,
Zult g rmT VrOl-n·T één klap nog geven?
hij trok totdat hij nederviel.
3.efrein.

Turfgraven

Ik zal heel m'n veràer leven,
mijn vrouw· geen enkele klap meer geven,
i~ zal leven als een breve men,
van de ploeg ben ik zo bang.
Refrein.

Door de heer Kortooms, directeur van de veenderijen en turfstrooiselfabriek van de gemeente
Deurne zijn in 1934 enige kenmerken betreffende
het turfgraven op papier gezet. Hieronder volgen
ze:

Gij zult er niet aan maruceren,
wij zullen het u wel afleren,
als g 'uw vrom·, nog eens zult slaan,
voor de ploeg zult ge dan gaan.
Refrein.

Met om den schouder bengelende knik (broodzak) en
drinkenskruik komt de turfgraver op zijn werk.
Lang talmen kent hij niet. Sommigen slaan nog
eerst een kruis en vangen hun arbeid aan. De uit
te graven veenput ligt nog onaangeroerd, alzoo is
het eerste vlerk afbonken d.i. de losse laag bonkaarde, ter dikte van gem. 40 cm., met de bonkschop
afsteken en in de naastzij liggende reeds uitgegraven put storten. Is die niet aanwezig en staat
men voor-;en versche klink d.i. een lange rij aaneengesloten veenputten dan moet de turfgraver het
bonksel achter zich in de geleidelijk door hem uitgegraven put werpen, dus over den kop bonken.Na het afbonken wordt de bovenkant van den veenput
met de modderschop geheel schoon gekrapt, glad gemaakt en kan het graven beginnen. De eerste bank
wordt met den stikker aan- en doorgesneden en verdeeld, waarna de turven uit die bank met den ~
legger worden afgestoken en handig op den ~
wagen geschoven, twee hoog, gewoonlijk ten getale
van 16 stuks, over luik en straal (looppl~~) het
geslechte (gelijk gemaakte) veld opgekruid en in
het lager geslagen.-

Uilt hier een exeTIpel nemen,
tt is een les voor Jan en Peer,
Zult G'u,'; vrOUi"l een klap ooit geven,
de ploeg is dadelijk geleerd.
Refrein.
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In 't algemeen wordt, waar dit mogelijk ~s, in
eens niet dieper gegrave~ dan 12 klem d.i. de dikte
van 1 turf nl. 15 cm., dus in tot~1,80 m., anders
vrordt het werk te Z1faar en te duur.Het accoordloon, vastgesteld bij collectief contract
met den .Ned. ::t.K o Landarbeidersbond liSt. Deusdedit"
"Ce Haarlem, ~.;ordt bepaald per ~ doL een lengtemaat van 2,50 m., tenri.jl de breed te van het turfbed
bestaat uit een laag turven, 2 dik, i~ de lengte
gelagerd, waartegen 6 dubbele lagen turven op
den kop zijn geslagen. De zvrarte turf nu is lang
38 cm. (6i ba~~ onder den stok, in den veenput
gemeten) teI'l-lÏjl de dikte van de 12 op den kop
tegengeslagen turven bedraagt 12 Je 15 of "'1 , 80 m.Een bed turf, hetgeen een stok meet, is dus lang
2,50 me, breed 0,38 + 1,80 is 2,18 m. en hoog de
lengte van 1 turf nl. 38 cm. (2,50 x 2,18 x 0,38).Vijftig zulke stotken nu vormen 1 daglferk natte
turf, waaruit gemiddeld 40 m3 luchtdroge turf
komen, wegende ca. 10 ton.
Het graafseizoen begint omstreeks Asch-Woensdag en
eindigt met Peter en Paul, '\-lÏ,il bij normaal weder
de v66r of nà dien termijn gestoken turf in den
regel bevriest of niet voldoende droog wordt. Dit
is bedoeld voor het zwarte turf graven; de grauwe
(bolsterturf ) wordt juist gegraven in de vTintermaanden, wijl bevriezing daarvan geen nadeel berokkent.De turf pas uit den put in het slag geslagen bevat
85 tot 9~~ watergehalte, zoodat hij eenigen tijd
onaangeroerd blijft liggen totdat de zon en de
wind het drogingsproces reeds zoover hebben doorgevoerd, dat hij het aanpakken lijden kan. Dan
wordt de turf uit het slag Uitgebroken en geleidelijk ter verdere droging opgestapeld 8 turven hoog,
"lelken stapel men ~ noemt. - Heeft hij aldus op
den ring ter droging voldoenden tijd gestaan dan
gaat men over tot omringen d.i. de onderste turven,
welke vanzelfsprekend nog niet zoo droog zijn als
de bovenste, daar zon en vrind ze niet zoo goed kan
bereiken, worden boven en de bovenste naar onder
gebracht.
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Is dan de
f op den ring goed droog (goed luchtdroge turf bevat nog 20 tot 25;.i ~.!at~rgehalte) ~~n
wordt hij in groote hoopen van 60 m of meer b~~~
eengekruid , "lelk vlerk men betiteld met vuren. B:-J
normaal droge jaren is de eerst gegraven turf e~nde
Juli begin Aug. leverbaar... .
Bij ~eer natte zoners ,'Tordt èe turf feJ. tel~Jk nog
méér dan omgeringd nl. in kleinere stapeltJes
gebracht d.i. oustoeken, nog eens omgeringd of
dubbelringen.
Is hij nog niet voldoende droog om op tijd ~
vuurd te 'forden dat zet men hem in lange smalle
spitstoeloopende hoopen, waartegen ~~n Z?~t
vimmen.- Aldus is de be't·rerking begr~JPel~Jk. ~eer
kostbaar; de regen is dan ook de grootste v~~and
van het veenbedrijf, alléén bij veenbranden ~s
hij vrelkoml.
Tot dusver geschiedt de loonsbepal~ng per stok.
Is de bewerking zoover doorgevoerd, dat de tu~f
in hoopen staat, dan is hij klaar voor verla~~ng
per schip, tram, trein of auto.- ~eze verlad~ng
vindt plaats per spihTagen over r~chters en '.vordt
per goed gestuwden m~ uitbetaald.- 3
Verkocht wordt de turf, zoowel per m als per
stukstal en gewicht, al naar gelang de afnemer
dit wenscht...
Voor de grauwe (bolster) turf is de bewerking vr~?
wel hetzelfde, alléén de maten zijn grooter, omda~
deze grondstof veel lichter is.- Hiervan wordt in
hoofdzaak het turfstrooisel gefabriceerd.

17

Of:
b. Hulst genomen;
die sche~pe dQrnen met een scher affgesneden,
ove~jarige nater ende
alsem, elcx een hant
vol in een sacx~en gedaen ende dat gesoden
in out merts bie~ of in wijn oft ~{ater ende
dat beet s eleyt tussc l1 en den buyck ende den
boesen;
het helpt terstont.

Remediën van verschijden
acsedenten 11
4. Tegen steeckten ende pijn in de lendenen.

6 Voor xeronnen bloet.
0

Siet nepte in "Tater; doet daer in gaubloemmecruyt, fiolencruyt, meesueten;
ende drinckt er 's morgens ende 's av~ds
warm aff;
het helpt.

,

Kristenoogen is seer goet voor geronnen bloet;
yerst een groote hant vol kervel geschorven ende
gestooten met assijn;
een ure te weyck geseth, dan deur gedaen, dan
kristensteenen, cleyn gestooten ende in 't sap
gedaen;
ende soe heet ingenomen ende \'Term gedeeld, dat
hij sweet;
hij sal genesen, hoe seer hij van binnen gequest
is;
het kristenuoeder moet yerst in een ~ romerken
van dit nat-doen eer men 't drinckt.

5. Om die stonden te doen comen.
a. neemt 2 oncen drooge lauvTerbladeren ende
een notemuscate, gepulvert;
gedaen in een teyle met vuer onder eenen
open stoel;
den roock van onder ontfangen;
doet se comen, al en had men se in veel
jaeren niet gehate

7. Voor de gicht.
a. Neemt joffermerck ende wijnruyt;
van elcx een cleyn hant vol, getempert met
verckensliess;
daeraff genaeckt een plaister ende soe op dat
flerichijn gelecht;
het sal die pijn terstonts uuttrecken;
het cruyt moet cleyn gehact worden ende dan
het vet daeronder gestooten.
een ander:
b. Neemt noch eens soe veel bolis als lijnsaetmeel;
18
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ende dat met cleyn vuer opgesoden
e daer
een papken aff genaeckt ende dat werm tusschen
twe doeeken geleyt ende dat op het been geleyt,
soe heet als 't men lijden can;
als 't cout is weer warm gemaeckt;
de pijn sal met Godts hulpe vergean.

Houtsoorten in het Astens dialect

uut den almanack van joncker
Joachim van Lier, geséhreven
den anno 1615.
Bijlage.
\1oordenlijst "Remediën van verschijden acsedenten".
Sieden = koken, braden.
~
Nepte = Kattenkruid.
Meesueten = Vmdeliefjes.
Mater = Hoederkruid.
Kristenoogen = verm. kersenpitten.
Joffermerck = Selderie, speenkruid, \·raterranonkel,
(mogelijk Eppe).
getempert = vermengt.
verckensliess = buiksmeer van varkens.
Flerichijn = jicht.
Bolis = fijne kleiaarde.
Oud Archief Deurne, vrl.nr. 1813.

nalthauwt
naaldhout
grenehout
= den
pitchpine en oregon pine
ameerikaans greene
vurehout
vuure
= ééke of éélcenhau\.,t
eikehout
iepehout
= i:t:1jpehauv!t
essehout
= esse
noote
notehout
= burrjke of buujkehauwt
beukehout
lèjne
lindenhout
esdoornhout
= èsdooren
berkehout
= bèèrek
kastanjehout
= '-Tilt kastanieë of tamme
kas tan.'1i eë
elzehout
= elzenhauwt
= willegehaui'Tt
,vilgehout
canada-populier
= kànniedas
= stèjltak
italiaanse populier
= witbèjl
abeel
= pirrenhau,.,t
pereboomhout
= appelhauvTt
appelboomhout
kurzehauvTt
kerseboomhout
1:láágeschot is uitgezocht zacht meubelhout met spint
dat gemabeelijk bewerkbaar is. Er zijn verschillende uitdrukkingen in verband met hout zoals: "as er
gekapt "Tort dan kommen er spaonders Ir •
Gebreken en ziekten in het hout.
De houtworm en andere larven in het hout noemde men
11 ,.,èu.rem Ir •
De 'vormgaten die dan het hout aantastten "vTèu.remgaate",
De hele kleine gaatjes in het spint heetten "allem".
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Een boom waarvan de jaarringen los ziJ __ "ringlos" •
Er kunnen ook stervormige sc~euren ontstaan door
het hart van de stam, -de buitenkant van de boom
blijft gaaf: "hartscheur".
De harde doru~er afgetekende plek in het hout
waar een tak heeft gezeten: "hart mi losse
knàèke" •
Het is mogelijk dat er blasten ontstaan op plekken
"laar water naar bin..'1en komt; dat natuurverschijnsel heette: "vlátterschot".
De vergroeiingen van de schors naar binnen toe
door afgerukte tahl:en of beschadiging van de
schors heette: "schaalinvas".
De ziekte die ontstaat wan..'1eer het hout van de
lucht wordt afgesloten en een soort verstikking
ontreedt: er ontstaan eerst blam·,e en rossige
vîa~~en en die gaan daarna over in steeds bruinere
verkleuringen. De eerste verschijnselen bij naaldhout heetten: "blauw". Het daarop volgende stadium:
"vervuurt". In dat geval is het hout "sprok", d.w.z.
kort van draad.

of wèrs".
Indien de
zeIs in schroefvorm om de boomas
groeien heette dat: "ge drèèjt hauwt". Hout met
grove vezels en brede groeringen noemde men:
"vès". Het hout kon 001·: "fijndraodich" of "taej"
zijn. Gemakkelij k breekbaar hout heette: "kort
hau,.,t" •
Een plaats in het hout waar de draad dooreen
loopt heette: 1I\·, àr".
Opgetekend op 24 februari 1976 te Asten toen
Gerrit Cuppens (76) hierover vertelde.
Joep CO:!.1pens.

De eigenschapnen van het hout.
Door de wisselende vochtigheidsgraad begint het
hout "te krimpe en te wèrreke". Door zagen en
drogen begint het "te trèkke".
Als het vochtig ..lOrdt begint het "te zwèlle" en
bij het drogen gaat het vleer "krimpe". Er komen
wanneer dit snel gebeurt "wejntschurre en krimpschurre" in het hout. Tengevolge van strenge vorst
ontstaat er een "vriesnaot". Het schelu,., trek!{en
heette "schéél" dit is een gevolg van de groei.

t

De structuur van het hout.
"De jààrringe" in het hout worden zichtbaar als
men de stam doorzaagt. Het kernhout heette bij~
eiken "It hart" en het spint heette"It spek".
Het hout van een stam kon "recht van draot zèn
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~ ~chivalia:

zou h i j b i j -

~

pe~ .~2.g .

'i'oen
was =ag hij

het vlech~en
uit zijn werkvertr3k p2.~ochianen v~c =bijk c ~en .
7erbaa sd daarover vroeg ~ij aan zijn dien s t bode wat er gRande was . Je ~aid ant~cordio
'~el pa~~oor , zi~ ge nier nog! Gauw naa r de
kerk , he~ is zond a g! ' I ~ietwaa~! ,' tarna~ hi~ ,
wi~zend op zij~ kerven,
' er s:aan er maar
vijf'. Zij jeod he2 verstad~, d~t h3t ' s waandags heiligd~g ~as feweest en de pastoor
haastte 3ic h ter kerk •
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Om i n zijn cnde r houd t e

Vlierden had nóg een kasteeltje! (Henk
Beijers) •••. .• •.•.....•....•. • ... • .• • •. .
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