
I 
D'n Uylbeyndel 

HEEt1KUNDEKRINGEN "DE VONDER" EN ·'H.N.OUWERLING" 

NUl-1MER lO (VOORJAAR 1986) 



'D'n Uytbeyndel' is e~n uitgave van de heemkundekringen 
'De Vonder' te Asten-Someren en 'H.N. Ouwerling' te 
Deurne. 
Een abonnement op dit tijdschrift is inbegrepen in het 
lidmaatschap van een van die verenigingen. 
Men kan zich evenwel ook alleen op het blad abonneren. 
Dat kost dan! 15,-- per jaar, exclusief verzendkosten. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij een van de secretariaten. 

De redaktie bestaat uit: Karel Brttsewitz, Wiro van Heug
ten, 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, o. Wolfsberg 26, 5721 HT ASTEN. 

Bij het omslag 

De Deurnenaar Driekske Althuizen (1891-1966) was 
naast wielrenner ook turner, zoals U op de voor
kant van het omslag kunt zien. 

Archiefsprokkelingen 

Een galg te Asten? 

L1 ele verzamelin~el1 van het str e e~:arclü variaat 
Peelland bevindt zich het zeer uitgebreide ma
nus.cript van mr. C.:;!;.A. baron var. Hövell tot . 
ivesterîlier, geheten: geschiedenis van de heren 
de heerlijkheid en de dorpen van Asten en Ommel; 
het geheel beslaat meer dan 3000 bladzijden. 
Uit ele vele wetenswaardigheden, die in het ma
nuscript staan opgetekend volgt die inzake po
gingen tot het weer oprichten van een galg te 
Asten zo rond het jaar 1790. 

~n Asten namelijk had men een paardendief in 
z' n kraag gegrepen; de Dan "'as veroordeeld tot 
de dood door ophanging aan degalg. 
Het probleem was echter, dat er op dat moment 
in Asten geen galg meer stond; vroeger zo blijk t 
uit de aantekeningen was er w~l een geweest. Los
staand van het betwiste recht of de ~an in Asten, 
dan uel in 's-Eertogenbosch zijn straf moest 
ond ert;aan, ontspon zich een discussie '.tláár die· 
oude galg had gestaan en "Táár eventueel een nieuwe 
diende te worden op~ericht. 
In üiB discussie mengden zich om andere redenen 
ook de tim~er1ieden, die weinig heil zagen in het 
maken van een vo orziening , ~ ffi ér~3 e Dede~ensen aan 
hun einde moesten ,'Torden ge l:.ol::>en. 
liet oord eel van dorpsregeerders van Asten over deze 
aange l eGenheid ifas óe luL:i g mild t e no emen , zi j 
S l)rc.~:en naoe li j:: u i t dat Ge " ~c i ï1lD.erli e den t egens 
haren ",i l ni e t verplicht l:0~1l1e n ,iorden om de ga1ge 
ofte ladder te t i mmeren", een oordeel, dat enig 
uitstel be t ek ende voor de paardendief, die op dat 
moment "0p den duivent ooren " van het kasteel te 
Asten gevangen zat. 
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Het plaatselijk bestuur stelt voor de galg op 
te richten II0I' de plaats Haar de vorige heeft 
gestaan ll

• 

Volgens de plaatselijke bevolking had deze galg 
vroeger gestaan op de IIwarande 11, een terr(ün 
~aarop oo~ de Dolen staat. Dit terrein was be
toogde men geen eigendom van het plaatselijk 
bestuur; om een galg op te richten zou men dus 
geen toestenming nodig hebben van de hoge over
heid. 
~aar, zo stelt dan de plaatselijke overheid, bij 
de molen is monenteel niet voldoende grond voor
handen om er een galg op te richten. 
Uit een en ander blijkt wel, dat het zeker een lange 
tijd geleden moet zijn, dat er iemand in Asten was 
opgehangen. 
Onda~~s het gekrakeel over de plaats van vestiging 
1:ordt door de dorpsregenten toch maar opdracht ge
geven drie eikebomen ten behoeve van een galg te 
"schellen ll en het hout te laten drogen. 

Ook de heer en vrOli1fe van Asten mengen zich in de 
discussie. Zij vinden de IIAstappense bergen ll beter 
geschi~t. Daaronder "'aren er vele, die zich "hoog 
genoeg verheven om dezelve (= de galg) van verre 
goed te kunnen zien staanII. 
Over de oude plaats van de galg zeggen ze, dat. deze 
stond op de "uarande gelegen bij de kerk", volgens 
hun bestaande uit het "heijtje en berGen" gelegen 
van het pastoorsbuis vrestvTaarts en noordwaarts "op 
!1é:ar den Astensedi.j- . en naar Astappen stre.:Lem"! e 
o~ welke warande de colen staat en ook de ou~e ~alg 
gestaan heeft". 

Volgens Van Hövell tot -,vesterflier is de opbomr van 
de galg niet doorgegaan. Een en ander maakt hij op 
uit de verkoop later van de drie daarvoor bestemde 
bomen. 
Met zekerheid is wel bekend, dat de Franse troepen, 
die reeds Ül 1793 in Asten aamlezig "raren, de Kaak 
of schandpaal in deze plaats lieten verwijderen. 

R.J. Janseno 

t 

Iets over een 'verloren' reclamemiddel 

Ik herinner me nog als vandaag de dag de hofnar 
die mij aanstaarde "'.ra~'1eer i~: door het schoolraam 
n~ar buiten keeko Een paljas met een narrenkap 
dle tegen me knipoogde, afgebeeld met een enorme 
sigaar en de tekst: "IIooi t fijner gerookt". 
Dit emaille reclamebord zat tegen de gevel van 
het, ~ snoep ).rinkel tJe dat tegenover de school ge
ves~l.gd Has. EI1_~ele kvajongens hadden ge1')robeerd 
bet hoofd met een steen te r~:en, vandaa; dat het 
bord gesierd \'las met enkele roestvlekken. 

Het emaille reclamebord Has decennia's lang een 
decoratief eleoent in ons straatbeeld. ~aast de 
spre::er;,de kleu::en zijn ook de vor!J:gevi:J.g en de 
o})scllriften :.araLteristie~:, zoC:at het emaille 
reclamebord vele jaren blikvanger nummer één is 
ge.reest. In Engeland heeft men er zelfs de tern 
"street jm·rellery" aan gegeven. 
Helaas raakt het emaille bord tegen de zeventiger 
jaren uit de gratie. Goedkonere produktiemethoden 
(plastic, blik, karton, neo~- en liChtreclames) 
raakten meer in zwang. 3 
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\ Het is ongelooflijk te bedenken dat juist je l 
vail. die reclame borde:1 zijn verd .... Tenen dankzij de 
bemoeienis van schooru1eids corr~issies en gemeen
tebesturen die vonden dat.. het menselijk oog be
schermd moest worden te gen al die ontsierende 
reclame. Vooral in de veertiger en vijftiger jaren 
mocht een winkelier slechts een beperkt aantal 
borden op zijn '.finkel aanbrengen. Veel borden zijn 
hierdoor in deze geri ode verloren gegaan. 
Voor andere doelen werden de borden ook wel ge
'b:rui~:t . Zo zag je v:roeger veel borden die als af
rasterinG werden gebruikt . Je zag ze t eGen kip~e
l1O~~_:e:1 en op oude oa1:en om gatel1 te dichten. 
Zo ~leb L: BellO een IIFani:;a"bord gevon.den on een 
oude schoorsteen, om de inslag van regen te voor
komen . 

Als je oude ansichte~ uit de diverse dorpen uit 
onze regio gaat bekijken ontdek je o~ de gevels 
ool~ vaak de reclamebo:rden. 
Bij navraag bij de bezitters van die p&nden 
blijkt dan dat de borden al lang in cOlltainers 
zijn gegooid of met de vuilnisman zijn meege
geven. Toch heb ik zo hier en daar in een oude 
schuur of op een zolder nog '.fat gevonden. Zo 
vond ik toen ik in Asten b-ram .... ,onen het bord 
van Dou'Vle EgbertsHeerenbaai achter in het kippe
hok. . 
Dat Vlas het begin van een rage, waarvan ik nu nog 
niet genezen ben. Door bekendheid te geven aan 
mijn verzamelaars .... ,oede begonnen anderen ook voor 
mij uit te kijken. Op deze manier ~Nam ik bij
voorbeeld in het bezit van het bord van Union. 
~ijn buurman tipte mij dat het bord bij een col
lega in de schuur hing. Dus meteen er op af. . 
Bij navraag bleek dat de man het bord als soe
venir mee had genonen bij de afbraak van een 
fietsenzaak in Asten. 
De meeste borden zijn echter te vinden op rommel
markten. Vooral in Belgig is hier en daar nog wel 
eens wat te vinden. 
Als U 'Vlat meer over dit onderl.;erp te weten wilt 
komen, zoals productietechniek, plaatsing, teksten, 
ont\-lerp, herstel en dergelijke, kunt U het boek van 
Jacques Stakenborg en Jaap Zadelhoff er eens op 
naslaan (Emaille bo:rden, de geschiedenis van een 
ijze:rsterk reclamemedium, 
Uitgeverij De Viergang , 

Aarlanderveen) • 

Karel Brüse,-Titz, Asten. · 
r-,...--~~ 

5 



6 

Sociale diensten te Asten in 1653/54 

InleidinR). 

Suciale zorg - ee:J. onde:!:'1'Terp, uat vamlege de 
grote werkloosheid en de op handen zijnde her
ziening van ons sociale stelsel in het middel
Dunt van àe belanbstelli~g staat - is in geor
ganiseerde vorD geen uitvinding va~ onze tijd. 
Al in de 11iddele emren was er een instituut, dat 
tot taak had àe L1aatschappelijk z1'la::l:eren (van
"lege ziekte, invalidi tei t, ouderdom) te onder
steunen, namelijk de ~afel van de Heilige Geest. 
In Asten waren in 1653/54 de plaatselijke secre
taris IIartinus van Qer Lith en Aert Jan Aelberts 
aang3steld als arm- of Eeilije-Geestmeesters om 
de nr~enzorg uit te voereno De door deze provi
soren - zoals ze in akten oo~ wel worden aange
duid - achtergelaten re~ening (1) geeft een in
dru~: van de manier \raarop ze zich van hun taak 
breten. 

De In..k::omsten. 

~e Tafel van de ~eili3e Geest was jaarlijks ver
zekerd van een aantal vaste i~:oTIsten, best2an~e 
uit rOGge?ac~ten, ~G_~=n en bur3n. ~2ar~~ast zijn 
er jo:arlijl:s '.lat incidentele il'1":':omsten te noteren. 
Tabel 1 laat zien wat Van der Lith en Aelberts 
aan inkomsten hadden. 
Pachten en renten: 
De neeste roggepachten z~Jn gevestigd op onroe
rende Goederen in Asten en slechts enkele 0'0 

goederen buiten Asten, de zogenaamde buiten~achten. 
Ze zijn voornar.lelijl~ ver\'Torven tijdens het laatste 

.. .. 

deel van de veertiende en tijdens de vijftiende 
eeU~T. In eerste instantie wordt de roggepacht 
ook werkelijk in natu::-a betaald. Later is de 
betaling in natura omgezet in een betaling in 
geld. In 1653/54 "Torden voor elk verschuldigd 
vat (2) rogge vijf stuivers betaald. Een fliru~e 
r eduktie (ca. 79';; ) va"} de oorspro:rLk::elij ~_e pacht, 
want in het boekjaar, lopende van 26 maart 1653 
tot 26 maart 1654, werd voor één vat rogge 1 
gulden en 4 stuivers betaald. 

. --------------------------------------------------

Tabel 1 : Inkomsten van de Tafel van de Heilige 
Geest van Asten in 1653/54. 

gld. - st. oort % 
a • Roggepachten 189 - 16 1t 42,9 

Buitenpachten 6 3 2 1,4 
b. Renten 179 - 18 2 40,7 
c. Huren 56 - 10 0 12,8 
d. Overig 9 - 13 1 2,2 

----------------------------
Totaal 442 1 2t 100 

Rente,:;enietinG is ee:1. vo:!:'~a ve..n i~_onstem!erving 
die o:,?sanci maakt vanaf de h;eede l:elft van de vijf
tiende eeUll. Eet de roggepachten vorffien de renten 
uit uitgezet kapitaal het hoofdbestandàeel van de 
iru:omsten. In 1653/54 zijn bijna net zoveel gelden 
uit renten als uit rog~pachte~ ontvangen. Het ver
schil bedraagt 2,65& . 
Het reële verschil in 1653/54 tussen bestaande 
roggepachten en renten bedraagt echter 11,8%. 
Tabel 2 geeft het beeld van wat er jaarlijks ont
vangen zou moeten ,lorden, dus zonder extra aflos
singen en zonder het niet voldoen aan de betalings
verj?lichting. 
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Tabe l 2 : Jaarli j~8 door ds Tafel van ~ e h~l li Ge 
Ge 0st ven _;'st e:, t e v8r ,-Tacht Gl1 inkoDst en 
u i t rabbeyachten en renten: 

CI d . - st. aart rl - IV 
a . Ro :-ogepacht en 150 0 - 0 54 

Ju.i t em pach t en 5 5 0 1,9 
b . Renten 122 9 - 3 44 ,1 

-------------------------
Totaa l 277 - 14 - 3 100 

- - ----- -------------------- ----- - - - ----- - ---------

:Jen verGelij:~in:s Vall tabel 1 en 2 leert , dat er in 
het ooekjaar 1653/54 veel extra a Îlossingen in 
~nchtGn en renten zijn geweest (r espektievelijk 
26,2~) en 46,9;~). Een redelijk goed j aar dus voor 
de Eeilige- Geest~eesters, hetGeen ook noodzakelijk 
Hao, gezien deuitgaven die ze da t j aar ded en. 
Eure!l: 
De tafel van de Heilige Geest heeft in de eerste 
eeUiJen van haar bestaan diverse onroerende goederen 
veI":JOrven, in de vorm va~, huizen en grond en. Deze 
zijn in tabel 3 weerg8seven. 

--------------------------------------------------

~abel 3: ~ezittineen van de Tafel van de EeiliGe 
Ge e st van Asten in 1553/54 -

Gron:': 311 
het !/;:averlcnl_ -:; ti -bij Ost2.àe 
) B.",;: ._3rs op La "lolf sber:; 
2 ahl:ers op Loveroosch 
2 ak.:ers op de Lacht 
1 akker op de Lacht 

1 akl:er op de w8ndenpoel tl 

"den Henclcct" 
1 alC.:er bij de 11 oncierlaet" 
1 ak.::er bij à e molen 

(o::p '_ r vlakte; 
2 lo:?ensaet 
./ lap. 8 roeden 
2 lap . 14t roeden 
1 lop. 45 roeàen 
1 lop. 6 roeden 
10 voe t en 
3,lop. 10 roeden 
1.z- lop. 
27 roeden 
2 lap . 12 roeden 

p .. 

Huizen 
~ ~ . 

ee~" huis met erI eOn. gron::. op 
een huis in het "derp" naast 
een nv,is achter _ het Goed van 
het "Prinsel1.hu2';:;ken" 

het Laarb=oelc 
de pasto=ie 
Joost Baltus 

Deze bezi tti!1gen '-Terden niet enkel als in~(omst en
bron oebruikt maal' ook als direkt of indirekt 
0' , , k 11 mi ddel in de sociale zorG. Het "Pr~i1sen-"1Uys en 

';lord t bewoond door à:::,ie arne gezinnen, die daar
voor geen huur hoeven ~e ~eta~en. De ~;-~ee, ~kker s 
op Loverbosch ;"ra:i:'en to v 1 053 ~n gebru~"). b~J !an 
Peeters (Bakernans), di e hi ervoor n~e t~ ~o~fa e te 
betalen , oedat hij op kontrakt me t oe He~l~ge
Geestmees t ers Peeter Gi elens in de kost had. 
Overige inkomsten: , -
Het - rootste deel (88~) 7an "den ontfanck ex"tra 

5 I ' . f.J.. -~ a~-l ordinair" bestaat uit Godsge Q; é51, v G n naa.L c,l -

'.L o id~ -l- ~~~ 7e~eu=t enis s e!1 als hmlel~ j ~ en va i l~n~ - - "&". :,:> . .... - . ..; 

Y 2. _" oI'..Iocrend goed. 

De Uitgaven. 

Van de ruim 442 i!1Gekomen guldens hebben Harti!lus 
van der Li th en Aert Jan Ael berts tij dens l:un 
ambt3jaar er ruim 432 uitgegeven. Tien ~ld ens 
konden ze dus naar hun volgende ambtsperlode mee
neDen. 

---~-~--------------------------------------------

Tabel 4: Uitgaven van de Tafel van de Heilige 
Geest van Asten in 16)3/5 4. 

~le r~;:elijke zorg 
Administratie e. d . 
Overig 

gld. 
31 8 

57 
57 

st. 
3 
2 
0 

oort 
1 

1 

32 
2 

, i 
I,) 

73,6 
13, 2 
13, 2 

-----------------------------
Totaal 432 6 2i 100 
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· " ~. P.z 1 ' jj ~Jna i deel van he t geld, ',·;aar over a e J..é~ ~ ge-
Geestmee sters dat jaar de ~eschikking hadden 
kon ook ech t bes te ed worden aan sociale zor~ 
aan Astenare n (zi e tabel 4 ). De 115 gul den die 
aan andere za::en zijn beste ed lij l:en vee l i n 
verhoudinb t ot het totaal aa~ uitGaven, maar 
di t bedrag ~-TOrdt s t er k beinvl oed door het na
deliG sal do ';laarmee Aert J an Ae l berts het jaar 
daa r 7 oo:;:, zijn re::ên:"~1; .:31o.)t . :Ji t oeciroeg 49 

-. ,..." . d ' .J.' ~ ' ''' l a"on 17 s t u i ver s en ;; OC:""C . !!.e:1. ;Je raG aa l. :. __ ....,\,.. _.1 , 
~Q ite ook a ls ui t gave voor werkelijke zorg be
s chou,~ kan ~orden , ook al betreft het een andere 
Deriade. 
0at we l e en aans laB , alho ewel beperkt, op de 
fina~ci ë l e mi dde len p le egde, zijn de i ndirekt e 
kos t en v oor admi ni str a t ie , re pr e s entat ie en ver
t eer. Zo kos t t e alleen de r eke ning al bij na 15 
gulden. Van Li t h was er he t beste m~e, ,want .~ij 
kr eeg bi j het vast s t e l len van de reKen~~g blJ 
voorbeeld pre s e~t i eGe ld a l s He i l i ge- Geestmee ster 
én a ls secretaris van Asten. 
:Dat oole vreemden uit de armenp ot iet s t oeees topt 

b , .,. , n..L 3 r .J. 1 /')~4 7en ed e l -kregen e"TlJSi; Cl e 3~I (, op maa l. IJ • ..;.J 

Dan "di e i n Turckijen gevangen gevee st ende hree 
vingero ver looren had " krijgt , me t ins t emming van 
predi::ant Samploni us , 1 gu l den en iJ stuivers aan 
r e i sgeld . 
Àsten be s c~~ iLte niet, zoals Eelmond, over een 
inotitutionee l gasthuis. Daar wa s het te klei~ voor . 
Astenaren, die, vooral vam'lege hun oude r doI:l, niet 
0-; zichzelf leonelen ',onen en niet terug konden vallen 
o~ familie, war en aangewezen op gastgezinnen. Jan 
30ters woonde i~ bij Jan Jan 3vers , Peeter Gielens 
bij Jan Peter :Bakermal1s en Lysken l':eu sen had ~rans 
Leenders als gastheer . De o~~osten voor deze ~n
Honing bmmen te~ laste van de Tafel van de Heilige 
Geest. De Heilige-Geestneesters sloten met de ver
zorgers kontrakten, waarin een jaarvergoedi~g werd 
opgenoI:len. Deze varieerde van 42 tot 70 gulden. 
In totaal is in 1653/54 ruim 222 b~lden als gevolg 
van deze ~ontraktan oetaalci. 
ile nees~e overige bijdra~en in levensonderhoud 
l~ ~_-e~ ~ 1 orde van Tootte van 2 gulden of minder. _..L..tJu ........ - b 

Eet gaat dan om bijvoorbeeld bet repareren van een 

.. 
,. .,. 

broe~-:: , eel1 ]J2ar ni eu~-ie , gebre ~ Qe ::ouse~, het 
r e)ar eren -"a:'1 een Geur en, het "naken oft lappen 
van een :;jaer s choe~l" . :;:;e~ aantal ondersteunÎ!1c;en 
is i~ l everanties i2 natura , zoals rOGge , boe~
\-lei t , koren , turf , olie en bot er . :::;D SO~lS "ord t 
er een aalnoGs g3~even , zo&ls do tie~ stuiver3 
voor Jacob Jan SchudlJ oofdt . 
Je hul:pver leninG toender tijd berustte 0I> l outer 
toeval. Wanneer er iets nodig was werd het be
nodicide gegeven. ~~J:el Goede Vrijëag àetekende 
jaarlijks voor de minderbedeelden een vast moment. 
Die da6 werden er bij de kerk olie en b~ood uit
gedeeld. Jan Ptude::,s deelde in 1C5~~ voor 4 guldel1 
en 5 stui ~iers olie uiten Goyae::-t "den backer" 
voor 14 en een halve gulden brood. 

Hans van de Laarschot. 

noten: 
1. Streekarchivariaat Peelland. Oud-Archief Asten, 

inv.nr. XXVI259. 
2. Een vat is in Peelland het twaal~de deel van 

een mud. 

11 



V olksmuziek in onze streek X , 

Toen de toneelvereni 6 ing G_1n:ON uit Gr iendtsveen 
Dij in januari van het vorig jaar benaderde , om 
Dee te \Ver!.;:en aan een dokumentair toneelstuk , had 
i~-: i2.1. een omlelling spontaan 11 ja" 3eze~d . 
Ondanks de vele avonden werk, heb ik er achteraf 
Geen spijt van gehad. 
In dit stuk had de volksmuziek een 1:1ezenlijke 
funktie, l'Tant de liederen 'Herden \'leer ge:ylaatst 
in de sfeer en de tijd, ',aarin ze ontstaan ~aren. 
~en treffend voor~eeld hiervan, was het lied van 
de dief, dat speelde in de krisisjaren. 
Toen Tinus YeriJakel het lied op een avond in no
veuber 1973 bi j :nij thuis zong, vond ik ~let mooi 
ondat ik het lied nog nergens anders gehoord had, 
maar Gcht onder de indrul-:, nee. I:: had .ze ; L1 ~:ri
ei:::; ....;e ::end.. :Bij :-Jij ~)ran,.':'d.e ûe ::achel e:1 ,ws er 
volop te ete~. ~66l anders ~erd het, toen dit lied, 
o~ een kaal scheDerig toneel met overgave ~ezongen 
werd, waar e~~le scene's voordien een peelwerker, 
Lloe en afGebeuld thuiok;:am en slechts \/ateri::;e 
soep voorgeschoteld kreec;, omdat er geen geld Has 
om spek te kopen. Op zo ' n moment besef je pas wat 
zulke liederen voor de mensen betekend hebben, en 
wat ons sentimenteel voorkomt de bittere werke
lijkheid was. 
·landaa::c dat i1;: de Geac.i.te lezer zou ,villen vraJen , 
met deze achterGrond, het lied van de dief te 
-:Tillen Ie zen . 
lüssclJien ste:::t het tot nadenken. 

Jan van Ooij . 
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Een dief ben ik 
Gezont;;en door Tii1Us Verbal~el te Zeil'.Jerg. 
Opgete!~end door Jan van Ooij, l':.yvember 1973. 

Zie mij hier s taan, ~et S~3rten m~J omgeven 
als ~e=keloos dwaal i k reeds een jaar. 
Die Dij~ gezin in arooe heeft Gedreven 
de hongersnood is to ch zo ~ijnlijk zwaar. 
' t Ko~ langer niet, 't mocht zo niet la~ger du~en , 
nijn ?licht riep ~ij te hel~en in de nood . 
Eijn harde ziel- zal boeten ~onder vrezen, 
' k ging eindelijk heen , en toen stal ik een brood . 

Refrein : 
Een dief , een dief ben ik , ja dat is waar, 
en die naa~ klinkt mij zo vol afGrijzen . 
' !j_oes-c toch m' n vrO~Hi en ki::ld3ren spijzen, 
zij !] aciden honge r en 7erciriet, 
deeroe stal ik, want bed ' len durf i~ niet . 

Als t~ClU1Je ~~necl1t Det eoed e::l -,-lijt or::geven , 
\~er~;:t e ik steeds voor óindsen rijl·:en heer . 
Naar omdat i~ streed voor neerder loon in mijn leven, 
bedankte hij mij , geen ''lerk gaf hij mij meer. 
En ner~ens is nog wer~ voor mij t e vinden , 
a ls een opstanàelaar, verjaagt men mij steeds heen . 
lloest daaron de honger ons verslinden, 
Oh neen meneer , dat zweer ik neen oh ne9n . 

Refrein . 

' lcVoe l mi.j door de bi tt I re 'o'ian.hoop treuren, 
toen ik m f n l~roost n05al in bi tt' re kllijn. 
lTaast moeder zag ik mij 't har·\; reeds scheuren, 
en weet ' t ja, 't lias van cl e hongerspijn . 
Kinderkens lief, sprak zij, ik kan U niets geven, 
gee::l l~uimeltje brood, en sloot zich d ' a r men dicht. 
Toen heb i k de diefstal maar bedreven , 
ik werd een dief, maar 't was mijn vaàers plicht. 

Refrein . 

De hoeve t, Jt. er Erpendonk' onder Vlierden 
Een schets van systematisch archiefonderzoek 

INLEIDING 

Veel heemkundekringen z~Jn, na de publikaties 
van Kakebeeke (1) over de mogelijkheid tot re
konstruktie van de agrarisch-ambachtelijke si
tuatie van een dorp met behulp van kadastrale 
minuutplans, met groot enthousiasme ertoe over
gegaan hun dorp landschappelijk in beeld te 
brengen. Men doet dat door zorgvuldige inkleu
ring van deze minuutplankaarten aan de hand van 
de informatie uit de Oorspronkelijk Aanwijzende 
Tafel, een soort "legger" behorende bij het 
kaartmateriaal van 1832. Het eindprodukt van die 
inkleuringsfase is een fraai uitgevoerde moment
opname, die het bij tentoonstellingen altijd bij
zonder goed doet en veel belangstelling trekt. 
Dat eindprodukt nodigt echter uit tot meer! Die 
mogelijkheid is er ook wel, want men kan, als het 
basismateriaal eenmaal aanwezig is, andere kaar
ten gaan vervaardigen zoals bijvoorbeeld eigen
domskaarten, kaarten waarop de kwaliteitskIassen 
van bouwland, weiland, huizenbestand e.d. staan 
ingekleurd, een cijnsgoederenkaart, kaarten van 
tiendblokken, een toponiemenkaart. 
Theoretisch klinken die beweringen altijd heel 
logisch, totdat men het daadwerkelijk gaat aan~ 
pakken en tot de ontdekking komt, dat alle in
formatie die je dán nodig hebt allesbehalve voor 
het oprapen ligt. Het vergt veel diepgaander on
derzoek en er zit niets anders op dan de archie
ven "in te duiken" en daar je speurwerk voort te 
zetten. 
In dit artikel wil ik een korte schets geven van 
het resultaat dat systematisch archiefonderzoek 
kan opleveren. Gekozen is voor het vastleggen van 
een aantal historische notities, uiteraard in 
chronologische volgorde, betreffende één oude 
hoeve onder de voormalige gemeente Vlierden, na
melijk het goed "ter Erpendonk". Ik heb me hier~ 
bij beperkt tot de historische informatie uit de 
15e eeuw, waarbij de lezer de rijkdom moet opval- 15 
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len van het Helmonds schepenprotocol voor en, die 
in Peelland nederzettingsonderzoek of veldnamenstu
dies e.d. uitvoeren. Voor Vlierden alleen al lever
de dit protocol 1104 akten op over de periode 1396-
1810! Ik zou haast durven zeggen: wie bijvoorbeeld 
een toponiemenonderzoek verricht van dorpen rond Hel
mond is bij voorbaat al onvolledig als ie het Hel
monds pr tocol niet gezien zou hebben. 
Met betrekking tot de hoeve "ter Erpendonk" zijn de 
akten hieronder in regestvorm weergegeven. Ten aan
zien van de aantekeningen uit het Bosch protocol 
(BP; HP=Helmonds protocol) zij opgemerkt, dat alleen 
maar de tekst is opgenomen, zoals die in de fiches
kollektie SmuldersjSpierings staat genoteerd. Deze 
fiches zijn zeer summier (overigens fijn dat ze er 
zijn) en het is daarom noodzakelijk vóór 1500 de bij
behorende films via een leesapparaat te bekijken om 
de werkelijke inhoud van de akten te kennen. Dat is 
een aktiviteit die voor Vlierden inmiddels wel is in
gezet, maar nog in een beginstadium verkeert. Het is 
dus niet uitgesloten, dat in de toekomst nog a~~vul
lingen op deze publikatie gevonden worden. 

SITUERING EN NAAMSVERKLARING 

Het . goed "ter Erpendonk" is te lokaliseren in het 
vroegere Vlierdense gedeelte van Brouwhuis, ter hoog
te van het huidige Kloostereind. Een donk, die samen 
met de Blikhalm (in 1398 "blichellinge") een lager 
gelegen gebied insluit, in de oudere archiefstukken 
aangeduid met "de vennen ll waar men "torfmoer aantrof. 
Onder donk verstaat men een zandige hoogte in een 
laaggelegen terrein, een lichte verhoging in een de
pressie of "een zandige opduiking uit een moeras" (2). 
Waar "erpen" op kan duiden is momenteel nog onzeker. 
De Vries (3) geeft diverse samenstellingen met e r p, 
zoals: 
- Erp in Noord-Brabant: in 11 34 Aerthepe, een samen

stelling van ard (bouwland7 en 
apa, een oud woord voor water
loop. 

- Erpe België-Oost-Vlaanderen: in 972 wordt de rivier 
Arpia vermeld; dit kan samen
hangen met ohd erpf (donker-

-sI akker.. 

o we:~ la....,l~ 

± 11.1'00 

LEGENDA 

Kadastraal minuutplan voormalige 

gemeente Vlierden, 1832. 

(Fragment van sectieblad A, 1e en 2e blad) 

17 



18 

) 

kleurig), hoewel de a een be
zwaar vormt. 

Erpekom België-Limburg: in 1254 Erpenchem, dus het 
heem van de afstammelingen van 
Erpo, \'Ielke naam "de donkerkleu
rige" betekent. 

Erps België-Br abant : oude vormen : 11 25 Erpeza en 1153 
Erpece ; men heeft gedacht aan een 
oudere vorm van erpisa=donker
kleurig wa t er . 

Het lijkt me wat onlogisch, maar mogelijk toch niet 
uitgesloten, om de verklaring ervan te zoeken in de 
relatie met het oud Brabantse geslacht IIvan Erp(e)". 
Die familie had bezittingen in dit gebied, namelijk 
"cleyn bruhase"o We weten namelijk niet hoe oud het 
toponiem is. 
Oorspronkelijk kan het gebied natuurlijk anders ge
heten hebben. Men ziet wel meer veldnamen in de loop 
der eeuwen verdwijnen en in de volksmond vervangen 
worden door andere, terwijl het toch om hetzelfde 
kompleks of perceel gaat. 

REGESTEN 

1399 mei 27 (4) HP 279, akte 11 

In het huis genaamd "opten blichellinc ll komen, in 
aanwezigheid van Hogard van Ruemdonc, Willem Scheyn
ard, Arnold Berker, Johan van der Rijt van Zomeren 
en Godert, natuurlijke zoon van wijlen Art van Bra
heze, Johan, zoon van wijlen Godart van Bruheze, aan 
de ene kant en Johanna, dochter van wijlen IJsbout 
van Asten en weduwe van Hogard van Bruheze, met haar 
voogd en broer IJsbout aan de andere kant een beta
lingsregeling overeen voor de 250 Hollandse guldens 
die Johanna schuldig is voor de goederen welke de 
man van Johanna tijdens zijn leven van Johan gekocht 
heeft. 
Johanna geeft .hiertoe aan Johan onder andere haar 
toekomende recht op twee hoeven, genaamd "ter Erpen
donc" en "Blichellinc", alsmede op haar gedeelte op 
het vee. 

1421 HP 216, fol. 5 

Katherijn, de wettige vrouw van Jan Goyarts soen van 
Bruheze, doet ten behoeve van Hadetdch, haar dochter, 
afstand van haar recht op een mud rogge, rustend op 
de goederen die Jan bezat "op die Erpendonc". 

1421 HP 216, fol. 5 

Hadewich, de dochter van Jan Goyarts soen van Bruhe
ze, verkoopt aan Henric Goderts soen van Bruheze een 
mud rogge rustend op haar gedeelte van de goederen 
"op die Erpendonc". 

1423 juni 20 HP 216, fol. 64v 
zondag voor Sint Jan baptist 

Katherijn, weduwe van Jan van Bruheze Godarts soen, 
heeft overgegeven aan haar zoon Jan haar recht dat 
zij heeft op een halve bunder beemd gelegen in de 
dingbank van Vlierden ter stede geheten (ter plaat
se genaamd) II Op die Erpendonck", belend door: 
Amt van Doemen (één zijde), 
Katherijn en haar kindem (andere zijde en één eind), 
de rivier de Aa (andere eind). 
Jan, wi jlen J ans soen van Bruhe ze Godart s soen, Ho
gart en Am t , zijn broers, en Hadewich, zi jn zuster , 
hebben deze halve bunder beemd verkocht aan Arnt , 
Arnts Berkart s soen , waarvoor hi j j aarli jks een oude 
grote toumois (5) moet betal en. 

1423 oktober 27 HP 216, f ol. 68v 
woensdag voor Allerheiligen 

Katherijn, wettige vrouw van wijlen Jan van Bruheze 
Godarts soen, heeft ten-behoeve van haar zoon Jan 
afstand gedaan van haar recht op het akkerland, de 
beemden en groeswaarden ~laag en vruchtbaar weiland) 
gelegen "op die Erpendonc" in het gericht van Vlier
den. 

19 
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1423 oktober 27 HP 216,fol.69 
datum ut supra (datum als boven) 

Jan, wettige zoon van Jan van Bruheze Godarts soen, 
heeft verkocht aan Henric van Bruheze Gedarts soen 
van Bruheze een jaarlijkse rente van zes pond (6) 
rustend op het akkerland, de beemden en de groes
waarden "des goets ende hoeven geheiten ter Erpen
donck" in het gericht van Vlierden. 

1426 februari 6 HP 216, fol. 114v 

Gedart, Hogart en Jacob, broers, wettige zonen van 
Jan van Bruheze Gedarts soen, en Wautger, wijlen 
Wautgers soen van Gassel, gehuwd met Hadewich, hun 
zuster, hebben verkocht aan Heuric van Bruheze, wij
len Godarts soen, drie mander rog erfpacht uit de 
"goide ende hoven geheiten ter Erpendonc ll in het ge
richt van Vlierden, te weten "huysingen, hofsteden, 
landen, beemden, heyen ende weyen" zoals die daar 
gelegen zijn en toebehoorden aan hun vader Jan. 

(1432/1433) BP 1432/1433, fol. 184 

Henric van Bruheze Geyartssoen 
Jan van Bruheze Geyartssoen 
bezat "tgoet ter Erpendonc" 
Gayart, Hogart, Aert en Jacob 

(1435/1436) BP 1435/1436, fol. 98 

Wautger Wautgerssoen van Gassel, man van Hadewich, 
dochter van Jan van Bruheze alias van den Bomen, 
bezit een vijfde deel in een hoeve op Bruheze op 
"d' Erpendonc". 
Gerit Selen zoon van Gerit Selen van Helmont. 

(1435/1436) BP 1435/1436, fol. 113v 

Wautger Wautgerssoen van Gassel, man van Hadewich, 
dochter van Jan van Bruheze alias van den Bomen, 
bezi t een vijfde deel d:mrl:- in de hoeve IIde nuwe Er
pendonc" van wijlen Jan van Bruheze. 
Gerit Steenwech, man van Margriet, dochter van Adolf 
Gunter. 

1438 juni 20 HP 218, fol. 154 

Hogart, zoon van Jap van Bruheze Godarts soen, heéf t 
verkocht aan Godart van ••• een mud rogge erfpacht 
uit een stuk l and i n "het gericht van Vlierden ter ste
de geheten "op I t nu,,,e goi t ter Erpendonck", belend 
door: 
Jan Luwen Daems soen (e.z.), 
enen dijk (a.z.), 
op de gemeynt aldaar (e . e . ) , 
het erf van de verkoper gehet en "den hoghen ecker" ; 
i dem ui t een stuk l and geheten "den hoghen ecker " aan 
he t einde van het voórnoemde stuk l and , belend door: 
J an Luwen en Jacob, broer van de verkoper (e. z. ), 
een kamp land toebehorende aan Jan de LUvie en Arnt, 
Godert en Jacob, broers van de verkoper (a.z.), 
aan de gemeyn straat (e. e .). 

1449 maart 18 HP 222, fol. 115 

Jacob, zoon van wijlen Jan geheten van den Boemen Go
darts soen van Bruheze,heeft verkocht aan Peter lVil
lems soen van Eyndhouts zes lopen rogge uit de helft 
van een schuur en een stuk heiveld, toebehorende aan 
Godart, broer van de verkoper, wat gelegen is binnen 
de goederen die voorheen aan Jan van den Bomen behoor
den; voorts nog een y-ijfde deel van bepaalde erfgoede~ 
ren, te weten "lande, venne, beemden ende eusselinge" 
in het gericht van Vlierden "op die nu Erpendonck". 

1452 februari 12 HP 223, f ol. 174 

Godart van Breme (1) heef~ overgegeven aan Peter Mi
chiel Arts soen een mud erfpacht uit een stuk land in 
het gericht van Vlierden "Op It nuwe goit ter Erpen
donck ll • (Voor de belendingen zie HP 218, fol 154). 

1479 april 13 HP 224, fol. 107 

Jan soen wijlen Gherits Swerts heeft overgegeven aan 
Aert, zoon van wijlen Jan van Bruheze, ten behoeve van 
Jan en Gedart, broers, en Heilvrich en Katherijn, ge
zusters, kinderen van wijlen Gedart Zander Dyntkens 
soen verwekt bij Luytgart, dochter v~~ Aert van Bru
heze' een mander rogge uiteen huis en hofstad "op die 21 

Erpendonck". 
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1481 oktober 23 . HP 224, fol. 317 

Henrick van Gael heeft overgegeven aan Zibrecht 
zijn wettige zoon, zijn tochtrecht dat hij heeft 
met betrekking tot een "goit ende hoeven die Er
pe.n.donck" tot Bruheze in de dingbank van Vlierden. 

1486 maart 14 HP 226, fol. 52 

Jacob van Gassel heeft verkocht aan Rutten Claus 
soen van der Beersdonck een mander rogge uit een 
gedeelte, dat hij bezit van een "goet ende hoeve 
op Bruheze op Erpendonck" en uit de tot de hoeve 
toebehorende "heyen, weyen, ackeren, beemd ende 
eeuselinge", die hij heeft overgekregen van Hogard 
en Gedart zijn ooms 

1487 oktober 18 HP 226, fol. 89 

Een transportakte met betrekking tot goederen onder 
Bruheze, waarbij een bunder beemd sta~t vermeld ge
legen "achter die Erppendonck". 

1493 februari 10 HP 227, fol. 65 

Jan, natuurlijke zoon van Reynder van den Ravenecker, 
heeft overgegeven aan Jan, de zoon van Bruysten Ho
garts van der Heeze,een mud rogge "uut enen goede en
de hoeven met allen toebehoerten, te weten huys, hoff, 
schuer, land, beemde, heye ende weye" in de parochie 
van Deurne en het gericht van Vlierden, ter stede ge
heten "op die Erpendonck", wat voorheen toebehoorde . 
aan Zibrecht van Plees, welk mud rogge voorheen ver
kregen was van Henrick van Gael, zoals een Helmondse 
schepenbrief bevestigt. 

TOT SLOT 

En zo loopt het Helmonds protocol verder met aller
lei historische informatie over dat ene kleine stuk
je Vlierden. 
Zeker nu de oudere Helmondse protocollen van Hel
mond over de periode van 1396 tot 1500 akte voor ak
te geïndiceerd ' .... orden, kan elke heemkundek:dng in de 
regio daar zeer bruikbare informatie uit opdiepen. 
Systematisch onderzoek is naar mijn gevoel de enige 
",eg om de informatie nauwkeurig geordend te krijgen. 
Ik wens hen, die nu misschien wat meer geïnspireerd 
zijn geraakt, veel genoegen op hun speurtocht naar 
het verleden van hun eigen heem. 

NOTEN 

Henk Beijers 

Schijndel 

1. Enkele pub11katles van Kakebeeke over dit onderwerp verschenen 
in Brabants Heero: 1967:5-18; 1977:?-6 en 58-70. 

2. J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandae plaats
naroen (Aula-reeks) p.48. 

3. Idem p.57. 
4. llegeBt van een Latijnse akte, gemaakt door F. Mélarach,dker-

weerd, gemeente-archivélriB van Helmond. 
S. Een Franse zilveren munt uit die tijd. 
6. Aanduiding van 240 lichte pennjngen. 

23 



24 

De timmerman 

Houtbei·rerl:ing. 

In tegenstelling tot voorgaande artikelen over 
het timmermnnsvak zal ik van de houtbe'ferl:ing en 
bet gereedschap niet alle benamingen en uitdruk
kintit-n noeDen. Voor zover deze nagenoeg overeen
komen met het nederlands heeft dat ,.,einig zin. 
Slechts die woorden die afwijken worden genoemd 
en daarvan geef i k de betekenis. Dan blijven er 
nog een beduidend aantal woorden over die zelfs 
voor veel autochtone Deurnenaren -niet timmer
lui- onbekend zijn. 
De woorden zijn geschreven in het Vlierdens 
dialect. 

èèchkàànt 

deurgebont 
raomgebont 
pooste van un kozijn 
getoêrde bovve durrepel 
aUi-Ter 

,.,ejntvluggels 

nèèste uitkappe 

verdrivve treej 

bloktrap 

buitenkant raamstijl: 
die zijde van de stijl 
die tegen het kozijn 
komt in zijwaartse 
richting. 

= deurkozijn 
raamkozijn 
stijlen van een kozijn 
getoogde bovendorpel 

= oor: uitstekend deel van 
de bovendorpel dat in het 
metsehTerk wordt opgenomen 

= ijzeren wervels die de 
vensterluiken in geopende 
stand tegen de muur houden 
Ïlet uithakken van groeven 
in de tra~bomen waar later 
de treden, stootborden en 
wellatten ingelaten worden 
de treden in de kromming 
van een trap 
een trap waarin de treden 
op de bomen zijn bevestigd 

sDetplank 

duuveljaoger 

pJ:'ooviel 
wèrrekhuis 
gerissup 
zvTiepe 

'n zwiep 

bè j ndel 
waot 

ànzet t e 

van s chilte schààve 
rèj l atte 

dèl 

Ger eeds cha-p . 

kr èè jenbek 

ratt estàrt of oprö jmer 

de l} lanl: te~en de Duur 
waaraan ~e trapl euning 
va stgeDaakt wordt 
een kt-rart rondvorDi g 
profi e l 
profie l 
t i mmeroansi'!erkp laats 
gereedsc!,ap 

= tiIllInerwerk, b. v . de kap
s panten, voorlopig over
eind houden met schoren 
van latt en 

= een lat die het timmer
werk staande houdt 

= bei tel (oud , v66r 1930) 
de HigvorIli be scherpe 
snede van het beitelblad 

= het ve~rijderen van de 
rand braam als gevolg 
van het s l i j pen . Het lI an-
zette " gebeurde op de 
"uètlcej" 
van schelm·rte s chaven 

= ki j ~en of een stuk hout 
va:} schelm·Tte is 
s ci1 elm.·T = enigszins uit 
het vlak gebogen 
een óolf of laagte in 
het s chaafhout 

= kl eine handtang met gebo
gen benen en lange bek om 
b . v. draad t e buigen 
kleine dunne rasp met 
rond urofie l om geboorde 
Baten- iets groter te maken 
een o)zettelijk schuin i~
~ezlaGen apij~3r os b.v. 
het los_&te~ van een pla~~ 
teGen te baan 
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scbüüre, oud: scboere 
ei'i'er, oud: ivvender 

li:ppe lboor 

't is 6jt den haak 

wèUrem 

= schuren 
= de grote schroef-Ol lenel

vormige boor met een d~ars
stang om zeer diepe gaten 
te boren 

= dezeli'de boor indien zij 
lepelvormig is 
het (~-lerkstuk) is niet 
zuiver baaks 

vörtaang en àchtertaang 

deo stelschroef van de bank
sCDroef in een ',rerkbank 

= de voorste linlcs en de 
achterste bankschroei' rechts 

= het hout langs weerskanten 
wegnemen bij een verbinding 

= oet beitel en zaag twee 
stuld.;:en hout in verband 
brengen en aaneenvoegen 

minne ge ere 

ops16jte 

suie ,'Zelauqh 
~U~=, UUQ: mueJer 
spie j e, oud: spééJoe 

, , 1 
zwee_uUHstart, oud: 
z,;·rellingestart 

,reecb 

vr3è1 

aUi.,ke 
indri ëve 

= schroei'oog 
= moer 
= spieën 
= ,1et~erlo· 0 ZVl~lul'ïstaart. Bij 
nou~verJ~nd~n~en toesenast 
?~ omrrikbare hechte v~r
o~ndi~~e~ te ~~ ~Jo ~on ... -- .... _-~ 0 ..... 

== 0 0::-GI)e:1 in de VJX!:l Va11 
ee:1 spie , , 
:lOëne'l é1 r:J.a i;ler-r~l-:;je om 
~ .v. ee::1 ';:as t (~eu::, dicht 
te houden 

hefboomvloeraandrijver 
= het verzin:~en van de 

spijkers net een 'driëver' 

Zegslieden : de tinmerlui Grard (Gd,) en Harrie (53) 
van Otterdijk uit Vlierden in 1976. 

Joep Co:ppens. 

Remediën van verschijden acsedenten III 

"Tel1 yerste:n sal men die plaets che daer mer: 
die Gicht heei't tege;'1 hee t vü.e!.' natr.1a~~en Det 
gebranden wijn, soe lange als daer yet in
trecken '\'Til". Neem dan "Hirocl~" en "rJy-rre 11 -

van ieder 10 gran - en van lIlavendelenbloe
men" 5 gram. stamp dit teSaI1en fijn en strooi 
het poeder dan O~) de gi chtige plaats, IIdie 
yerst '\Tel nat van gebranden uijn moet wesel1". 
Leg er een veroand o:p dat ook net brandellijn 
Hordt natgemaakto Zorg er voor, dat dit alles 
IItesen tt vuer gebeurtIl. 

9. Tesen voetjicht. 

:-Teem e1\[i t, "Spaense seepe", zoute lI a lluYl1 11 

en brande, .. rijn. I'Leng dit ondereen eil smelt de 
zeep op het vuur. Meng dan elles met regel1-
\va ter. Eaak hiervan met be.llUlp van een henllep
verband een pleister e.I.! leg die op "die 
plaetsche daer heD die pijne oeyst openbaert ll

• 

Als de pijn ninde~ is geworden moet uen wit
brood in water lesgen on er de gist uit te la
ten trekken. :1~nàe leggen dat daer op 00 die 
yerste v",ler::'cheyt liet uut te trec~~enl1. 

10. "Voor ee;'1 slle~ende borst 11. 

Heem i1grote t es bo ::"8~1, vij:;e:1, ho]=.e, ca l: i:~ .. le, 
carde benedicti enGe confili de gre:-n l!. 7e.n 
eL~ een handvol. :0i talIes fijnsl1ij den. 'drijf 
een kuart IIlijnsaetcoeck ll ~cleLl en vermeng dit 
tesaoen met een handvol fijngesn8den I!havere" 
en Ii gort e " met e8n brart pond "reuselsi! • Brel1g 
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dit alles aan de kook in hree "cannen" oud 'uier 
tot een dLc...~e brij. Als het niet dik genoeg 'i{ord t 
Lloet men er "een ha nt vol of hre sOLlerroggenmeel" 
aan toevoegen. 
:Oe brij legt men tussen hree doel~en en zo vrarm 
als men verdragen kan op de borst. Als de pleister 
te koud is geworden, dient een nieuvre te worden 
aané:eoracl1t. "3nèe indien ne2.1 soe lange geleyt 
heeft dat die sueringe noch doorgaet" dan moet men 
een pleister van Venetiaanse "tryakel" (1) aan
brengen "op grau .papier gesmeert ende gesuyvert". 

11. Tegen fijt. 

i;eem 10 gran geraspte "notenoscaten", 1 0 gra!J 
\fitte "vrirock", 'i·rat fijnge'iYreven ui t'urood, een ki-Tart 
-;:Jond "me~rbotter" en drie lepels "ongepeynnichden 
honich". :Oit alles }:ookt men in een nieu"H "aerden 
panneken", net zola2.1g als. nen een "soLlen" (2) vis 
kookt. Elke ~orgen en avond doet men er dit o~ en 
"::.18 den vijts ul.tcomt coet Den. al affs:li~ èen:l . 

~:otGn : 

1. ~ria~_el lS Ïl1 Ge ou(e b2nees~:U!1ëe een zeer 
sar::el"..óes-:elè. .;e:::.-es~.:~dèel, dat opiUI:! beva-:te 
en als tegengif teGen de beet van giftige dieren 
gold ; vervolgens ook als universeel geneesmiddel. 

2 . ~en 11 samen" is een bepaald gewicl"lt, dat vooral 
voor vis wordt gebruikt. 
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