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'D'n Uytbeyndel' is een uitgave van de gezamenl ij ke 
heemkundekringen 'De Vonder' te Asten-Someren en 
'H .N.Ouwerling te Deurne. 
Een abonnement op dit t1jdschrift is inbegrepen in 
het lidmaatschap van een van die vereniglngen . 
~fen kan zich evenwel ook alleen op het blad 
abonneren. Dat kost dan f 15,-- pe~ jaar exklusief 
verzendkosten . U kunt zich daarvoor opgeven bij een 
van de secretariaten. 

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 HT ASTEN. 

BIJ" HET OMSLAG: 

Na een aantal oude landkaarten, 
van sportlui van voor de oorlog 
een paar keer over op weer iets 
houtsneden en gravures van oud 

zegels en foto's 
schakelen we nu 
b. 1 nders: 

rt 1 werktuigen. 

VOLKSMUZIEK 
STREEK 

Geacbte l e ze r , 

IN ONZE 
XIV 

De heer Sj a a k mij s bout a ui t Vli erden wa ~ . zo at tent, 
nij een c opia van he t lied schrift van ZlJn Groot
moeder (1 293-1 901) te s tu=en. . ~ ~ 
'['let nrootste ~e d e elte VQn de llederen was uo o_ 
Cl~. t' , tt.,.. haar re~ct= eve n . llader hand he ef oe ooc. e_ . 

.. "' ~.., .. ~ -'- t "' n h ~ + "'C1,'Alft ( F\1 9-19 3.<. ) de tra dltle v oo..1..l, c;eze ' " .~V ~ •• _ 

'" / . t te 1re '10'(l ~ebr~ i ~t 0= haar li ederen erlD op e _ ~ 1_.: . 
':' 1 bi=de"Y'o '''d hTa'll ; I: l,c t "lr ol .?e n(~ lied teeen (:[J.ï~ 
.tl. ::.:. ...... ~ -- _\... l . . -- , ~ ...... b 1 _."l . ( öe c:-c ~ ""'i j -f -
-" i<'S C jl ~ o~, 00 1- i n on ze s'cre cic c_cenl.: l S "" 1 .,,- _ _ 

L u ..1.. __ . -~,~" , ~ .;. ,.,. ' in Li c",no e). s t e r s ~:c.. :!:' :;n {;8D O.i..8 _'1 e 11 u8 v o~cn - -: 1 ~ . _ 

D,",pr i, i i :).0 IJe lo (~ i. c onl.Jcl:9~1~1 i s , l aa t l.!.: 111 e r o e 
1 Q ...... . '~ - ("i - .., - ., ~ .... t r lO ~ O'"'Ir:' ~ -
t e ~: s t Y() l c; e ;~ z02, l s Ul e c o o::, e'G CIOCll e_ ~ ~~ __ 

J [.l1 yun Ooi ,j • 
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OMDAT .J 
ARME S L 

j', ,' N 
·: 1 >']' J3. 'NT 

In 't leven kri j sen h eel veel oude me nsen 
Zoo gemakkelij k dinGen die ~ij zi ch ma nr wensen 
llun loopt h e t in hun be le l even mee 
Eaar altijd nog zijn zulken ontevree 
Als Piet of Hein of Klaas i e ts wil beginnen 
Hoet deze altijd even noc bezinne n 
Het lijkt heel mooi maar je be zit Ga en c ent 
Omdat je naar een arme sloebe rt bent. 

Re e d s op o e scb oJ l kun je a l Gam i bemerke n 
Dat arme kinderen meestal It h erdste werken 
'l'er,;ijl ];ij d ie Gen rij k er v a oer heeft 
:Sn in de re Ge:!. 2. 1 GaUl! e en àra 2. i on geeft 
Ei j l a at een a n~er aan zi j n zo~e ~ p loe teren 
~n al s h e t e e~s nis i s zit hij zo o t e foe tere n 
0=, !le t ::;chaaDe 2. ijl~e ventje (~[1t zijn Ferle ue l l«;;nt 
Omdat je 2DSr ean crno sloebert bont . 

~l u je va~ sC~Jol ~ont ~oet je ~ola verdienen 6:e11 
:::;n ucar voo:::- ieóeren (Iac o.3n oe:1 nD.chine ~tacn 
Van ' s ~o~Je~G v~ o ec t o t ~n ~ct Evonduur 
~!':Jo:,_· Grote E8.~::'Gn carl het i~V8nstuur 
I=ij o~."> b'. l1t O ~lo ee t èiil~ bes::1ce:::-t ::ijl1 ootorhct: 
'l' c r~~i jl ,ji j O2) e e n d r OGe kor:'lt ",'e l lmé'belen bln 
I~e -c 8 t c ::~ :t "\"!e 1 ::!é? [, r je -!Je :11; er é: E.;'? rpl·.reJ.1c1 

CT.l6 et j e ;::e.c:r 2821 e.~·so s lo e bc~t lJC11t . 

~!~a:·.rt CT 0e~! 2 S9i1 r:le i s ti e ·\;28.I' jp: ":."E: 1 ~·l :r. t l'Oll.·,'len 
::b~l GC j o ~)r2"te~ 'J'!e:::- 81loec1ic t):'01.l',lon 
J e y oe l t je r ij~: c l G een l:ol1iil:'r:j-i nci ';00 Groot 
Vo o::: h e,a :!:' trot seer j e allpc ::;nl~' (10 ('ooû 
~ ot c18 t je o ~ een zel~e:!:'en doC (Cll iJcJ,o:d,(HnC 70 e lt 
:6n r:s rk cl2 i: hs.cr l i efde 'éO'Jr :j~t' i:' hel:nel t 
Ze l[\~ t j o", s t s.c.n 611 noel.1t Pf' l l " j ,ii,f' ve nt 
Oi:1(12t j e r:1D.e~ ",en ar;1C 810"[) "t b.ld,. 
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Als bij de rijke de ooieva ar e ens wordt verwacht 
Dan heeft tlevromr v e el l euke dins en uitcedacht 
Ze koopt veel spullen kostbaar en heel fijn 
Zoals dat voor een eliedekind moet zijn 
Als bij de ,'.'erkman de ooievaar moet komen 
Zitten ze bijde lang daarvoor de dromen 
En vele zorgen kvrell'en zonder end 
Omdat je maar e en arme sloebert bent. 

Komen bij rijke mensen ziek en da g en 
Dan moet het dienstmeisje de dol~ter '.!Ta G'en 
Hij komt d irecht want het me isje heeft geze gd 
rii jnhe er Gevoeld e z ich VEl n morg en s l e cht 
Al s e en a r me Ela n van bin.'1.en :? i jn voelt knaeen 
Eoet b ij dit zonde:!.' Gene l: lac11t verdragen 
Ik Doet ge l d v e r d i e hen sta o t in zijn g e e st Geprent 
Omdat je m5.e r een 2rr:le s loe b ert bent. 

En i ed er MGD It zij e e n arDe o f e en rij ~e 
E oet e el1;r,aa l toch zi j n l ev snsvl ag 382 n s trijke 
De ee n i ~ d oodncn[s t de a~6er z i e lsgerust 
Tenrj. jl hij y-..c ou;: ell ~: i nl! t '::;;1 [lfs clü jt :::t13 t 
De 2~·i .jl~c hse : t eerl :--Jar~·:.e::.' G~:·: ::~ E~:reL;e :l 

En li ~t Ca~ 6eftiG hee:!. ~~~~t ~e l ecen 
~e 2:'::'T.le "I.ro:::-:: -s .'1 Cl :·1 1 ~ :-! 011 t C~: :::::,u.i s b eX' 1( 8 n ä 
OQd at je L=C:::- zen r~me c l osj: rt bent. 
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DE ERFE:vEETERS 

OUD GEDICHT UIT DE ERAEAYTSE PEEL IN lilt Leijssels". 

In unnen ballek die zwart van den bloak is en raauw 
hèèngt un brom611ielamp, die dir leecht, 
sch~rs en schaauw en rimelich 
rontgoit in ut naokent vertrek. _ 
Um de toffel in It midde mi In blank geschoewert 

blat 
zit cebooge te bidde ut vollek, klam en naot 
en krom van 1 t ~lèèrek op oe mao~ere cront . 
Ze nreevele dof aonzent din ~ngeldeshirre - ~ 

en buite d i r hurde din trekhont ui kirre 
~"îb gramme an 't ~~ ot, flak nééve I thuis. 
ûvver d ijseli ~be i~è ije en biesi5[e bimt i s den 
aovent Gevc:. lle e:1. (1 In boêr r:n.mcl-:, hij nint 

1 t .... - - , . 1 z 'nen mbltij~ n20 weere~ o~ ~ ~ e~~er. 
't '-"'. ., ,- - -r.loe"'o '" ",~ '1-'- "'rh""'~ol nnO"'<>r Z3~lt ....'Je.c€~OeJ1C!J LC .,,:' u .... _ .L __ l_v ...,...,.!. ~(l ' _. u .... · 

dacin , dacuit , zo!1dor scl-::ofte l)'=~:ant, 
\):1; r:l21~t taai en ,t nakt ilticl, er.. knooJdclJ en stijf 
en hongericlJ en d~~r sti cb ut cr~~f boerelijf. 
De ré;8U.'.: en hart il tiCJe h2.Èt~t, ze Slaon k02:'t en 
bondich nao 't bidde ut kruis, S~ dan wort tn de 
soobere D~ltijt b8gonne. 
Rèècht V:1n ' t -r_',ur op de iJo~::i::.:::;e to:ê::el Gezet 
,wr ct I ornel ~1aU~'- schierlil: r.~i rr:::Y:.l6 yerket 
van de t~iSt fel noch danpenje ]BSn uitgeri~t, 
llélO de r.loï:de r:e~')r2ocht en g'1:_lzic~~ ces lil:t. 
Ze ééte, ze s;hranze nao 'n ho~tje de paan 
toe 't ZW2rt van aln b6jjen z~ lic~ ~s 't mer ken 
de m6nt is zo l:6s ti ch, bij sh~.:::'re:ot en hij smelct 
't is rie taol, ~o es ~lintlaar yan G'n honger die 

snrH:t. 
1 l ' -r".r.' ,ron ".!+t 1";'- " ,..6~r-'-Ei 'n mur~;:e vol ,.O-,-.lle \c ... " c .u 9_-00e.., t" 

zet te de {~ter2 nao d'erpel de m61tijt dan v6rt. 
De '::::0 om: ,r ; i(~t l.Ü -:; 't llötje L:i '; c ~'eute de k';!el~s:ces 
1! f'r1 1+ - - , YI::>ot 1''''._ cio. u~aclitende be~:sl:es. _... vcr a S S lee J.;Cl --

4' "-ll9 :JOOVC :~ U.~1 bl'5'1J.";·.-t 
~6i t, zO!1der schac'.um: d 'r lAecht toe van 

, umh6ch 
lil 1 t d on:·cer bestaan V8.n die bit er' VQt~.,+ 

blaak 
brom61lie 
naokent 
dijsseligge 
schierlik 
hejêt 
murke 
kuekskes 
din Zngeldeshirre 

, .I,. .......L '..J' lÁ\, u. 

i-Ta lm 
lJetroleum 
naakt 
met distels 
vlug 
heet 
uaterketeltje 
beetjes 

~ EnGel des Heren Angelus
Gebed. 
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HET 
FR 0 ~r 0 CO L, 

NOUrS 

NOT-AR IELE 
·V AN GERARDUS 
<1551-1573> 

Ben van de te Deur:18 resic1p.re~àe notRrisGen '!2. 8 

notaris Gerar~u s ilouts, ( ie over ~G ~criod e 
1551-1573 ~e:: L1tcresc.:ant ,?rotocol (.,) heeft 
na i;e la ten. 
In 1510 'Jerd ;l ij te Deurne FIs 8cboohtsecter 
fJ.a:1GestGlc~ . l=ij -.18S C811 ZOO~'l -.r [~~! ? i eter :Tou_ts 
en aîl:oTJsti :; lli.t OOStr:121 i11 dG .. :1.11t-.. r erYlse =~G~]~e21 . 

:!1ij hm!àe r,1et CnJ.'isti112. , een c'ocllter vsn JOl1.~,:er 

~verard ven D02rns. In 1524 ~er~ hij ~c~digd als 
secretcl:,i::; Y3~: Jeul'ne :'.l oo~:, de tos, ~!:121i;e 8CllOut 
L,,~~~'(>'"t ("'··'c"t" (,,) :::....~ .:.I-' ..... _ I)~. _ oJ. \L. 

In zijn notcri3~rotocol treft ~en allereerst een 
zeer ~root aantal testanentGn ~ an, ~Dnrvan de 
testateurs behoorden tot de ceGoede t~incen van 
het toel1i~o.li c.» DeUl':::.e . 
Tussen ~e testa~snten ~oor staan ec~ter ook 3 ~~en 
::w-'c Gen Ge~1eel anoe:i:' ko.ral:ter , ~r2el2.l in cle efeer 
V[lll ~er~:::elij~,:e, r9c }d;e~lijl(c 8n 1)e s-cu'..1rlijl:e za
l(cn , zoals O.a. 

~ verklarinGen rond inbezitatellinc van een 
kapellania of alta3rbeneficie 

~ o.anstelling van zaakgelastigden 
:E veruijziag naar eerèer verleende octrooi

brieven 
* betalingsovereenl;:omsten 
* hm·,elijksslui tingscontrncten etc. 

Het protocol telt 100 folio's! 
~en getypte samenvattinG van deze notariële akten 
bevindt zich inmiddels op het Streekarchivariaat 
Peelland. 
De essentie van elke akte is hierin weereegeven! 
Voor hen die onderzoek doen in Deurne en da~bij 
bronnenmateriaal uillen aanboren uit de 16e Gem·T, 
h.'Unnen in dit protocol van lIouts interessante 
historische notities vinden. 

Ook va or Genealogen is deze bron zeer belangrijkll 
Door collega Pieter KooIen is 0D üe door mij ver
werkte akten een via de conputer vervaardigde 
persoons-veldnamen-en zaLenregister toegevoegd, 
zodat het hele protocol nu prima toegankelijk is 
voor derden!! 
Juist met het oog op een bredere toegankelijkheid 
voor het "Grote publiek" heeft c1e "TerkGroep Oud 
Vlierden dit protocol Gr6~c bewerkt. 
De samenvattingen van de notari~le akten bestaan 
uit 24 pagina's getypte tekst (A4-formaat) en de 
index hierop omvat in totaal 29 bladzijden. 
Zoals ellee notaris uit die ti jd had ook GERli.RDUS 
l'::OUTS natm'-rlijl~ sijn eieen sienet (zie afbeelding). 

Ter illustratie een ~t van het handschrift van Ncuts: 

3rOl1.~le11 : 

(1) Str~e~2rchivn~iaat Fee:~~~d , TIo t ~riUlc 

(o) 
1."-

J;..rc]li8\Te11 l;eu.rnc , ~:J."':.:'" . ~:::: . 7 ~~~; . 
~= .=.~ . 011': .ferli11 1~·;· ' Gcsc1::'e(~e11is (: e::, GorJ)en 
CD hee:.c'lijl:l~e(le11 I:J~~-.'_=:-='~ 1I~ :J;:;='~L C!1 VLI==-'~~=J: 

~erdruk 1974, pac . ~~ ~- 5 42. 

-- 1 --. •• 

.::0~j :- be lJ0:!:'S, 

::,' ell j. j l"lC! IS 1. 
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IN VREEMDE 
KR.IJGSDIENST 

De al wat ouderen onder ons, die de tragiek van 
de Duitse bezettinGsjaren 1940-1945 n~oit zullen 
vergeten, zullen zich moeiteloos een beeld kunnen 
vormen van het materi~le, en neer nOG van het 
persoonlijk leed, dat de Franse bezettinG van ons 
land in cl e jaren 179 L~-1814 voo:!:' onze voorouders 
heeft verooizaakt. 
Daarbij valt mee:!:' in het bijzonder te denken aan 
de duizenoen jOl1Gsnannen die tenGevolge van de 
z.g. conscri~tie (militaire oproe~ en inlijvinc 
in Napoleons le ~e :!:') ~f als on~e:!:'duiker, ~f als 
soldaat, ~f 2 1 ~ 6ese:!:'teu:!:' ven h~is en haard ~er0en 
weGGerukt en waarvan er ve len nimDe:!:' terugkeerden(0. 

Bij toeval keeec; ik onlnnG8 de te~:st ven een lJrio f 
ven sold82t J.v. : . Boo;2crt , sf~oDsti: VEil de Heit
rak, onder oceL. J e3e b~iof,Cie i~ 1926 aoor ae 
=Cin.clerel1. 'lc.11 IIu~:~9:1, i:!one~1c1e a~) ljs~ Sloot . i~1 Lies
se 1 eD. nfotc.T!r: .~ r: l2-~~.~ e~1 vé]~l ee~: zl..1.s-:er: ifc.11 solc18c. t 
J iln , FerG Cetoo::C:: a C'~ n de J1eS r ~T2.:, ::el(19n, het 
toen.r.la1i cc :'j oo~( '10.:1 ele jon::,-c:"'.Gsc~ ·.ool in 1ie8se1, 
,·;erd c~oo:c (:'2ze, ~:::)Qrzicl1 v:::;:: eSE ~:o::..'te l12.be
Gcl~}Ol"r;1il1 ~'"': , 5_11 1: 5-: 9i:3s~ltijë: sc r;t2:'ecl~ljlE!d (nsar i~ r 
'-'...,..,,1'-"0"'" "])1'" '7." i ,- _- -i l l"'l.lC~.,~...,;,.1 . II) .-'or"J"liccera' <.....C,.. ____ .......... .l. !. ...... L.1 ..... _ \.. . •• ___ '-"l .... \_~C<. ...... o.J u ...... ..: I..~U _...., 0 

D~iGf en nnbecc~ ·.)~:.1 ·ri!1G "";.r Ol GG~l hi~:::, ill extenso. Ter 
"\TG~èl1.1i ti e li jl~ill .: ~· '.-211 c1 e t e ~:s t :: i j~! 
e rl:c f,: l ·~ 1Toorc1cn. !-i.::.ósr !f"t~;G::.. ... t.:J:-,I:.~ 11. 

..L , 1· 
lJ1.1.80e l': 11aE~1(JGS 

(I) Meer geinleresseerden zij van harte lezing aanbevolen van de 
navolgendel enige jaren geleden verschenen , twee boeken: 
- Ten oorlog voor Napoleon l Jan Derlx en SJef Verllnden, ISBN 90-
70285-38-X. Uitgave: Dagblad voor Noord-LiMburg BV Venlo (1983); 
- Conscription militaire 1798-1814, A,M,A, Maassen, ISBN 90-
70807-:-IO-6,geb, Uitgave: ,Stichting Onderzoe~ en Publicatie van de 
geschledenls van Geulle l,S,m, hel Drukkerskollektlef Geulle 
(1985), 

.J 

-- • 1 _ _ , ) 
__ G~1SCll \ __ 2.Ll~ 

"TiQc'e-t""' . -... j ""'...L 
• ' : ", •. 1 - e :,l l.:.oec..er :..i11.8 Gers e!.l b::'02C1Grs en 
,1 ·· 'Te'l"", 1- 1 - , _'-4_ -- l_.:) C1. _ 1..1 2 ..... 1.0:':22. (:lll3e ~1!" __ ::.a l ·:·ocden c1~.~' n~î 001..-

Iil~jn. Z·,:Tabe:c en vrom-, en :.lij D,1..üj;jen (I=i;~ ;~isj;) 
en i.1l irGBn 811 neven en :.s08cl e !Je\enc1 en of llet , .. oor 
den l esten keer waar. 

I-bar ik vriendelij~;: ~,Tûn u V..!:'aa /ö c!8t ::;'ij 
~ondaa3el1 en hijliBdaa[en nis voor nij h~or'~a~t 
lk heb sint Pinsten (sedert Pinl;:steren) maar eens 
Sondags in de ke:c1-: GeHees t naar S11erkendaags (door 
dc ,reek) nog al eenige keerens, \Tant. het ongeluk 
zou koomen dat l.l illem. (In jonGere broer van Jan) 
op zou moeten trek~en dan moet gij m.aar een rabesant 
(rempla~ant = vervanger) koopen. 

"\Iant het is beter tuijs te ,-r~ater en te brood te 
leev~r:- als soldaat te 1leesen en nu \leet ik niet te 
~chrlJVe~ als dat ik de ICijsrein, (Keizerin) tussen 
_Coovelen.., en D.ensch tenen Ha'" "'e V'oomen "'n d t ., 

Cl - ., ~ b .~ • oU a D'l J 
IillJ ~~en antuoort moet Gchri jven voor dat il: <:> 

schrlJf en voor dat ik oen vaste plaas heb schrijf 
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ik niet ffiesr vent bet ken toe niet helpen 
schrijf of niet. 

Verder Gchijd ik met de pen maar 
bet hert. 

f il~ 

niet met 

Groete u vrindelijk 
J.v.D.Boogeart 

e.clres 
honsieur J.v.D.Booccart 
de Partement Bos De Rijn 
Arrondissement Endhooven 
Kanton Asten 
A He~rdrik 

x 

1i c c <-; e 1 2 SJ - 1 1 1 2 C 
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Enkele kanttekeninGen. 

Daar i~: al direct tot het verGoeden en vervol f, ens 
al snel tot de overtuiginG ~1am dat soldaat Jen 
een broer ~Tas van een van nijn voorr:lOeclers, kon 
ik hem op eenvoudige wijze localiseren. 

Jans grootouders, afkomstig van Schijndel, 
hebben zich omstreeks 1760 als pachters op 
de Hoeve Den lleydrik gevestigd. Eet grote 
gezin heeft geleidelijk aan het overgrote 
deel van de Heitrak in eigendom verworven. 
Jans vader (eveneens een Jan) woonde op of 
nabij juistce noemde hoeve, later Gt.:mum::1erd 
C 149. l'fu is de na de oorlor herop[Sebomrc1e 
boerderij eigendon van Jan Sijben. 
J<1n uas derhalve, in tecen3t9l1inc tot Van 
HeIdens visie Gecn "As-cens e " maar Gen "Deur
nese" solda3t. De c;'sme ente Deur:1e, ~.raarvan 
de II,:::itrak deel uitr::aalctG, bs]~ ooröe overisens 
Fe l tot het :Canion Asten . 

- 701gens mij verstrekte CGGevens zou de ori
c inele brief zich in he';; ~ijl:carcl~ ief Den 
TIo 8 cll lJG'\''''ilJ. ·:~ 8 n. :=; erl ;)0 ::'l1~ l" 2:, é: 1 (1 é!2~ DOve TI 

-::.\~! t e::- t e ~:::' ij .3 e ~1 II E. d C';' S ·8 _! S "_: cc e;;; • 

· .. ~e l 1J18e1: J ~et I:.ijl::3é.rc}:ief ~~Ie:: B08eb in 
bc:t lJ8zi t ~CE:' zj-t-lr! 'lGl'! ee~1 i::: 008~:"':TO:rr.~ 
vcrzamelQe lijst vun eon c~oc t 2E~ta l 
11 (~ n C" ("),,,+ e'Ir-"~ 1I (~){:) Po tl.rlTc' 'll'lC"· ~ ~-:;-~n î '7{ 0/ !)-18 Î l .. , ..... , . I.J ..... _ v L. .. _..... \.!.J~ .... "" .~...... ___ ........... , . 

!1O. 1 .'~ 5 :,~. ) ~ .. r8 DI' i 11 O~1~e J C,l"l is Jp ce l10r1811 

o11c..:or 11ur.1::12::7 267 . 
Zi j 11 si Cl1a l '2T_ ~e11t ~r(;:r;-":e l~.": cl eG . ~ . e e ]'~ len.gte 
vnn 1,93 c9t~r, VO?I' diB,~ijf,c~~ ~itzo~
(ÏG::lij~: 2.c..n te JJ1c:rl~C:L. Z2..~~1 ::1l1l·:Q1.re 

fU.'lCtio , tr:; .bocr- ~ lCljocr , ze I c1c'Qro~j ",.re l 
[:~'~J8~';te[lct ~ij: -, CG~,reest . 

~e ~e conctcteer~o bijzon~er~ licbacms
le1l2te "\.rL1Y~ Jan doe~ï ::üj (:l:1"."~_llel~euric 
(~(?l1~~en aan (~e in Li csrJel [:1:;:::r180:-.:. ~)elceYl0 
I , '.~ l) '." .. 11 - ~ ï ~ 'n~'" II d" " e \ e 11 -C ere Cl: v C) .. f.J l J 2.12 &1.. a.:; .;,.;c.. .L:'

J 
t: , . _1_ 
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ei3en is aan een tweetel takken van de 
familie "Van HUGten" (Gra ard en Tiejen) • 
Zou hier een genetisch trekje teruG te 
voeren zijn naar hun verre voormoeder 
Joan~a Naria van den Boogaard, die uit 
hetzelfde nest 8tamde als Jan, en op 
14 februari 1813 hmrde met Gerardu8 Van 
n(e)ucten? 

Jarmner dnt een, met spontane medeHerkinG van bet 
S~reekarchivariaat Peelland te Deurne, ondernomen 
poging om nadere gegevens omtrent de z.g. con
scriptie en de daarbij betrokken racilies, althans 
wat de gemeente Deurne betreft, helaas ceen resul
taat heeft opgeleverd. 
Of het Astense archief in deze TIeer te bieden heeft 
werd noc niet nacegaan. 

Zo~den er no~ bronnen aen~eboor6 
~~: ~') OOP J1St S:1 '..ril d 2.8.rbi j ~ __ ~roab 

~·~_n~!e~:. ".Torden? 
2.3 si store11 0 

Ger::rd :=rl: els , 
IIe9 ze. 

DE 
HET 

INVENTARIS VAN 
KLEIN-KASTEEL IN 

DEURNE <:2::> 

een ohoooledekan 
een teeketel 
een dito klijn 
drie kopere kandelaren 
een oonfoart met sohotel 
vier blakers (vuurpan) 
twee copere zeefjes 
t,·ree rinóen 
vijf deksels 
tabaks confoort en een ander confoortje 
twee taartebakjes 
tl·ree raSl)en 
tabaksdo~s 
twee coffy moolens 
ci:!:'ie messen ~.1et ~ ~ o~')ere 
vijf ueteele vor~G; en 
d::.'ie sohotels 

heften 

een t~ ~rtepan en t~ee de~8clc 
t1.!ee c2crollE:m (b:!:'G.8Clpcn) 
'.'ier 2·:opere l:or:nen 
,; en (~:ooi'1)oc1 

vier tee~·~(;te18 
ses l;:o]!ere ~~ s-ccls 
vijsel en pennetje 
12 ril!l 
tuee scha o. len 
: ·~ ol)ere r~ bec'!,luu 
oliel-~e.l1:1 et:je ::)~'l (!2::8 e1 
aistele0r~:Gtel ; ,0·:; sijl:. 
Gslcetel 

ses-cie11 1.1GSSe11 

S:'12,~Jcerta11C 

13 



hlee snuyters 
een ijsere Intboom 
twee strij~ijsers 
drie tanGen 
twee blaaspijpen 
t1-re e rooeters 
hlee hancijsers 
vier treeften (rins op drie poten om potten 
boven het vuur te hanGen) 
tuee confoirten 
hlee kettingen 
een koelcpan 
een schop 
drie speeten (spitten) en e eniee kleynen 
een druyplepel 
e en schopje 
Gen han3spe ~-ó tje (" a2n het spit") 
vlees::!:'iel~ 

ha~:nes ("::10;:; : el1 ui to") 
ijsere leete l 
nes '.rorl;:e 11 
o~_ n spit net ZlJ~! toe",)eb oc:::- en 
con l:roon (lèlCbter?) 

e G21 t~ieter 
l['.l.~~) en lJ3k 
tee1cet91 
Do.~L'!G·~ j e 
:Jr.12.t1e er:1i ;lcr 
11ls~:e::!:' 

bl ek t ot de v l oer 

tro,; . 
t~Toe torfto!uerl 
::::clJ:)"cc l::!:'e k 

14 

een })arti j ac.rdcmerl: 
een partij etoff en schrobcoet 
ses ctoelen 
een partij IDe.ndeuerk 
een tafel 
een partij bouteborden 
houte pors (pers) 
haute tonteyntje 
houte spuyt 
teerekje 
een tafel 
tien schilde~ijen 
een teeblandje 
tvlee lanteerns 
een scl,rijfley 
hou te stoel 
eeniz hof cereedschap 
seven st ooven 
vier ~con:le~! en vier 11:: 1 ve -to:'-1.1en 
hree v18es2:,-,"~r~)ém 
een ijscle3c1e 
tlJe e s c}18.E.fo2. :l.lce ~1 

C ~ l1 :~ .- f} rt :- :.:'0~: , c c:-.: i3 8'-: 1 
110~~ ee:1 ;::-.!E'.r-ce -D~oe: ·~ 

een "b :::-"<.-:'lC :::'0:: , CQ ~.1::'::;C'G I 

eel1 "::-::'09~lC TO:: , CU : .. lS·:J:J..L 

t1.·!ec j 2.S GG~! 

ecn roo~e oYe=ro~ 
eC!.1 ~r o ::11e G::~else ::' 0_: G~l. ;:: l Li il.~; C8. ~~~2.saal 
r:: :~ n b:-:'1.1:r':'1e 811. :,'c :188 2:';'I :~ I:E"; -t c['.~~:i80()1 C~l. sil\,-e:.:-e 

een c~oG~e chr~~erlo~ (~E=9 :::, jopon) 
een hG:::--csleG::!:'e 'oroe~: 

i ter! :10~~ ee~1 r ,:; elee~G l]LGe~: 

sen croe~ 2~~c~2nJe 
eer.!. ri.jG22~: 

e 9.i1 2[l.~ tel ~J[t~~ 
15 
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een borstr01: ) 
oen :Daar Sl0:9~:ouDsen 
vier paar ' . .'olle oncïerl:oussen 
drie paar s'.;e.:::,te 1~ousse:1 

twee paar andere cecouleerae (ge~leurde) ~oussen 
een ja~on en een sjerp 
een j aar wa~te en een paar hertsleere handschoenen 
vier i!ollen L1utsen 
d:r.ie pruyl:en 
drie hoeden 

en verder 

tien sroote ranen en seventien ~leynen tot 
c:'l~~.:~:<!_ ~:c [~ 1 8. sen 
Certien brendeL1~ers 
hree 8nmers 
l!oencierl:oy 
hem,] ehol: 
tFe e oud e ~:opere kotels 

• • • I .. 
~l1.er lJGe2"'/c.::~:\3~r ell ra I'!e2.1 
t,iee lwertij S9rs 
c 2ni:::; 11 0t:,t' . .'erl: en ~) la!1.ken -'.;0 -: re ~l[lreerei1 
'va:': c.l e }loe "(Te ~1 te 2.2 -~):::·U2.r:: 811 
::oor:1s chu~ 0:'1 s!.'ec~c 
i.r:' 3 c l~~:c. ~ 

:::;(;'~ ~:o:.-_te ·_"~> :~o n.f: 

~e21 :::;~re.=t :!:'ll:.r-21 JJeert 
een ~oot3kc: r ~a t sijn 1ehooren 
08:1 c~12j, ze (stoel) Dot :::i~:1 iJe::o~:. ::!:'en 
c·on }; o o:::;e l: r: r ïiet sijn b eh ooren en een anus 
8e~ ~D:el1 ~- t vi or r~y9n 

oe!1i~'e ~)r~[-; r c"' ~ tU.~Tcerl t ot }:OGt::; ~-:cr 211 clJeize 

.' 

een rijsaal (zadel) 
cchabral: (dekl: leed) en tOOr:1 
een paar lensen (uacen:9onncm) 
eenige oude schoenen 
een paar lange honden 
l:ru~'1Tagen 

vOGels~~oy met vocelkein 

in de l~elder 

ses boteljes (flessen) met roode wijn 
veertien dito met rijnsche wijn 
een honderttwintiG boteljes mot franse wijn 
eenit; houte vaatuerl: 

Dovcnver:-:Jo ld e inventari S V211 roerenà e :;oe c' eren :3i eb 
bevindencJ e in het l~lein. b:~steel te 2)eu=ne 'JO:,:,dt in 
het prothocol noc Gevol Gd door een overz~ejt van 
(vele) cmroerenue Goeä eren voornaLlelij~~ D'-~.i.ten :Jeur
ne c;el c Gell . Ir: Dsu::-nc ": .. :"o::,c1-c él lG b91o..nGri.j~~:;te bezi t
tlne; cenO eI:1cl "het cle~,n c:::cte c l Etet ('ie 2 »sven en 
lnndc~ije11 in den '.l3Gl)e~ .~fi . 

TIet ~s =i8G C~ien wol i~t8re3sant te ne l~en , de t in 
een tC::·:i:'. ';;ieTe c;isteT, zieh eveneens oe'.rinóe:1(le in l le t 
oud-rec~ tc~lijk 3rc~isf V2n ~eu:,:,nc, i~ 1715 e e n 
scl'J3 -t·~.:.::~: -'.'''oor~:O:-l-C "1l:"~ ~: :Jeic1e lcaste le:1 i :~ =-:" '~Ll~!1e Ilet 
toebel': ccendc 1109VO:1 ; zo '.Tere! 'bijvoorbeclc' :1e-c Groot 

Cl en, ~ '2t ~;:lCi ,l 

Bottel 0:0 1)00 
1 ~50 ::'.:,l~e11. 

11ee_li.j~~~:' 2ici. :~;es c j'jDt O~) 2 1. ·J:)~,- r~·Lll
b:l steel 0:" 1325 ::ulc.len, hoeve u e Grote 
ul~:en en 9 G11 }èoeve 0:9 (,ie '.:E' l(s)be r c 

3ij bet o·vc:!:'zicll-G ~léL!.~ o:.:IToG~e:1.(; e ;oec:er2:::: ~:OI1t eVC~1-
e enG ~,-oor e G11 po s t zi.l ver,'erlc, 2i ell 1100GS-t~ .·D.g,rG c ~, 5, j n
li jl~ CYG:1eons bcyindel1c~e in l~et l~ l o in ::s.3"cecl t e 
IlcU:':'l1e, 11Gr.l·21 ij ~~ : 

-
een ta ;~2~~;: co ë,-f o:::'ti e C:oL1Îoor) 

17 
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hlee b :ll1oelac::::.'s 
e en cleyne se cou:9je (drinl::s cÏ1anl) 
een trel~ (snoer) 
ses leepelc, ses voorcietten (vor ken) 
ses leepels 
ne gen voorci e ~ten, eene le~el 

1 soupleepel 
3 conf ituur leepeItjes en vork jes 
3 teeleepeI t j e s met ste e l en 
2 lepe leh en vorken 
1 kleynen l epeltje 
2 pa ar broekgepsen 
een s nuy ter 
een schenkbort De t een voet 
ee n dit o Bonder voet 
t we e silvere de egens 
1 paar schoenGepsen 

~~ .J. J aïl s en. 

DE HERZIENING VAN 
HET GEMEENTE~APEN VAN 

ASTEN 

Op 16 juli 1817 werd de gemeente Asten bevestigd in 
het gebruik van een wapen, omschreven als volgt: 
'Van goud, beladen ter regterzijde met een schild 
van lazuur, waarop twee fascen en verzeld van acht 
jumelles, en chef verzeld van drie St. Andrieskruis
sen, alles van goud; ter linkerzijde van lazuur, 
beladen met een geankerd kruis en verzeld en chef 
van vier en en pointe van twee turven, mede alles 
van goud'. Reeds in 1895 signaleerde Aug. Sassen, 
dat dit wapen geen goede vorm en onjuiste kleuren 
had [1] . Het was dan ook ontleend aan het achttien
de- eeuwse schependomszegel van Asten, dat in de loop 
van zijn gesc hiedenis minstens twee voorgangers had 
gekend. De eerst, uit het midden van de zestiende 
eeuw, stelde een Annunciatie voor (Boodschap van de 
Engel aan fmria), vergezeld van het wapen van de 
heren van Asten uit het geslacht Cuijk. Het tweede 
telde de H. Y~agd met het Kind Jezus voor met aan 
\-Ieerszijden een wapenschild : rechts dat van Cuijk, 
links dat van Bacx (2]. Het vroeg achttiende eeuwse 
zegel (wellicht laat zeventiende eeuws) vertoont de 
wapens van Doerne en Boecap, geplaatst onder één 
kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels, 
waarboven wederom een voorstelling van de H. Maagd 
met Kind [3J. 
Alleen het laatstgenoemde zegel was in het geding 
bij de wapenbevestiging. In 1815 zond het gemeente
bestuur een afdruk daarvan in. Er bestond echter een 
misvatting, namelijk dat dit een zegel van een 
klooster was [4J. 

19 
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De op dit zegel voorgestelde wapens van twee aan
zienlijke geslachten waren genoegzaam bekend, zodat 
het onduidelijk is, waarom men in onzekerheid ver
keerde over de juiste kleuren. Anna Canstantia van 
Boecop was, als weduwe van Everard van Doerne, die 
van 1656 tot 1705 heer van Asten was geweest, vrouwe 
van het dorp van 1705 tot 1716. Het zegel is nog 
gebruikt ten tijde van haar dochter Anna Vilhelndna 
van Doerne, die in 1719 huwde met Gerardus de Horion 
Colonster. Zij was vrouwe van Asten van 1716 tot 
1720, waarna haar weduwnaar haar als heer van het 
dorp opvolgde. Het is niet gebleken, dat de schepe
nen van Asten een nieuw zegel met zijn wapen of dat 
van zijn opvolgers als heren van Asten hebben laten 
vervaardigen [5]. 
Op een verzoek om advies van het gemeentebestuur van 
Asten deelde de Hoge Raad van Adel reeds in 1974 
mede, wat de juiste kleuren van het wapen dienden te 
zijn. Er is hieraan geen gevolg gegeven, totdat in 

oktober 1986 het gemeentebestuur alsnog verzocht een 
gedeeld schild van Doerne en Boecop als verbeterd 
gemeentewapen te :mogen voeren, zulks in verband met 
de instelling van een gemeentevlag. De Raad advi
seerde de voor gemeenten gebruikelijke kroon met 
drie bladeren en twee parels aan te nemen, aangezien 
de eerder gemelde kroon kennelijk ontleend was aan 
het persoonlijk zegel van eerstgenoemd echtpaar. De 
gemeenteraad van Asten nam deze aanwijzing over, 
zodat bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1987, no. 
18, een nieuw wapen aan de gemeente werd verleend, 
waarvan de beschrijving luidt: 'gedeeld; I in sabel 
drie drielingsbalken van goud en in een schildhoofd 
van goud drie schuinkruisjes van keel; 11 in zilver 
een ankerkruis, vergezeld van zeven turven, ge
plaatst twee in de bovenhoeken, vier in de hoeken 
van het kruis en één eronder, alles van sabel. Het 
schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren 
en twee parels'. 
Op 27 januari daaraan voorafgaande had de gemeente
raad een gemeentevlag ingesteld van drie evenhoge 
banen, wit, rood en geel, waarop een zh~rt anker
kruis, waarvan de hoogte gelijk is aan 4/5 van de 
hoogte van de vlag, geplaatst op 1/3 van de vlag
lengte. In tegenstelling tot dat op het wapen heeft 
di t kruis evenlange armen. Op het wapen dwingt de 
schilddeling om de horizontale kruisarmen verkort 
voor te stellen. 

W.A. van Ham 
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IETS LEUKS VOOR 
GENEALOGEN 

.. ;[. 2-:':' voor d e sta.E1bo '.::nonC:erzoeLer èe ·oe::enëte do:::p
~T01..r.~- en. ueGra8_fboe ~: 911 G:}en l.~i t:{O:l::::~ r::'::2 r lJied9n, 
::'s ~~~e~l 7aE1~: c. an5e ~, 'ezen o~) sche:;:en::'Jl'otocolle!'l of 
::::t·~·. ~::'~sn ' .'2-n notnri21e c are:, ze:;:8:':' L1 c~ e 1 Ge 2elnI. 
:= ,~ ,"-r .•••• er zijn -,-a ~l. die toevc..l s -crG::'fer8, {: ie 
::'~392= ~ e leeftijd vaD iamend v e rredenl 
. Ë -::; (lE.C!l t lj V3rl cut stui:je S Che1)e~1:::rotocol? (1) 

~aar zalCcn meel! 

;-:';=-[.:2~ ~~r.L=B:=;:~ 

J _:~~~ S:: ... 23:3B~1 
G=_':'1l)~ LO~YL~~ 

~:'~C=LI 3 ~î~;'U-~!3?.r::S 

:= i:.~~:IJ3 VI:?.HOFST }J)T 
-.. ' I1.13~= 'TAH BCTT:8L 
J;c~T EOR:SITVOlnTS 
JA:~ ?3TERS 
,AlrI'HOlTIS :::tUT':i:EH 
JiJT B:?.UYSTEHS 
~.uTIEL Y AH OVERLAlillT 

53 JQar 
55 1: (? ~ . / 

55 11 

70 ti 

.~ . 11 

°4 
i.L O 11 

50 11 

72 11 

75 11 

G3 11 

88 11 

53 ti 

70 11 

68 11 

onleesbo.ar 
70 jaar 
52 11 

Dat zijn leuke dingen voor de Densen die stam
boomonderzoek bedrijvenl 

Renk 3eijers, 
Schijndel. 

(1) Streekarchivariaat Peellnnd. Rechterlijk 
Archief Deurne, invo nx. 75. 23 



24 

ARCHIEFSFROKKELINGEN 

lHt: 

Recept . 
Voor 2 stuvvers ~lo~e u ........ \ . , 

en 1 stuyver Hakelaar. 
Is voor de Pleuris. 

C,· TT • t ) H. ü.oo~s ra 

1 halve stuyver kaln oes 

Ds. H. Alberts. 

REMEDIEN VAN 
VERSCHIJDEN 

ACSEDENTEN VII 

29. Om het ~ruer te blussen in ':Tonden of elders. 

Neemt suete melek, garstebloemen, eamilbloemen en 
huislook "ende maeckt hieraff een pap; legget ront
som op". 

30. TeGens vrouuer: die haer '.Tater rÜet gehom·ren en 
eonnen ende datselve uut het kinderbed rahouwen 
hebben. Ende si~ I:lOeten I t oeele "binnen 't jo.en, 
doen. Eelut de eerste h2zekon !liet , "soe moeten 
ee het t'.reue Yle ~::.en e n"l e helDt lmn dat ~1i et , soe 
en S 3 1 ' t 11 e~; 0 0 c :~ ~Ü ·3 t 11 e lD e !l" . 

:·T-.-:em e on h2 ze~:0), l!o ~ reè1 ; ,c t heer, cl 't enem:12el". 
S~:ijct een 3tulc \TC11 C~ f; 11&8.:= en "ë:.oet ( ct iI: e en3n 
r:ieuwen pot net een dexssl ~ n6e stopt ~ie p ot soe 
"\".::::st toe met Geec~"' :Jf :llst lce~, SOe8E..~ter Ggen(~e~.:·

:'~ :::'~"lcte loc11t in erl COi~t. 11 Zet ~i0 yot gen d~ ,=: e~ een 
:-:. s cl1t in 1"J2te as to-:èat d e ~co~ " t ot ~:ulver ver
f ~Ji.cht is ." St2..Ti1? :-: nt .rij:1. ~i~ ~oeà2~ d~il'L~t lne11 
!:·.s t bier cf ":,.rij~·l "totc":. ê: tJ~et c.2. or is . l -~ae2:' rncn 
~oetter tcmlinste ~ 5 ~ocl da echs d c e~aff drincken: 
=-~ 2 . • 3::" è :'C ~:::9 :!:" i:-ilt :".:e:'2 , l'1oe cJ 2.c::e ::~ h oe beter 0nd e het 
:" s oocl~ al e ï •r en\Tgel ~ .. -G!1_1e e r I 1e!1 c;2. er[.f î à :;i11C~:t. 

:~ eerr! eerl b3!'1d"'Tol -n8!:'ilaJ'ie, I.1et i:."o:r-tel; "SCnOO1'1[!e 

~ ·:ê.SS9n e11de unIl ft ',.~ atc~ é:ffgedrooc:-J."t ." ]Joe 9r eCi1 
~ a~dvol akelei bij. StnE~ olIes :ij~, 60e h et in 
,::en. :lalve .:' Elol1[;sl" -. - ~jn "enci e Cie 'Trou'·,e -.!2rm te 
,:~:::'i.11cl~en 2egeve~1 . If 
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32. On fijn t e aenezen. 

"lTeemt die i'Tortelen van a lant." Stamp deze fijn. 
"Daertoe neer.1t honieh ende terHebloemen; dat 
ondere en gemengt" en erop Gelegd. 

"Of, neemt 2 of 3 lelytTortelen." Kook ze in 
"suete meIek" en doe er saffraan bij; "dat 
daerop Gebijt. Als 't uutgevallen is, mach 
men't eenesen met andere salve." 

"Of, neem de groene schil van "vlierhout". Snijd 
en stamp die Goed klein. Heng dit J:let "gansen
drecle" en leg het ero ::.> ." 

Bijbge. 
( Pla ni;enlijst) 

25 . l1ijsop 
zoe tl lOu t 

26 •••• be ssen 
~:i j S 0 1) 

29 . l~ui s l ~ok ( of 
6 anC! e~b 2. arc; ) 

; î. ÏJE r nrr.:;ie 
s ~~G l ei 

32 . s",ffr e.an 

i j sop 
ca li ::; si l1 0Ut 
b1.'..l.'stbs ren 
ijsop 

dond er bl eàe::c'en 
oe r n2Ge 

é1 c l~ e l eyenc r u:lt 
seff er aen 

VERVAL VAN DE 
DEURNESE 

POTTENBAKKERIJEN 

Over de potten- en steenbakkerijen in de Zeilberg 
zijn door H.N. Ouwerling in 'zijn 'Geschiedenis der 
dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlier
den' op pag. 78-79, 135-137 en 182-185 en door ' 
Hans van Hoek in 'D"n Uytbeyndel' nr. 8 pag. 3-8 
aandacht besteed. Daarbij kwam het verval in de 
18e en 1ge eeuw nauwelijks of niet ter sprake . Als 
aanvulling daarop wil ik aan die periode hier even 
wat aandacht besteden. 

In een verslag over de algemene toestand in 1791, 
dat toen in het resolutiënboek werd genoteerd, 
werd \Tan de potten gezegd ... welkers allooij 'tee
gens het Hollandsche niet kunnende haal en, daarom 
ook weinig off niets oplee.,-ert en uiteen ander 
rapport ui t 1826 werden ze omschreven als een grof 
slecht soort Fan aanlewerk, dat in Deurne en om
liggende dorpen door de boeren werd gebruikt. 
Daarmee is meteen duidelijk wat de oorzaak van de 
teruggang van de pottenbakkerij was . 
Oorspronkelijk bevonden de meeste pottenbakkerijen 
zich in de Zeilberg, waar men de benodigde klei 
uit de grond haalde . Ook dominé Hanewinkel ver
meldt in zij n 'Reize door de }faj ory' in 1798 daar 
er daar nog enige voorkwamen. 
Gauw genoeg daarna zijn de meeste er dan toch ken
nelijk mee gestopt, want in 1826 waren er offi
cieel nog drie in werking, waarvan nog maar één in 
de Zeilberg. Ze werkten alle drie met een oven en 
twee of drie draaistoelen . Eén van die drie bakke
rijen bevond zich in een vervallen ruimte ver 
buiten de gemeente, vermoedelijk in de buurt van 
de Neerkant en heeft daarna niet lang meer be
staan. In 1832 wordt ze tenminste niet meer ver
meld, maar wel weer twee in de Zeilberg en een 
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derde in Deurne vooraan jn de Molenstraat. e in 
de Zeilberg behoorden volgens de kadastrale leg
gers van 1832 aan Peter en Hendrik Munsters, maar 
in 1829 werden daar als pottenbakkers vermeld de 
gebroeders Cornelis en Johannes Munsters. Die in 
de Molenstraat was van Peter Matthijs Koch , afkom
stig uit het Limburgse Belfeld. 
Volgens Van der Aa in zijn 'Aardrijkskundig Woor
denboek der Nederlanden' uit 1851 was er toen nog 
maar één pottenbakkerij over in de Zeilberg, van 
de verschillende potten-, dakpannen- en vl oerste
nenbakkerijen die er ooit geweest waren . 
Uit de gemeenteverslagen blijkt dat Deurne in 1859 
in totaal nog maar twee pottenbakkerijen telde 
waar vier volwassen mannen werkzaam waren en de 
situatie officieel matig was. Daarna wijzigde 
weinig of het moet zijn, dat het ene jaar offi
cieel met drie en het andere met vier man werd ge
werkt en de situatie kon variëren tussen matig en 
gunstig. In 1865 was één pottenbakkerij vervallen, 
maar het volgende jaar werden toch weer twee pot
tenbakkerijen vermeld. Terwijl in 1893 nog door 
vier man in twee pottenbakkerijen gewerkt werd, 
hield in 1894 één er mee op en was Piet Munsters 
nog de laatste die zijn bedrijf alleen voortzette 
tot zijn dood in 1917. 

Viro van Heugten 
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