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DE PRAKTIJKEN VAN DE 
DEURNESE 
SCHOOLMEESTER WILLEM 
VAN ESCH 

School leven rond 1700. 

Vo or hen die zich ooit verdiept hebben in de 
geschiedenis van Deurne , zoals die beschreven 
,verd do or H.N. Om,rerling, zal de schoolmeester 
VA)T ESCH geen onbekende meer zijn. 
Deze schoolmeester-koster ,-las rond 1700 zonder 
meer een van de meest vooraanstaande lieden, die 
o.a. de nodige energie stak in de opvoeding der 
jeugd die te Deurne "ter schoole quaml" 
Over de wijze i·raarop hij zich destijds van zijn 
taak heeft gekweten worden ,ve uiteraard niet over
vloedig geïnformeerd, maar af en toe duiken in de 
archieven historische notities op, die ons "Achter 
de mens van Esch" leren kijken! 
Zolegden op 18-02- 1698 enige lieftallige j onge dames 
voor schepenen van Deurne een eerlijke verklaring 
af omtrent het functioneren van hun schoolmeester, 
in de periode dat ze zelf tot de schoolgaande jeugd 
behoorden. Degenen die voor de schepenbank aantraden 
waren allen dochters van protestantse ingezetenen, 
te weten 

1. JUFFROUl'l FRAnçOISE (17) dochter van de HEER 
LOUIS DE CAEST~{ER de drossaard 

2. JUFFROffil IDA doch'ter van de plaatselijke 
pr edi kant Ao PANNEJ3EClCER (ook 17 jaren oud ) 

3. ADRIAlTA VA1J HOECK (17) 
4. AIDTA MARIA PLAEN (16) 
5. ANNEKEN PETER NOYEN (1 4 ) 
6. ANNEKEN DIERCX HIECXPERS (18 à 19) 
7. A}~ONETTE PLAEN (12) 
8. JUFFROUVI ELISAJ3ETH (13) dochter van de dros

saard CAESTEKER 
9. LIJSBETH dochter van ANTHONY HURC~UiliS (10)0 
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Zij werden allen ondervraagd over hun 6 aringen met 
meester \>lillen. 
De verklaringen lieten aan duidelijkheid niets te 
1"ensen over 1 
De "eerbaere Juffromve Franr;:oise" verklaarde dat 
4 of 5· jaren geleden, "den presissen tijt niet heb
bende onthouden" zij op school kwam en voor de 
meester diverse malen haar les moest opzeggen. 
Tijdens de overhoring echter werd zij door des 
meesters hand "aengeroert ende geraeckt op haer 
bloote lichaem, welcke hant hij door het sneijers
gadt van haers rocken wist inne te steeken ende 
alsoo haer te voelen ende te hanttasten, telekens 
eenige tijt duerende". 
Haar medeklasgenoot Ida wist er nog aan toe te 
voegen, wat Franr;:oise overigens ook meteen beaamde, 
dat zij "buyten de school sijnde bij een pannen 
ovenhuysken aldaer met een roede alsoettens ende 
spelende eenigen tijt lanck sijn gegesselt gewoor
den, vraer naer gebeurt is, dat als wanneer de 
mester haer wederom in de kleeren wilde tasten, 
dat sij doenmaels antwoorden aen den mester, dat 
hij sulcx soude laeten ofte sij soudent aen haers 
vaders seggenl" 
Ze deden er echter voor de schepenen nog een schep
je bovenop, w'ant ze vraren bovendien volgens hun 
zeggen "present gevreest ten tijde voorss. ende had
den oock gesien dat den mester aen andere meijsjes, 
haer les opseggende, gelijcke voelinge ende hant
tastinge heeft toegebraght". 
De getuigenverklaringen van 3, 4 en 5 lagen welis
waar op hetzelfde vlak, maar de plaats van handeling 
verschilde duidelijk, want volgens hen zouden ze 
zelfs "in het secreethuysken" door hun leermeester 
zijn lastig gevallen. , 
Anna Haria Plaen stond kennelijk op zeer goede voet 
met meester \Hllem, 1vant haar getuigenis luidde als 
volgt: "Anna verklaert dat 3 à 4 wokon goleden sij 
seer vriendelijck is aangehuelt owoout inde schoole 
ende mester \'lillem sijne h ndon op ha re kneijen 
leggende als wanneer ij n frons h m bij het vuer 
sadt tastende naer oft in hu r klederen, haer 
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belovende L_ de schoole alles toe te laten ende 
voor niet te leeren". 
Hij hield haar scherp in het oog en wachtte voort
durend het moment af, 1vaarop hij haar nog eens 
alleen zou kunnen ontmoeten. 
Ook die gelegenheid deed zich uiteraard voor, "rant 
(zo vervolgt de verklarinG), de meester, staande 
in de deur van zijn huis, "heeft huer geroepen 
ende gevleijnckt om in huys te comen, seggende: 
"De matres ende Abraham (sijnde sijnen soon) sijn 
niet in huys, maar sijn naer het Hagheijnt gegaen!" 
Anna Heigerde echter om binnen te gaan bij van Esch. 
Dat was een tegenvaller 'loor de schoolmeester. 
Van Esch (de aanhouder 1YÏnt immers!) gaf de moed 
niet op en zei vriendelijk: 

"Ghij most soa vies niet sijn, 
ghij plaght soo niet te 1vesen; 
com, vrij sullen vlat plaisier hebbenl" 

Of Anna voor deze argumenten door de knieën is gegaan, 
verhaalt ons de geschiedenis niet. 
Enige tijd later vraagde van Esch een nieuvTe poging, 
toen Anna bij hem in de keuken k1vam "om pampier te 
coopen". 
De meester "heeft ha er toen aengevat" en zei: 
"Gomt eens hier achter in den schopI" 
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'- Uit -ete -vé-rklaringen valt tevens op te make dat van 
~sch ook buiten de normale Herlcdagen op school, ac
tief bleef in deze richting, Hant in de getuigenissen 
lezen vle, dat hij o:p zaterdag aan An.na en haar 
vriendin Lijsbet vroeg of ze "naermiddaghs ter 
sc1100le 30ude comen", maar de beide meisjes gaven 
hem te verstaan dat het een "ordinaeris speeldagh" 
was, reden Benoeg dus om te weigerenl 
Ilan maar vrachten op de zondag moet meester l:lillem ge-
dacht hebben. 
Op zondag 26 januari immers verscheen Anna ,·'at te 
vroeg in de kerk "voor de hTeede predicatie" en de 
schoolmeester Greep nu zijn kans en vroeg "om meede 
op den tooren te gaen ende den steen op te ,·linden". 
A~~a, niet op haar mondje gevallen, liet zich ont
vallen "dat hij jongens genoch hadde om sulcx te 
doenl" 
Onda~l{s dat geraffineerde ant\-lOord ,-TaS de opvoeder 
der Deurnese jeugd allerminst uit het veld geslagen, 
uant desniettegenstaande waagde hij het toch 
haar het voorstel te doen "om haer te be
schijneken inde herberge genaemt De Suaen". 
t s Haandags de 27 e k\"am Anneke '·leer gel.-TOOn op 
school zoals altijd en toen presteerde het van 
Esch om "in de volle schoole haer Hederom naer 
de kleeren te tasten setmende : "Lieveken, lie
veken" • 
Dat ,.,erd Anna te gortig, ze dUifde hem terug en 
is toen "al kijvende de schoole uytgegaenl". 
Ook de anderen in het getuigende gezelschap 
'YTOnden er geen doekjes om en vonden unaniem, 
dat hun leermeester "hen soa onBeschickt .... Tas 
voelende, aentastende ende gesselde". 
De fantasie van de Deurnese schoolmeester bleek 
overigens nog verre van uitgeput. 
Daar ,'list A.nneken Hiecxpers van mee te praten, 
ifant haar was het overkomen, dat "hij ze trock 
achter den mesterstoel, om dat niemant sien 
soude (1) ende ter wijle sij haere lesse op 
seijde, stack sijn eene hant door het sneijers
gadt van haeren rocken, daermede geduerende den 
tijt van het opseggen alsoettens tastende ende 
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kletsende uas op ha er bloot lichaem ofte b;ll " 
~n 1 ~lo b ~ en. 
~ a_s we ~ ~sa eth de Caesteker mogen geloven 
hanteerde van Esch nog vrel andere prakt 0 ok ' t 0 0 ~J en, 
'''an z~J verklaarde dat onze pedagoog "haer 
hooft tusschen sijne beenen heeft gehouden ende 
a~~o,met gewelt heeft willen kletsen, doch dat 
S1.J net ontcomen ende ontloopen is!!". 

AnCHIEFONDERZO~K BLIJFT BOEIEND 1 ! ! 1 1 

Henk Beijers, 
Schijndel. 

Bron: Rechterlijk Archief Deurne inv.nr. 123. 

Het dank aan Jan van Bree uit VolkeI die 
het ~uth7ntieke materiaal opspoorde en mij 
overnand1.gde om er een publikatie aan te 
,'lijden. 

wa dunkt au eraf - wat denk jij ervan 

zo muug as un maai - heel erg moe 

stinken as un hop - heel erg stinken 

zo gek as un klink - erg gek 
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ARCHIEFSPROKKELINGEN 

Uit een declarat ie van oci:osten opgemaa~t door 
de drost va~ Deurne over de ,eriode 1675 - 1676 
hal en we de volgende oms chxijvinS . 

Op de 25e juni 1675 heeft declar ant , dan ver
toeve~de in ' s -HertoGen~oB ch bij de ver~acht ing 
van ele i:;ie~lde:1, Ilaenen exp::"8sse!! va:l. sC:lepenen 
va:,,: :Jeu::-ue o:,:~vancen 11::: 3 i; eer..e:l br:'8ff" , Haar i:l. 
sto:1d , dat hij o:'c.::liè.dellijk naar Deurne ter uG 
~oest konen aa~gezien Liessel door s oldaten 
'.rerd !! uyt ge)lundert !! . 
De c larant heeft terstond een paard gehuurd , de 
gouverneur in Is-liertogenbos ch verz ocht de poor t 
voor hem te openen en is in de na cht van ' s - Her
togenaosch naar Schijndel ge:::-eden . Daar I'een car" 
ge~:regen tot Lieshout en vandaar '.vederom een "car" 
tot Deurne . 

In de bor~ene e stersrekeningen met bij la~en van 
Deurne zien we dat 0' 21 maart 1725 is terecht 
gesteld "om 4letten s'liser de 5estraft t e '.-lor den 
datter de doot navolgt!! ene Adriaan LaDbers van 
Hout en . 
Er is e en feestelijk gelag wa nneer bl ijkt , dat 
Adriaan onthalst is . 
Op 18 aUb~Gtus 1749 hebben 5 Dannen uit Veghe l i n 
Vlierden een huiG leeGGeroofd en het Ge zi~ bestaande 
ui t man , V~OUH en _:inderen Gebonden en TIet 11 gloei 
ende tangen E;eLne:pen 11

, zo verTIelden de dorpsrete
nin6en TIet bijlacen. 

~vene ens uit deze bro~~en : o:p 3 februar i 1737 door 
blD:semi:1slag t e 21. 00 uur I s avonds een kerktor en
brand. De brand duurde to t de avond van de 4e fe
bruari. Bedoe l d is bi er de toren van de centrum
kerl~ i n Deurne . 

R.J. J ansen. 

HANDMERKEN VAN 
DEURNESE STEEN- EN 
POTTENBAKKERS 

In deze en vorige af levering van DIn Uytbeyndel 
is het artikel van Frits Slaats over handmerken , 
voorkomend in As tense archiefs~dcen, gepubli
ceerd. In de inleiding hierop is naar voren geko
men, dat handmerken ook beroepshalve, door bij
voorbeeld ambachtsleden, ,.,erden gebezigd. 
EeuvTenlang hebben i n De1ll'ne, en dan met name in de 
Zeilberg , steen- en pottenba~~ers hun stiel beoe
fend. In het oud-archief van de gemeente De1ll'ne 
bevinden zich enkele stuld~en, die handmerken van 
deze ambachtslieden bevatten. 
Een b Titantie uit 1653 is ondertekend door steen
ba~çer Crijn Bosmans en door steen- en uottenbak
keI' Dielis Hennsen van Bomoel. Laatstge~oemde 
deed dit met het volgende merk: 

In een overeerucomst net Rogier van Leefdael, heer 
van De1ll'ne, uit 1660 over de betaling van een jaar
lijkse cijns voor de gebakken potten zet hij ,,,eer 
zijn handmerk . Dit heeft in de voorbije jaren een 
duidelijke ontl'lilè;:eling doorgemaakt. Hij tekent nu 
een sierlijke ~ot. (Zie het eerste hieronder staan
de handmerk.) Ook de andere pottenbald~ers signeren 
met een handmerk (Daniël van Hoeft, Corstiaen Cor
stiaensen en Hendrick \1outers). Het is zeer aanne
melijk, dat ze hun handmerk niet alleen op papier 
gebruikten, maar dit ook in hun produkten als merk 
voerden. 
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Hans van de Laarschot. 

As ut dondert op dIn kale dorre 
Is dIn hele oogst verloren. 

dorre: doornstruik. 

As ut d6ndert op nu kale tak 
betekent nu lege k6rrezak. 

As ut dondert op ne kale top 
dan eet dIn boer zIn arte op. 

VOLKSMUZIEK 
STREEK XII 

IN ONZE 

Tijdens de vlintermaanden ,'Taren de buurtavonden 
algemeen bekend. Dat er niet alleen gepraat werd, 
Doge blijken uit de verscheidenheid aan liederen 
die ik optekende, en welke volgens de zegslieden, 
op zulke avonden "Terden gezongen. 
Om in deze tijd in de sfeer te blijven, heb ik 
voor U het "schoonste" lied, dat Johan van Gog 
zich herinnerde, uitgezocht. 
Of dit voorval vTerkelijk heeft plaa tsgevonden 
is mij niet bekend. Het lijkt mij een lied, dat 
door marktzangers gezongen verd, gezien ook de 
manier 1'Taarop ,'rerd gerijmd Q :;:;n, hoe vreselij ker 
het drama, des te aandachtiger het gehoor. 
Daarom. Ver plaats U naar het begin van deze eemT. 
Zet U neer bij het haardvuur en luister naar het 
ontroerend lied: "Van de Plicht van Vader en van 
Hoeder" • 

VAN DE 
VADER. 

~ H: ,I , 

PLICHT VAN 
EN MOEDER 

A Jl L} ~ { ~ 
1 , I , # 

-== 

~ 6 ~fl , • I 
I -• lel.,. i, .~ "06& II'~ .0/,,, ~- " "4t\ ::'~ 

a'Ï "-~ 9,1( Il {t 6104' ,,< - " 

tJI't;:-" 
II/"s 

I 

" .. ",., "-t 

lc 
S~"'.r 

z.. ~ - , ... 
oIQ. J.. d~ 

v.,,. 
""'1 

z: •. 
f 

• 1C1·.p çlt'"r "cc " lew' 11, 11'" - ( .. 400 
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Gezongen door J. van Gog, opgetekend door 
J. van Ooij 13-12-1913. 

\'Jat is de plicht van vader en van moeder, 
te zorgen voor hunne kinderen vroeg en laat. 
Zij zijn gesteld, door God als de behoeders, 
Schoons dat de zorg, bij velen lastig gaat. 

Een vader had de last van zeven kinderen, 
gebrek aan ",erk, dat bracht hem in het lij. 
Hij zag van tijd tot tijd zijn goed verminderen, 
zodat hij zocht, om werk van ver en nabij. 

I t 1,'1as om zijn vrOUi" en kinderen te onderhouden, 
ging hij somi'rijlen drie- vier uren uijd. 
Het een goed gedacht, en met het vast vertroui'Ten 
op God zijn gratie, en barnhartigheid. 

De man bevond zich in kimde i'Teer en "Tinde, 
aan een gei'Test, . heel vreemd en onbekend. 
Daar '!,-Tas geen barDhartigheid te vinden, 
des 's-avonds op straat en zonder logement. 

Al een afspanning aan de baan gevonden, 
vraagt te vernachten in een stal of schuur. 
De goede man, i-rerd spijtig '!,-,eggezonden, 
wat valt den lagen stand veel menschen zuur. 

Een rijken koopman, vraagt daar te logeren, 
hij werd ontvangen en zijn paard besteld. 
Hij werd beklaagd door al die slechte weeren, 
de man die dacht, wat doet toch dat geld. 

De koopman v1erd met de hand naar bin.'11.en geleden, 
de man heeft zich verstoken in den stal. 
Onder de krib, hij iyaS met God tevreden, 
zonder gedachte, 'Ta t daar 'ge beuren zal. 

De koopman i',erd vermoord op zijne slaapkamer, 
het i'Tas om geld, jUvTelen en zijn uaard. 
Zij sloegen hem, met enen Ziyaren hamer, 
maar heel verschrikt, al vTie dat lijk aanvaard. 

) 
Een jonge knecht, die daar nog niet lang diende, 
en die niet i'Tist, van zulk een moordenaars. 
Slecht in staat, maar door het geld verblinde, 
om den koopman, te delven in de aard. 

Graaft in den stal, niemand zal het verklaren, 
gij stelt U Dorgen voor het geld in staat. 
Gij zult hier ook, nog ",el beter varen, 
hij "TaS content en ieder zoeld naar baat. 

Om den koopman, te rooven en te poljeeren, 
"Terd in den stal getrokken als een beest. 
Om, bij meer andere lijken te logeren, 
vonden dien man, dat maalden hen be~Teesd. 

Zij namen raad, om hem te benemen het leven, 
Daar zagen, dat hij '!,-Tas in die:pe rust. 
Toen legden zij het dode lichaam daarneven, 
en ook het mes, vol bloed naar zijne lust. 

De koopman z~Jne papieren '!,-Teggestoken, 
de kleederen in het pak van den armen man. 
Schoon hij ont'vaakte durfde niet te spreken, 
"Tant met zijn leven ,-ras het vast gedaan. 

De guillotien, die deed de man jugeren, 
als dat hij moest, ja eenen moordenaar. 
Het bloedig mes, den guillotien passeren, 
tot eenen spiegel in het openbaar. 

Hier moest rechtvaardigheid voor valsheid buigen, 
vie zal verschonen, dezen armen man. 
Hij is overvallen van zo velen getuigen, 
i·rat i'1Ordt er menig eed voor geld gedaan. 

De man beklaagt, zeer zijne vromT en kinderen, 
hij riep in tranen, God en hemel aan. 
o lieve Jezus, 'vil mijn druk verminderen, 
moet ik onschuldig 'van de "lereld gaan. 
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o Jezus God, en Gij zult niet verdragen, 
als dat mijn 'TrOUi'T en kinders in den nood. 
Hoeten in schaamte een stuk brood gaan 'Tragen, 
en zijn versmaad, door mijn onschuldige dood. 

Den man verzoekt, den rechter eer hij moet sterven, 
als dat zij:J. 'TrOmT, en kinderen op het scha'Tot. 
Van m~J mogen een exempel er'Ten, 
als ik dan toch, als moordenaar sterven moet. 

Uerd toeGestaan, zijn 'TrOmT en kinderen lC'.lanen, 
Zij knielden allen 'Toor zijn vader neer. 
Zij 'Trangden 'TerGiffenis allen tesamen, 
hij riep mijn kinders, het is de laatste keer. 

Wilt toch Uw moeder altijd gehoorzaam wezen, 
en onderdanig aan UiT meester zijn. 
Dan wordt gij hier, en ook bij God geprezen, 
volgt Ui'len vader in rechtvaardigheid .. 

Schoons ik moet schandig van de ',Tereld scheiden, 
verlaten 'TrOm'T en kinders groot en klein. 
Ik hoop God zal mijn droevige ziel verblijden, 
den hemel "Teet dat ik onschuldig zij. 

Houd U mijn 'Trom'r, en ioJ'Ï 1 t Ui'[ zorg vermeerderen, 
met onze kinderen, het is met mij gedaan. 
Kweekt hen allen op, in de 'Treeze des Heeren, 
vaanrel, vauri'Tel, ik moet het graf ingaan. 

Het jongste zoontje kluistert om zijn leden, 
eenieder die het zag, die barst uit in traan. 
Het kind dat riep; lieve vader neem mij mede, 
Ik wil met U al naar den hemel gaan. 

God die vertroost, altijd zijn "Tare 'Trienden, 
als deze man ,.,as onder het mes geleid. 
Dan komt den knecht, die deez moordenaars diende, 
die riep; houdt ol' spaar de oIl.l'lozeD1eid. 

) 
Gaat naar de afspanning van hen te samen, 
en uilt ontslaan dezen armen bloed. 
De stal heft op van al de dode lichamen, 
het r.loordenaarskot is vol gestolen goed. 

Zij hielden hem, en hebben den ,-;aard gevangen, 
net acht moordenaars en zijn 'TrOUi'l daarbij. 
Zij zullen voor zijn \'Terk zijn loon ontvangen, 
clen rechter bevond, gelijk den knecht hem zei. 

Hij heeft bekend, tot vier en dertiG moorden, 
o~ zestien maanden, in zijn logement. 
O. droevig geld , dat menig mensen bekoorden 
en daarvoor een ander het leven schenkt. 

Het bloedig mes, heeft hen beroofd van het leven, 
voor hu~~e schrikkelijke moorderij. 
En voor den man werd een pensioen gegeven, 
maar den knecht, die stelt men los en 'Trij. 

'.'lat kan de pracht of rijkdom hier toch baten, 
o vloekbaar geld, voor U vTordt veel gedaan. 
Als men daarvoor het leven moet verlaten, 
volgt oijnen raad en houdt de rechte baan. 

Jan van Ooij. 
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HET AMBACHT VAN DE 
WAGENMAKER. 

f 

Hie het verhaal van Bernard van Dam in "Oud-Bra
bants dorpsleven" over de raaimaker, de hoogkar 
en de smid gelezen heeft, zal 'vel onder de indruk 
zijn geraakt van dit zeer bijzondere ambacht. 
Hout, ijzer, vuur en vernuft. Ik vlas zo geboeid 
door de levendige beschrijving van 'Tan Dan dat ik 
het initiatief nam om in ons dorp (Vlierden), eens 
op bezoek te gaan bij Jacques Haessen die toen, in 
1976, 70 jaar oud was en een groot deel van zijn 
leven karren gemaakt had. Hij was op 11-jarige 
leeftijd vanuit Helenaveen in Liessel komen wonen, 
leerde daar het i'lagenmakersvak en zette het am
bacht in 1935 voort in Vlierden. Hij bleef niemle 
karren maken tot 1950. 
De "kààremaoker of vlaogemaoker" werkt in zijn 
"'iverrekhuis" en sloeg zijn voorraad hout op in een 
"hOU'tltschop" • 

Het ronde blok hout, algemeen bekend als de domp, 
'tIaar de spaken voor het rad inge zet "lerden "drèèjde" 
men af in een "drèèjbank". Om de "spèjke" (2) in de 
domp-"naof" (1) te zetten, maakte men gebruik van 
de "spééjkeul". De "naof" werd op de rand van de 
"keuI" vastgezet met houten "spééje". 
De "spèjke" moesten gericht "rorden alvorens men de 
"vèllege" (3) kon "ànlègge". Het een "spèjkvéér" 
"rerd de schuine stand van de spaken bepaald. Deze 
lat werd op de plaats 'imar later de as naar bui ten 
blam draai baar centrisch vastgeschroefd. Aldus 
werden de spaken voorover gezet en men noemde deze 
hellende stand de "ooverval". Volgens B. van Dam 'Vlas 
de "ooverval" in 1850 aanmerkelijk en vanaf 1900 
gering. 

De man "raar Jac Haessen het vak leerde en ook diens 
vader, zeiden dikwijls: "'n naof moet drèj dààch, 

'n vèllich drèj m~nt en spèjke drèj jaor aam·rt 
zèn. " 
Al het hout van de kar was van eiken, behalve 
de planken, die Haren van geschaafd en geploegd 
vuren. Het hout l"erd op natuurlijke i-rijze gedroogd. 
De "naof" met de gaten er in en de banden er om, 
",erd een uur in een ketel gekookt. De ""Oèn" aan 
de "spèjk" in de "naof" "'\-rerd altijd 6 à- 7 mmo 
breder gemaakt. Er i·rerd ook ,·rel eens z.g. "esééjke" 
georuikt. Dat \'Tas hout van eiken die in de ,·linter 
hun droge bladeren behielden. Dit hout ""as harder 
dan gewoon eiken. 
Om in de "naof" een taps bus gat te boren werd het 
rad oIJ de "'\'lerkvloer gelegd boven een uitholling 
voor de domp en boorde men met een "tapsenèffer" 
- "de busboor" een gat in het hout. De domp l{aS 
een kunst"lerk op zich. In het "naofprooviel" 
mer!cen we de volgende onderverdeling op, 

tek.: naof. 

"1. hol, 2. kraol, 3. ojief, 4. bus, 5. veurbant 
of taeët, 6. achterbant, 7. naofbande, 8. spèjk
gàtter". 

7~ 
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:;!Jen "spèjk" had aan het ene eind een vierkante 
"naofpèn" en aan het andere eind een ronde "vèl
lichpèn". :Je houten omloop "de vèllich" bestond 
uit zes, bij een hoogkar uit zeven stukken. De 
"vèllichkoppe" ,:ferden met "gutpènne" in elkaar 
gedreven. 
Zoals ook B. van Dam schrijft moet nu het houten 
rad naar de smid worden gebracht. Er moest een 
ijzeren band de "rèjëpll (4) om het rad "lorden ge
legd: '" n koppel ,Tiele optrè ::ke". 
Jac Maessen noemde het rad van de wagen of kar: 
"kn't!'rviel" of "Taoge,üel". Hoe men bij de smid te 
,,,erk ging heeft Van Dam zeer goed beschreven. 
Behalve de "Tielen vormde de ijzeren as natuurlijk 
een belangrijk onderdeel van de kar. Hoe ingenieus 
zo'n as (5) uitgesmeed werd zal ik hierna be
schrijven. 

tek.:doorsnede h~chkààr. 

3 , . , 
DooRSIIE DE HO'liICAAR 
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Om een kar goed te laten sporen moest de boven
kant van de wielen 10 cm. verder uit elkaar staan 
dan de onderkant. 
De eerste bewerking van de smid hield in dat hij 
de lIonderstéék" van de as vastlegde: "de as zètte 
mi In rèj". De as 'irerd in het vuur heet gemaakt 
en de "spéét" (6) enkele graden uit de as geslagen. 
De onderkant van de "spéét" vlerd horizontaal-,,,ater
pas genaakt. De bovenkant van de "s'l)éét" lie'O af. 
Dan volede een ti'leede bei'Terking: "de toestéék of 
béjloop" om te bereiken dat de "Tielen v66r 1 à 1,5 
cm. dichter bij elkaar stonden dan achter. Bij 
deze beuerking ma2kte de smid gebruik van een lat 
met daarin ter hoogte van de speet aan beide kanten 
2 pennen. 
Met deze lat werd gecontroleerd of de einden van 
de as, de goede stand kregen. De as werd door de 
lofageru:J.aker in een eikehouten blok de "aslaoj" (7) 
bevestigd met ijzeren beugels: "stroppe mi In 
breuch" • 
Deze omschrijving is zo uitvoerig omdat ze zO op
merkelijk is; de vergevorderde techniek is niet 
bego~~en bij het automobie11 

"de h~chkààr" en de "slachkààr". 

De "h~chkààr" .was een kar .. laarvan de bak niet 
gekiept kon ·Horden. Het samenstel van lange balken 
waa:;t het paard tussen liep heette "de burrie" (S). 
Eveil1'Tijdig daarmee langs de kar liep de "bèj of 
néévenburrie". 
De basis van de bak van een "slachkààr" vrerd ge
vormd door de bree "sléégers of bràkke" (9), die 
in dezelfde richting liepen als de burries. Door 
middel van een ijzeren spil (10) ,{erd de "burrie" 
draaibaar verbonden met de karbak. De neergeslagen 
bak rustte op de "slàchschèj" (11). De andere ver
bindingshouten van "slééger" tot "slééger" heetten: 
"schèèje" (12). 
I1et een "slàchthouvlt" Iof.erd de bak vergrendeld met 
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) 
de "burrie". Aan de eerste of t'ieede "schèj" de 
"trèkschèj" (13) "Terden t::qek.l(ettingen vastgemaakt. 

\5' -

tek.: èrtkààr. 
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Bij een "èrt "I''' viel de bak van de kar tussen de 
burrieso Bij een "slachkààr" bleven de burries onder 
de karbak lig3en. De buiten "de burrie" uitstekende 
delen van de "trèkschèj" heetten de "hande" (14). 
De uiteinden van de "buxrie" aan de achterlcant van 
de kar noeode ~en de "t88ëte" (15). Ter voorkoning 
van slijtage door het "pertsgetuuch" en de kettingen 
werden er metalen repen tegen de buxries bevestigd, 
die men "burrieslèkl:e" of "1eechtslèkke" noemdeo 
Als de boer op zijn kar stapte maakte hij gebruik 
van een ijzeren "treej" (16). 
In de oogsttijd werden er voor ev achter op de kar 
"hoojhouuter" ge!)laatst in "hoekèjzers". 

" 11 

De karbak v1erd gevormd door de "lange zèjivant of 
de zééj" (17). De bovenrand daarvan "It boort" 
(18), een eiken lat steunde op een viertal recht
opstaande paaltjes "de range" (19), die onder. 
vast zaten in ijzeren "rongkramme" (20). Schu~n 
op de "zééj" werd 6f de "schuine Heuger" (21) of 
de "raechten heuger" aangebracht. 
In het laatste geval om het volume van de karbak 
te vergroten. "Veuxbrèt" en "a;;:hterbrèt" maakten 
de baj compleet. 

19 



20 

Zo I,..., "br' t" d ht . . . ~ e wer ac e~ ~Jzeren sp~llen vastge-
zet. Bij stilstand van de kar en uitgespannen 
paard kon de l:ar omhoog Gehouden \-Tarden door een 
"bok" bij een "èrtkààr" en met "stèlte of daIll1le" 
(22) onder een "slàchl{ààr". 
"Zo gebruikte men ook nog een houten bak of de 
boer maakte zelf iets van zak::en om een houten 
raam. Dat "Ierd aan vier k ettingen of tOUlven onder 
de kar gehangen, "elke dan de "rosdoek of voelik" 
uerd genoemd. Voelik "Tas meer Limburgs" vertelde 
Jac Haessen. De "voelik" hing "op de hand". De 
"slachschèj" en de tueede daar onvol aoende "schèJ'" _ 0 

bij een "hàchkààr" ,·raren ongeveer 40 cm. langer. 
In die hangmat ging de boer zitten o De rosdoek 
stak even ver naar buiten als de buite~~ant van 
de "naaf". 
Uanneer ~~n paard de kar trok lien het in de 
"vorburrie". Het volledige raam h~ette de "burrie". 
Het paard trok de kar met "strènge of hááchte". 
Deze kettingen "Terden vastgemaakt aan de "hàms
klippel" of "trekschèj". Indien een vTagen door 
ti'Tee paarden i'Terd getrold~en vTerden zij ingespa~'I'len 
met een "èvventer". 

,~I'\ 
EVYENTER 

Hen maakte gebruik van een "sjees of dr~sseer
kààrke" om te melken en een paard "àn te leere". 
Als een paard goed luisterde en voelde T .. :as het: 
"goe geleert". 
Zoals bij ieder beroep bram het i'lare vakmanschap 
op bijzondere idjze aan het licht. Als een kar 
goed vlas dan liep of liever "voer" ze lichto Hen 
zei dan: "die kaar die gil". Ze bracht een heldere 

. klank voort. Dat geluid Herd veroorzaakt door de 
"bus" (23), die tegen de "achterstàtring" (24) 
aandrWde aan de achterzijde. 
In dit geval ~n het geheim van de smid ~n de kar
remake~. Behalve grote karren maakte de karren
maker ook hondekar:cen, kruiuagens; niet te verge
ten de "pilkraaige" en soms ook een mallejan. ' 

Het veel dank aan Jac Haessen zaliger en het 
Nijmeegs instituut voor dialectologie i·raar 
men nog steeds werkt aan het Brabants Ivoordenboek. 

Joep Coppens. 

21 
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HANDMERKEN <2 :> . ) 
TONAS JACOBS (XXVII/21) 
Wij onderges. bekenne een vaert gedaen te hebben 
naer Hassijck en aldaer gelaeden een kar leyen 
ende 2 kaeren kalck ende daervoor betalt van le
cent en andere oncosten daer opcomen samen 20-12-8 
Ider in vracht genooten 4-15-0 samen 14- 5-0 
Asten, 3 mey 1698. 

Joost Roofs - Marcelis Daniels -
Dit merck stelt Tomas Jacobs. 

+-i 

ABRAH.Al1 JAHSEN (Abram de Metser) (XXVII/17; 19 r 
Ontfangen 3 gulden dat ick vier dage gewerckt 
hebbe op den herdt in de kerck. Actum den 
23 january 1681. 

Dit merck f stelt 
Abram Jansen. 

AERT JANSEN (JG~I/79) 
Ontfangen van de Heilige Geestmeesters een somma 
van 27-5-0 ende dat van drye à vier jaren onder
houdt van Hilken Peters. Actum 15 october 1681. 

Dit merck heeft gestelt + ~Dit merck 
Bastyaens Hendrix. heeft 

gestelt 
Dit merck heeft gestelt + Aert 
Teunis Hendrix. Jansen. 

PAUEVlEL JAHSEN (XXVII/13) 
Ick Pauewels Jansen bekenne ontfangen te hebben 
1 gulden 10 stuyvers van arbeytsloon soo in 't 
beslaen van den kalck als eenen dach upperen in 
't repareren van de kerckemueren. Wel t'oirconde 
13 october 1657. 

Dit is .~ 't merck van -V Pauewels Jansen. 

FRAlWIS KlTAAPEN (XXVII/3) 
Ik ondergetekende bekenne ontfangen te 
21 december 1758 van Leendert van Riet 

hebben den 
als kerk-

meester 15-0-0. 

Dit U merkt heeft gestelt Francis 
Knaapen, bekenne niet te 
konnen schrijven. 
Mij present, L. van Riet. 

FRANS I:1AERTEHS (XXVI/79) 
Ick ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben 
uyt ~anden van Goyaert van Gorcum, Heilige Geest
meester, eene somme van 6-0-0 ende dat vamvege dat 
hij doer onse laest aen Flips Janse een klet aen
gemackt heeft om dat eenen eerme aencoemende knech 
daer hij mee gonck naer Antwerpen om sijn veertiren 
te soecken. 15 merty 1680. 

Dit merok III heeft gestelt Frans Maertens 
~ woenende tot Omroel. 

LIJSKEN JAnSEN UATHIJSSEH (X/14) 
Ick Lijsken, ,.,edUlTe Jan l·lathijssen, bekenne ont
fangen te hebben van Aert Gieliss borgemeester tot 
Asten een jaerenthe van veerthien gulden die den 
dorp jaerlicx is geldende ende verschenen op Licht
mis anno 1619. 
Schelde den selven dach daervan quyt. 
Actum den vijf ten october 1621. 

Dit merck/~ heeft gesedt 
~ Lijsken Jansen Mathijss. 

HENDRIK PEm'ERS (XXVII/21) 
Ontfangen 1-13-8 van het toemetsen der kerekmuer 
ofte gaeter die daer rontom inwaeren met het graven 
van seventien heesterkuylen. 
Actum 14 september 1698. 

H.P • • 1-1 1- = Hendrik Peeters. 
23 



24 

\ ) 

JAn PHLYPS (X/12) 
Dandel Frans Coelen compt t 
18 I goe van den dorpe 

gu den, hercomende van d e slodt zijnder naerekeninge enz. enz. 
27 sept. 1618. 

r \'/yllem van Beek - schepen 
Gelden Gielys - schenen 
mer ck Jan Phlyps - s;hepen. 

r1A.RTEl'r POT (X/6) 
ICk'JHarten Pot, bekenne ontfangen te hebben 
v
13

an an Haes ende Dierek Coppens 13 guld 
stuyvers ende hebb 42 d en 

Huesden vor gij 1 en aegen geseeten tot 
6i stuyver. SO~: ~:~0:;~e1~e;!~ddae~hs gehadt 
ende bedane mijner goeder b tl_en 3 stuyvers 

D-t - e ae ~nge. 
, '8 het mere ~ van Harten Pot. 

gAlr ~ PRUTS (SE~T) (XXVII/26; 25) 
ntrangen van G. van Slvanenbergh 

elf gulden involdoenin eene somme van 
leydekken als andersin;e ;an een geheel jaer het 
onderges. van hem als k:r en arbeytsloon mij 
\-regens de kerck van A t ckmeester competerenden 
A t sen. 

c urn_Asten 21 mey 1740. 
D~t hantmerck h 
Pr ' -y eeft gestelt Jan 

~nssen seg- d-te kunn gen e n~et anders en s h - , c _ r~Jven. 

Dit is het merck 

In 't jaer 1735 
van dak aen 
Jan Prins. 

niet te kon schrijf 

HAlfS REnrnERS (X/6) 
Ontvagen van Jan Suaghers en Dyrok Jan Diercks 
63 gulden in 1612-13 toen zij borgemeesters 
waeren. 

Dit is het merok van ~ . 
Hans Reynders, mollenmeester. y/~'" 

JASPER STI10NS (;{XVII/14; 12 ) 
Op heeden den 3 october 1661, 
soo hebben de kerckmeesters, predicant met Jasper 
Symons eenen doorslagh gemaeckt ende voltcomment
lijok geaccordeert van alle buytemrerok, daeronder 
begrepen 't bestrijcken van den tooren, veghen van 
de kerck, geleverde nagels, geleverde leyenloot, 
soudeersel als andersints boven en behalve het 
lootende leyen die de kerckmeester daertoe heeft 
gedaen ende dat voor de somme van tnegentioh gulden, 
consideratie nemende den grooten ,fint bij de ,·relcke 
over 't geheele landt is gera.est, de ,,,elcke oook 
groote schade aen de se kercke heeft gecauseert. 
Actum ut supra. 

G. de Ruyter A 
M.v.d.Lith 
Dit is merck van Jasper Symons. 

Dit is 't merck van 

JAH TIJSElT 
(Zie Henrick Faes) 

Jasper Symons 
leydecker. 

FRAns JOOSTEllS VERLYNDEU (X/12; 11) 
Frans Joistensen Verlynden uit Asten is schuldig 
aan Niclaessen de de Ronnes, ruyterman onder de 
compaignie cuyracsuers des Ba.enreheers van Grob
bendonqs, 100 gulden terug te betalen binnen 66n 
jaar. 
De lenipg is afgesloten in Den Bosch voor de 

25 
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notaris. 
Getuigen: Leenaert Hanrycssen, bierbroU1-1er en 
Peeteren van Leeuwen, schrijner, borgers van 
Den Bosch. 

Dit is het merck X 
Gelost 
8 juli 1612. 

FRAUS TOUIS VEllRIJT (X/12; 5) 

Frans Joostenss 
Verlynden 
8 juli 1611. 

Gelden Gielys compt goet van den dorpe 20 gulden 
15 stuyvers, gecomen van vacatie ende Boos reysen 
myter reckeninge van Thijs Franssen enz. enz. 
Noch isser in oncosten gedaen tot Gelden Gielys 
opten 30 augusty 1618 bij schepenen en recken
mesters, omdat vlij in 't grootbock te doen hadden 
om te verlicken dat besreckent "TaS aen Jan Bal tis 
en kinder , Col Flyps, Thonis Dericks ï-!aes en meer 
andere in den maltijt. Facyt 11~ stuyvers 
In bier gehalt tot Jan Lemis 
Verrijt voor 18 stuyvers 
Te samen voor 23 gl. 10t st. 

Tuenis Henrick 
Wyllem van Beck 
Michiel Coelen 
merck Frans Tonis 

Dit is merck 
Frans Tuenis Verrijt 

AERT VOEGSEL (X/6) 
Van de borgemeesters van Asten ontvangen 
35 gulden van een ruiter van den heer van Groe
bendonek, in opdracht van rentmeester Broechoven 
op 22 maart 1613. 
18 april 1613. 

Jan van Gruningen. Dit is merck van 
Aert Voegsel. 

JAN VAN WI~{ (L~II/21; 28) 
Ontfange van J. Losecaat de somme van 15 gulden 
in voldoening van een traktement voor het onder
houden van het leyendack en glasen van de kerk 
van Asten in goede reparatie volgens de conditie 
d.d. 12 jan.1148. 
Sijnde dit het eerste jaar verscheene den 1 dec. 
1148. 
Actum Asten, den 24 december 1748. 

Di t is het merk van Jan van \..fijk "'1r (Nuenen) 
niet konnende schrijven. 

DIELIS JAN IVILLEMS (XXVII/13) 
Ick, Dielis Jan \fillems, bekenne mits desen ont
fangen te hebben uyt handen van de kerc~eesters 
van Asten eenen somme van achtien gulden in de 
betalinge van drie duysent steenen. Oirconde 
6 janry 1658. 

Dit is het merck van ~ 
Dielis Jan Willems. ~ 

JAN WILLEMS (XXVI/19) 
Ick onderges. bekenne ontfange te hebben uyt handen 
van Goyaert van Gor cum , Heilige Geestmeester, voor 
twee jaeren min twee maenden onderhout Aertie 
Scrooven bedraegen de somme van 69-6-0. 
23 febrary 1680. 
Alsmede 60 stuyvers van een jaer huyringe van 
Gres Mijnens. 

Dit merck heeft gestelt 
Jan I{illems. 

27 
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JAN \VILLEr1S (VAN OSTADEIT) (XJCiTII/13) 
lek, Jan vlillems, bekenne de somme ontfangen ' 
te hebben van negen gulden voor het hier halen 
ende vrachte van drieduysent steen, gebruyckt 
tot het repareren van de kerckhoffsmuer. 
Actum den 12 january 1658. 

Di t is het merck .0 Jan ,üllems. 

Dit merck <:> heeft gestelt 

iets gri~ hebben 

't beschiet nie 

't leer antrekken 

zo ko as unne riek 

Jan \Villems van Ostaden. 

G. Slaats, 
Eindhoven. 

- iets goed kunnen 

het is te weinig 

- schoenen aandoen 

- heel erg kwaad 

RE}\. DiEN 
SCHIJDEN 

VAN VER
ACSEDENTEN 

18 - Om olie van call1ille te mken. 

V 

Neemt een mengsel olie van den lijve van de beesten 
en doe daar net zoveel camilleb10emen in dat het 
heel dick is van die bloemen. Zet dit in een ketel 
met hoeyop het vuur en laat het vijf tot zes uur 
koken. Perst dan die bloemen schoon uut. 

19 - Voor een vrouw die moeite heeft met baren of 
een doot kynt bij haer heeft. 

Neem een handvol hysop en stamp die fijn; meng dit 
met een beetje stroomwatersj meng dit sap met een 
lepel poeder van dadelpitten. Geef dit de vrouw te 
drinken, zij zal meteen kunnen baren. Ende is 't 
kynt doot of levende het en sa1 haer niet schaden. 

20 - Tegens allerhande steeckte en plueris. 

Neemt een once seraap van die roy corenblo11l11len ende 
doet dat in een kroesken van 't water (dat) van die
se1fide corenbloemmen gebrant is. Geef dit de zieke 
vier tot vijf dagen nadat hij de steken gevoeld 
heeft te drinken. Als hij niet dodelijk ziek is, zal 
hij sonder fout genesen. 

21 - Een recept tegen dezelfde kwaal die dese seraap 
of water niet en heeft. 

Neemt 2 of 3 bladerkens scheywortel en 4 of 5 bla
deren maagdepalm en 10 of 12 scha epskeu tel en. Stamp 
dit alles fijn en meng het met een croese wijns. 
Neemt dan 8 of 10 snoeckenoogen, 5 of 6 beenderkens 
van schelvissen, 2 of 3 botjes uit de achterpoot van 
een haas, 10 tot 12 zaadjes van Ons Lieve Vrouwe
dystel. Stamp dLt fij n en meng het dan :met het 
eerder gemaakte drankje. De zieke moet het lauw 
drinken. 
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22 - Om alderhande gaters of fistelen of wonden te 

genesen. 

Neemt heerennetelen en kook die in rivierwater. Met 
dit water dient de wond uitgewassen te worden. Legt 
er van dat selve gekookte cruyt op; het sal ter
stonts genesen. 

23 - Om een ijzer- of houtsplinter te verwijderen. 

Neem klaver met wortels en stamp deze fijn met haze
vet. Doe dit op de plaats van de splinter. Het sal
der met uutgaen. 

24 - Tegen een wond daer vuer in is. 

Neemt het sap van weechbreën, nachtschade, huysloock 
en selderie. Doe er wat tarwemeel en eiwit in, als
mede koolzaadolie, schapenreusel en vrouwensoch. 
Meng dit onder elkaar en smeer het zo op de wond. 
Het sal beteren. 

BIJLAGE PLAITEBLIJSTEH 

19 hysop = ysop 
dadel<pitten) = day(steenen) 

21 maagdepalm = mechdenpalm 
23 klaver = clever 
24 selderie (of speenkruid of waterranonkelj moge 

lijk eppe) = }onfrouwenmerck 
koolzaad(olle) = raep(olie) 

Van de bewoners van de Brabantse Peel wordt wel 
eens gezegd: E 

Ze verbranden hun eerd 
Ze eten hun peerd 
En slapen"bij de voerman. 

Verklaring: de eerd is de aarde, dus ~e turf. 
Ze eten hun peerd: men had trekossen ~n plaats 
van paarden. En de ossen at men na verloop van 
tijd op. 
Ze slapen bij de voerman: de boerinnen reden 
met de kar. 

Ook moest men niet al te veel angst hebben om 
's nachts buiten te zijn, want er werd bewee:d 
dat de boeren, die omstreeks 1840 met ~lot u~t 
de Peel blamen en dan 's nachts door M~lheeze 
reden, gehoord hebben dat er wel honderd katten 
in een witte doornbos een leven als een oordeel 
maakten. Dat waren heksen, die daar vergaderden 
••• •• 1 

E zie Volksverhalen uit Noord Brabant, samenge
steld door W. de Blécourt. 

Anneroos Quispel. 
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VLINGS 

De oproep in DIn Uytbeyndel 11 naar de betekenis 
van het woord "vlings" heeft diverse reacties 
opgeleverd. 
Harrie van Asten vTeet te Delden, dat vlings vTordt 
aangetroffen in de vorm van een verharde zandlaag, 
i-Taarvan de kleur roestbruin is. De laag is wat 
bro~~elig en heeft het karakter van zandsteen. 
Meestal wordt eesproken van de vlingslaag. Bij 
het ploegen komt de vlingslaag vTel eens aan de 
oppervlakte. 
Janus van Heugten Vleet hierop aan te vullen, dat 
bij nat vTeer, op plaatsen "Taar deze laag op niet 
al te grote diepte lag, het erg glad ,.,as. 
Frans Nartens herinnert zich nog uit zijn kinder-

jaren, dat de laas veel moeilijkheden gaf bij 
het graven van kuilen. 
Ad Smulders kent "vHmgs" uit IUdden-Brabant, die 
hij definieert met: een laag in de bodem raet rela
tief fijn, leemachtig materiaal; moeilijk ,.,ater 
doorlatend, maar niet dik en gelegen nabij de op
pervlakte. Deze laag moest men doorspitten om de 
grond beter te maken voor gewassen. 
Streekarchivaris Jansen is het "Toord "vlijns" of 
"flints" tegengekomen in gedrukte vorm in de 
"beschree-ve staat van de Heijerije" (1794) in 
Historia agriculturae VIII (Groningen, 1965). 
Hierin wordt de term aangeduid als een oerbank. 

Redaktie. 
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