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BIJ HET OMSLAG 

In west-Europa komt na de 13e eeuw het insti
tuut van de notarissen op. De bekrachtiging van 
hun akten geschiedde niet d.m.v. een zegel, 
zoals bij schepenakten e.d. gebruikelijk was, 
maar met een getekend notaris merk. 
Het op de voorkant afgebeelde notaris-merk is 
dat van Anthonius en staat onder een 'charter' 
uit Deurne van 1596. Naar zijn naam te oordelen 
zou hij wel eens afkomstig kunnen zijn van 
Herselonder Lierop. 

LUIKERE NARUS II 

Wat zat Narus in 't nauw! . Hij wist geen 
raad. Hij luisterde eens voorzichtig aan het portier, 
doch hoorde niets dan een zacht snorken. De heer daar
binnen, onbewust van de geweldige dingen, die stonden 
te gebeuren en waarbij hijzelf een hoogstinteressante 
rol zou gaan spelen, de waarde heer zeg ik, sliep den 
slaap der rechtvaardigen. Narus achtte zich dan ook 
niet verantwoord de zoete rust van den eerwaarden heer 
te verstoren. Maar hoe zou hij zich redden uit de 
penarie? 
Na enige ogenblikken te hebben nagedacht, besloot hij 
het waagstuk te ondernemen van op heel zachte wijze 
met zijn vehikel van den bovendijk af te "varen". Wan
neer hij het heel voorzichtig aanlei, en dat was mo
gelijk, want zijn paard was de makheid zelf, zou alles 
ongedeerd op den grindweg terechtkomen. Tot overmaat 
van ramp had Narus echter geen rekening gehouden met de 
omstandigheid, dat zich een smal greppeltje bevond 
tusschen den bovendijk en den grindweg, het greppeltje, 
dat dient, om het water dat door den dijk sijpelt, af 
te voeren. 
Narus zou dan het waagstuk ondernemen. Heel voorzichtig, 
stap na stap achteruitgaande, zichzelf en zijn paard 
moed in sprekende, leidde hij zijn rossinant van den 
bovendijk. zachtjes daalde hij, zich reeds verkneukelend, 
dat alles nog op z'n beste zou aflopen. Nog één stap 
terug en hij zet zijn voet in 't diepe greppeltje en 
valt achterover languit op den grond. Vreeselijk zijn 
de gevolgen! Door den hem plots overvallen angst klemt 
hij vast de leidsels in zijne vuist en dwingt alzoo het 
arme dier hem te volgen in zijn vaart. Het paard schiet 
over den rampspoedigen geleider heen en rukt den vier
wieler met zijn kostbaren inhoud pardoes van den boven
dijk. Klabats! Daar stort het gevaarte het onderste bo
ven op den onderdijk. Een gruwelijk geraas van brekende 
glasruiten en gek raak van barstend houtwerk vermengt 
zich met ijselijke kreten om hulp uit het binnenste van 
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den wagen. 't Is Narus of heel de diligence met paard 
en al op zijn rampzalig corpus is neergekomen. Hij 
denkt aan alles tegelijk, aan zijn kostelijken vier
wieler, misschien in honderd stukken, aan zijn trouwen 
klepper, God weet waar gebleven, aan den Heer Dominee, 
die even tevoren nog zoo zacht sluimerde, aan zijn 
eigen persoontje op de laatste plaats. Hernieuwd hulp
geroep, nu dringerder en vermengd met uitroepen en uit
drukkingen, die op weinig zalvenden toon worden weerge
geven, doen Narus opspringen en zich naar de plaats des 
onheils begeven. Zelf schijnt hij ongedeerd te zijn, 
alleen een weinig beverig door de geweldige emotie. 
Maar de arme passagier, die hij de eer had te mogen 
vervoeren! De waardige man heeft zich reeds zonder 
Narus' hulp zoover gered, dat hij door de kapotte rui
te van het portier komt gekropen en met bebloede tronie 
en heilige verontwaardiging voor den ongelukkigen koet
sier verschijnt. Wat onze held toen heeft moeten hooren, 
zal hem niet spoedig uit het geheugen zijn gegaan. 
"'t Was nogal veul werd", zei Narus later, "dè 't Meneer 
Dominee waes, 'k ha veur gé vaifke gewild dè 't de Pas
toor of een van de Kepions gewèst waes." 

Johan Cuppens. 
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HET TESTAMENT VAN HEER 
JAN WIJLEN AMBROSIUS 

ZOEN VAN DER HEZE 
UIT VLIERDEN 

De familie van der Heze (later Verhees) afkomstig van 
het Vlierdense goed "ter Heze", heeft een niet onbe
langrijke rol gespeeld in de historie van dit dorp. 
Een van de belangrijkste telgen uit dit geslacht, 
waarvan we inmiddels de stamboomreeks kunnen terug
voeren tot in de 14e eeuw, is zeker geweest HEER 
JAN VAN DER BEZE, die leefde van eind 15e tot medio 
16e eeuw. 
Hij overleed nl. te Deurne op 20 juni 1553. (1) 
Van hem is een indrukwekkend testament nagelaten, zoals 
dat beschreven staat in het notariële protocol van 
Gerardus Nouts. ~Je laten de authentieke tekst integraal 
volgen, temeer ook om de lezer inzicht te geven in de 
opbouw van een dergelijke testamentaire akte uit die 
periode. (2) 

IETS OVER TESTAMENTEN. 

Op het moment dat iemand in de 16e eeuw een testament 
wilde laten maken, kon hij/zij zich vervoegen bij de 
schepenbank ofwel bij de notaris. Tevens kwam het voor 
dat men de pastoor of diens plaatsvervanger benaderde 
voor dit soort documenten. De plaats van handeling 
hoefde niet altijd per definitie het woonhuis van de 
testateur te zijn. 
Andere plaatsen waren soms het koor van de kerk, het 
marktplein, het kerkhof enz. 
Van belang was in ieder geval wel dat er een officiële 
akte van werd opgetekend, volgens een min of meer vast 
stramien. 
Het testament van de Heer Jan van der Heze is enigs
zins afwijkend van de normale procedure, omdat we hier 
met een testateur te maken hebben die zélf de volledige 
tekst heeft samengesteld en uitgeschreven en hem pas 
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daarna overhandigde aan de notaris, die het testament 
mocht openen op de dag dat Heer Jan zou komen te 
overlijden. 
Qua struktuur en opbouw vinden we in de testamentaire 
akte van de priester Jan van der Heze overigens geen 
opmerkelijke verschillen met andere soortgelijke akten 
uit die periode! 
Een vergelijkend onderzoek onder de testamenten in het 
notarisprotocol van G. Nouts zou echter best een inter
essante studie kunnen zijn!! 
De plechtige aanroeping in de vorm van het "In nomine 
Domini, Amen" is kenmerkend, waarbij de beginletter 
vaak de gestyleerde vorm van een vis neekreeg (de vis 
als Christusteken). 
Na deze aanhefformule volgt in het onderhavige testa
ment de rest van de tekst in de landstaal, terwijl er 
zeer vele zijn die in het latijn werden uitgewerkt, 
omdat de samenstellers heel vaak priester-notarissen 
waren. 
Karakteristiek is ook de uitgebreide datering, waarin 
vermeld staan het jaar, de indictie, de maand, de dag 
en het uur waarop de rechtshandeling werd voltrokken, 
tot zelfs het pontificaats-of kroningsjaar van de 
zittende Heilige Vader (de paus). 
Vanzelfsprekend is ook het duidelijk noemen van de 
aanwezige getuigen een essentieel element. 
Indrukwekkend klinkt de formulering waarbij de betrek
kelijkheid van ons aardse bestaan en de onzekerheid 
rond de dag waarop men afscheid van deze wereld moet 
nemen, wordt verwoord. 
Na deze inleidende volzinnen volgt eigenlijk pas de 
concrete beschrijving van de rechtshandeling, waarbij 
zeer gedetailleerd wordt ingegaan op de namen van de 
erfgenamen, het roerend en onroerend goed (vaak ook de 
ligging ervan), eventuele vooraf gestelde condities of 
voorwaarden e.d. 
Tenslotte wordt kenbaar gemaakt wie de testateur wil 
benoemen tot executeurs-testamentairs (de uitvoerders 
dus), gevolgd door een slotformule. 
Hiermee zijn de hoofdlijnen van een dergelijke testa-
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mentaire akte wel weergegeven! 
Men had tevens het recht eenmaal geschreven testamenten 
te herroepen, teniet te doen, te wijzigen of er toe
voegingen in aan te brengen, van welk recht ook Heer 
Jan Verheze gebruik maakte. 
Testamenten uit deze periode zijn soms zeer belangrijke 
historische schakels voor o.m. stamboomonderzoekers, 
omdat de familierelaties er vaak zeer uitgebreid in op
gesomd staan. 
Deze korte inleiding, met daarbij nog de opgenomen ver
klarende woordenlijst, lijken me voldoende informatie 
te bieden om met vrucht (en plezier!) het nu volgende 
boeiende testament te lezen. 

IN NOllINE DOMINE AMEN. 
Bij desen yegenwoordigen letteren van testamenten zij 
kennelycken ende openbair eenen yegelycken, dat inden 
jaere nae ons Heeren gebuerte doenmen screef duysent 
vijfhondert soeven ende veertich ter vijf ter indictien 
op ten xxvi en dach van septembri der maent omtrent x 
uren voir middach, spauesdomps ons alder heylichsten 
vaders in Christo en Heeren, Heeren Pauli, doir die 
voirsienicheyt goids des dorde paeus van dien naeme, 
int xiii jair van zijnder croningen, voir mij, notaris 
openbair ende getuygen hyer onder gescreven als scepe
nen der dingbancken van Doerne dair over geroepen ende 
sonderlinge gebeden, gecompareert ende lijfelycken ver
scheenen is geweest DIE EERvffiRDIGE HEER, HEER JAN WIJLEN 
AMBROSIUS ZOEN VANDER HEZE, priester des bisdomps van 
Luyck, wesende gesont van lichaeme ende wel bij zijnen 
vijf zinnen redene ende verstande, al st scheen bij 
een en yegelycken hem aenschouwende ende heeft ons al
dair ge exhibeert een papièren cedulle ofte codicill met 
zijnder eygender hant gescreven zoe hij verclaerden 
ende met zijnen eyghenen zegel toe gesloten ende beze
gelt, al st blyckende was, ende heeft gewilt ende be
geert die voirss, tegenwoordige toe bezeglde cedulle 
ofte codicill ende dinhouden dairaff naevolgende den 
consent des hoefs van Luyck dair op geimpreteert ge-
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houden te wordden onverbrekelucken voir zijnen uter
sten will ende testament ende tselver nae zijnder doot 
yerst gepubliceert ende van mij notario in presentie 
der getuygen hyer onder gescreven op(en) gebroken te 
wordden ende dair aff alsdan een ofte meer testamenten 
inder bester formen geextendeert te wordden, gelyck 
tselve mij notario hyer onder gescreven nae des voirss. 
HEER JANS testateurs aflyvicheyt, nae zijnder begeerten, 
opten xix

en 
dach in junio anno xv

c 
Liii in presentie 

der getuygen hyer nae gescreven ende den executuers 
alzoe all te samen geschiet is. welcke cedulle offte 
codicill is bevonden luyende van woirde te woirde 
aldus: 

INDEN NAEM ONS HEEREN AMEN 
c 

Inden jaer ons Heeren voirss. duysent v xLvii den 
xv dach septernbri der maent, heb ick HEER JAN BRUYS
TENS ZOEN VANDER HEZE, geconsideert ende overleet dat 
die doot zeker is ende die ure des doots onseker, op 
dat ick dair ornrne nyet van deser werelt scheijen en 
moet onversiendelyck zonder testament te maken -
Ende op dat mijn gueden mij van den almechtigen God 
verleent egheenen twist en come, soe maeck ick mijn 
testament ofte utersten wille van alle mijn gueden, 
beruerlyck ende onberuerlyck, welck ick wille dat van 
werden wesen sal - alzoe ennich testament ofte uter
sten will van werden wesen mach in enniger manieren. 

Inden iersten beveel ick mijn ziele Godt almechtich 
ende der Heyliger Maeget Marien zijnder liever moeder 
ende Ste nnnen ende alle Goids heyligen ende mijnen 
lichaem der gewijder eerde. -
* Item· ick maeck Sunte Larnbrecht tot Luydick voir mijn 

onrechtverdich goet off icks ennich hadde sess stu
vers eens te geven. 

* Item ick maeck der kercken van Doerne Leodensi dio
cesi vijfthien Karolus guldens eens te geven voir die 
welcke die kercke voirss. sculdich sal zijn te doen 
doen alle jaere mijn jairgetijt ende mijnder ouderen 
met vigilien ende singende misse te ewigen dagen ende 
dat doen registreren ende setten int anniversarie-
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boeck ende oick voor mijn sepulture. 
* Item ick maeck mijnen parochiaen twe stuvers ende 

den custer een en stuver eens. 
* Item ick maeck den Minrebrueders tot Weert neghen 

Karolus gulden eens wair voir sij mij zullen doen 
driendartichsten inden naem der heyliger Drievol
dicheyt voir mijn siele. 

* Item ick maeck den vier biddende ordenen elcken een 
vaet roggen eens. 

* Item ick maeck die capellen van Vlierden vier Karolus 
gulden om Ons Lieve Vrouwe dair mede te vercyeren 
oft dairt oirbarlycxte is eens te geven. 

* Item ick will dat mijn executeurs zullen spijnen en
de om goids will geven den armen vijf mudden roggen 
eens. 

* Item ick will datmen tot mijnder vuytvaert sal nemen 
xx Bb (=pont) was. 

* Item ick wil dat elck priester in mijn vuytvaertmisse 
celebrerende tot xv toe sal hebben 1~ stuver zoe 
verre die priesters dair zijn ende alsdan zo sal 
elck lesen een vigilie met ix lessen ende den cost 
hebben. 

* Item ick confirmeer approbeer laudeer ende van werden 
houde alsulcken opdracht ende donatie van zekere 
gueden als ick WILHELME HENRICK PELGROMS DOCHTER 
mijnre maeget gedaen hebbe gelyck in eenen instrument 
dair op gemaect volcomelycken begrepen staet. 

* Item alsulcken mud roggen erfpachts als mij die erf
genaemen CORNELIS VAN DEN DOGART jairlycx geldende 
sijn vuyten gueden geheyten den Wijer dair aff 
maeck ick deen helft WILLEMEN BRUYSTENS mijns broe
ders soen met zijnen kynderen, die ander helicht 
maeck ick den wittigen kynderen AMBROSIJ oick soen 
BRUYSTENS mijns brueders ende dat ierst na eder doot 
WILLEMEN HENRICX PELGROMS DOCHTER aen te verden. 

X Item alsulcken mud roggen erfpachts als mij HILLEM 
VnN DEN COLCK jairlycx geldende is vuyt zijnen gueden 
op die Beersdonck dair maeck ick JANNEN ALIJTEN mijn
re suster soen, mijnen peteren, met zijnen kynderen, 
die een helicht ende die ander helft maeck ick den 

7 



anderen kynderen ALIJTEN voirss. settenûe die 
kynder WILLEt1S ende BERBELEN haire brueder ende 
suster kynderen elck in haire ouders stadt ende 
dat mud roggen ierst aen te veerden naeder doot 
\VILLEI<1EN HENRICK PELGROMS DOCHTER. 

* Item ick maecke MARGRIETEN wittige dochter AGATHE 
mijnre suster eenen camp geheyten den Meijsencamp __ 
met zijne toebehoirten, met haren kynderen. 

* Item ick beset JANNE WILLEMS ZOEN VANDER HEZE mijn 
huysinge staende ter plaetsen geheyten den Raven
ecker metten hofstadt hoff ende lande dair aen ge
legen gelyck ick dat van JANNEN TIELMANS mijnen 
zwager vercregen hebbe, beheltelycken dat WILLEM 
HENRICK PELGROHS DOCHTER voirss. sal gebruycken 
haren leven lanck het ghene dat ick hair dair in 
gegeven hebbe ende des sal JAN sculdich zijn dair 
af weder te geven in handen mijns executeurs twin
tich Karolus gulden om mijn legaten ende besetsel 
dair mede te betalen van mijnen testament ende 
\\lILLEMEN VERHEZE zijnen vader te meten ende te 
geven een mud roggen alzoe lange als \'HLLEH voirss. 
leven sal. 

* Item ick maeck \'JILLEr.1EN VERHEZE mijnen brueder 
voirss. mijn schuere op zijn erffenisse staende 
ter Heze. 

* Item ick maeck JANNEN mijnen peter en ALIJTDEN 
mijnre suster soen mijn best groot scrijnen. 

* Item ick maeck GOYARDEN CLAES SWOESTEN ZOEN, 
mijnen peteren, mijnen groote kist. 

* Item ick maeck BRUYSTEN AMBROSIS ZOEN, mijnen 
peteren, vier Karolus gulden eens om goids will 
welck mijn executeurs hem alleysen vuytreycken 
zullen. 

* Item ick maeck MARGRIETEN ARTS BERCKERS DOCHTER, 
ANNA JANS VERHEZE DOCHTER, GOYARDEN CLAES S\vOESTEN 
ZOEN voirss., MEEUSEN WILLEM HEEUSEN ZOEN, ALIJDEN 
BRUYSTEN MEEUSEN DOCHTER, MARGRIETEN JANS MEEUSSEN 
DOCHTER, MARIEN HUYBERTS VAN ROGGEL DOCHTER, alle 
mijn peteren ende peeten wesende, elcken van desen 
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seven persoenen voirss. eenen Karolus gulden eens; 
MARIEN Ml\RGRIBTEN VAN DEN COLCK DOCHTER vier Karolus 
gulden eens op dat zij voir mij bidden sal. 

* Item ick maecke mijnen executeurs elcken twe Karolus 
gulden eens. 

* Item ick will dat mijn executoers sullen doen cele
breren een jair lanck alle weecken twe missen dair 
toe beset ick acht Karolus gulden van enen goeden 
priester zoe verre zij dien hebben, anders zoe sul
len sij die acht gulden om goids will geven. 

* Item voirts zoe maeck ick mijnen rechten erfgenaemen 
te weten WILLEt>lEN VANDER HEZE mijnen broeder ende den 
wittigen kynderen BRUYSTENS mijns broeders ende 
ALEIJDEN ende AGATEN mijnen susteren settende elck 
in zijnre vaders ende moeders stadt, all mijn ander 
gueden erffelyck ende haeffelyck beruerlyck ende onbe
ruerlyck, zoe wair die gelegen zijn oft bevonden wer
den gelyck in vier parten te deylen recht oft BRUYS
TEN ALEIJT ende AGATIIA in menschlyker natueren leven
de waeren. 

* Item off WILLEM mijn broeder voir mij storff zoe 
sett ick JANNEN sijnen zoen in zijns vaders stadt. 

* Item noch will ick dat alle mijns brueders off zus
ters kynders die gestorven zijn ende noch voir mij 
sterven moigen, wittige gebuert achterlatende, dat 
dien selve gebuerte van elcken kynde sal staen in zlJn
der vader ende moeder stadt in alles wes ick den an
ders voirss. gemaect heb - ende die selver gebuerte 
zoe verre sij nyet mondich en is sal zijn portie 
moigen vercoepen off verhantwisselen bij mijn execu
toirs zoe verre hen dat oirbarlyck sal duncken. 

* Item off yemant van mijnen erfgenamen waer die tegen 
dit tegenwoirdige testament ofte ordinantie seggen 
off doen wilde met recht offte andersins bij hem sel
ven off bij eenen anderen in enniger manieren, soe 
will ick dat die selve d at doende vuyt geguet sal 
sijn met eenen ouden grooten ende sijns gedeelts be
roeft sal zijn ende vervallen den ghenen die dat 
halden sullen. 

* Item ick HEER JAN voirss. tot ende om alsulcken mijn 
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testament ende utersten wil te vervullen kyese ende 
ordineer dese discreten ende wijse mannen WILLEMEN 
BRUYSTENS ZOEN VERHEZE, JANNEN \HLLEMS ZOEN VERliEZE, 
ende NICLAESEN SWOESTEN den welcken ick gheve vol
co~en macht ende sonderlinge beveel alle mijn gueden 
haeffelycke ende erffelyck beruerlyck ende onberuer
lyck, soe wair die gelegen zijn aen te verden te 
hantplichtinge ende te guberneeren om mijn testament 
ende utersten wille te disponeeren te betalen te 
vervullen zoe dat behoiren sal, met alle clausulen 
ende articulen inder executien van eenen testamente 
ofte vuytersten wille sijn te setten en behoeren te 
staen. 

* Ende ick, HEER JAN voirss. testamentmeker wederroepe 
mits desen testament alle andere testamenten ofte 
lesten willen die ick tevorens gemaect mach hebben, 
beheltelycken alsulcken donatie van zekere gueden 
als ick \VILLEMEN HENRICK PELGROMS DOCH'I'LR voirss. 
te voren gegeven hebben -
behaldende al tij t volcomen macht dit tegemJoerdige 
testament te wederroepen in ennich deel off int 
geheel zoe dlC mäel mij dat gelieven sal. 

Et Ego JOHANNES VANDER HE ZE presbyter prescriptus 
ista sic fieri volo 

Ut crachten van welcker lester clausulen van reserva
tien zijns testaments om tselve te moigen veranderen 
verminderen ende vermeerderen int geheel of in deel 
nae zijnder belief ten, soe is gestaen die voirss. HEER 
JAN testateur opten achten dach xv

c 
liii junij der 

maent ende heeft bij forme van additien van zijnen 
vorsten testament voir zijnen capellain HEER JANNEN 
REIJNERS ende twe wittige getuygen te weten JANNEN VAN 
DEN RAVENECKER ende REIJNERElJ VAN DEN RAVEIJECKER bij 
additie getesteert ende gevarieert als hyer nae volgt, 
blijvende die andere articulen van zijnen vorsten tes
tament die desen nyet en contrarieeren in hueren valeur 
ende crachten. 
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X Item heeft noch gemaect HILLEMEN zijnder maeget 

voirss. boven die voirss. legaten een mud gereets 
roggen eens te geven ende zijnen middelsten tabbart 
voir hue ren soeren arbeyt ende wachtinge. 

* Heeft noch begeert die selve ende gewilt dat HEE.R 
JAN REIJNERS salde wesen executoir van zijnen tes
testamente in de plaetse van WILLEMEN VERl1EZE zij
nen brueder bij hem voir geordineert. 

* Item heeft noch beset JANNLN VRANCKEN wijlen JANS 
VERlIEZE knaep twe gulden eens te gheven. 

* Item geeft quyt ~lICHIELEN VAN HOEFVE zijnen laet 
cum suis twe mudden roggen eens. 

* Item wes gueden dair over blijven van zijnen legaten 
voir sijnen originalen testamenten nu na beset die 
maeckt hij zijnen wittigen erfgenamen in zlJnen 
vorsten testament bescreven staende blijvende bij 
tselve testament als voir -

voir ml] notario ende scepenen van Doerne gemaect dese 
additie is geschiet tot Vlierden inden woenhuyse HEER 
JANS voirss. in presentie der getuygen als boven, ge
lyck die selve voir mij notario ende scepenen voirss. 
tselve wittelycken vercleert hebben begerende ende 
versuecken dese additie bij tselve voirgs. testament 
gevueght te wordden. 
Ende was onderscreven aldus 
Ita est Joes Reijneri officians parochie de Ooerne. 
Op alle dingen ende mexelen voirss. heeft dese voirss. 
testateur begeert van mij notario admisso openbair 
hyer onder gescreven, een ofte meer testament ofte 
testamenten inder bester formen gemaect te wordden. 
Dese legaten ende mexelen zijn geschiet tot Doerne 
inder kercken ten jaere indictie maent daige ende ure 
als boven, aldair met mij notario tegenwoirdich wesen
de die Eerbare ende discrete mannen, scepenen tot 
Doerne des bisdomps van Luijck, JOESTEN VANDER HAGE 
ende THQr.1AS BAKELHANS met meer andere getuygen dair 
over geroepen ende sonderlinge gebeden oirconde mijns 
naems ende gewoenlycken handttekens hyer onder gestelt. 
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Ende tot meerder sekerheyt hebben wij scepenen tot 
Doerne hyer beneden aen dese litteren van testamenten 
gehangen onsen gemeynen zegel ons scepenclomps. 

GERl\RDUS NOUTS 

I3RO!J: 1) H.N. Ouwerling Geschiedenis der dorpen en 
heerlijkheden Deurne Liessel 
en Vlierden herdruk 1974 
pag. 711 

2) Notariêel protocol van G. Nouts fol. 19 e.v. 
bewerking H. Beijers en 
P. KooIen. 

Henk Beijers 
Schijndel. 

Verklarende woordenlijst. 

geexhibeert = getoond 
cedulle ofte codicill = akte, schriftelijke verklaring 
consent = goedkeuring 
cles hoefs van Luyck = van het hof van Luik 
in presentie = in aanwezigheid (van) 
geextendeert = uitgebreid 
aflyvicheyt = overlijden 
e:cecuteur = uitvoerder van het testament 
geconside~eert = in beschouwing genomen, overdacht 
Sunte Lambrecht tot Luydick = St. Lambertuske:rk te Luik 
Leodensi diocesi = van het Luikse diocees 
Karolus gulden = gouden en zilveren munt van Karel V 

ter waarde van 20 st. 
anniversarievoeck = boek waarin de jaargetijden worden 

opgetekend 
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biddende ordenen = beschouwende orden (bedelorden?) 
oirbarlyc = nuttig, noodzakelijk 
ba = libra. (lat.) pond; de was gebruikte men voor 

kaarsen 
confirmeer = bekrachtig,bevestig 
approberen = goedkeuren 
lauderen = lett. prijzen 
hel(l)icht + helft 
in haire ouders stadt = in de plaats van hun ouders 
scrijnen kist of kastje voor het bewaren van kost-

baarheden 
alleysen = een keer, een maal 
verhantwisselen = doen overgaan op een nieuwe eigenaar 
ordinantie = beschikking 
(v)uytgueden = zijn erfdeel geven 
guberneren = besturen 
beheltelycken = behoudens, uitgezonderd 
reservatie = voorbehoud; hier dus: voorbehoudsclausules 
bij forme van additien = in de vorm van een toevoeging 
contrarieeren = in strijd zijn met 
valeur = waarde 
maeget = hier: dienstmaagd, huishoudster 
indictie = cyclus van 15 jaren 
gecompareert = verschenen 

BRON: J. Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek 
(+ supplement) 
Den Haag (oplage 1979) 

J.J.v.cl.Voort Supplement Leiclen/Antwerpen 1983 
van der Kleij 
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ARCHIEFSPROKKELINGEN 

GEDESERTEERD 

Jan Lampe, Soldaat van het Depot van de Koninklijke 
Hollandsche Nationale Werving, groot 5 voet, 6 duim, 
oud 29 jaren, geboren te Asten in de Meyery van den 
Bosch, van religie Roomseh, heeft bruin haar en wenk
brauwen, bruine ogen, ronde kin, pokdalig van aange
zigt, gezet van gestalte. 
Uit het Kwartier gedeserteerd den 17den Augustus 1807, 
te Gorinchem. 

Uit: Naamlijsten der deserteurs van de Garde en Armé 
des Konings over 1807. 

Gegevens ontvangen van 
A.J. Witte, Kapelle Zld. 
aan M. Kooistra-Kruijf 
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EEN WEDDENSCHAP 
OM VREDE 

Dat er ook in vervlogen tijden weddenschappen werden 
afgesloten kan gevoeglijk worden aangenomen. Dat wed
denschappen de archieven halen, dus werden geregis
treerd, komt niet vaak voor. 
Bij een onderzoek in de oudrechterlijke archieven van 
het voormalige statendorp Bakel werd echter in 1647 
een registratie van een toch wel bijzondere weddenschap 
aangetroffen. 

Alvorens de weddenschap te verhalen, eerst even een 
geheugensteuntje. 
In 1568 ving de bekende tachtigjarige oorlog aan, een 
opstand van de noordelijke Nederlanden tegen het cen
trale gezag in Brussel, dat de naar Spanje vertrokken 
koning Philips 11 vertegenwoordigde (Misschien kent u 
nog de slag bij Heiligerlee (23 mei 1568) of de ont
hoofding van Egmont en Hoorne (6 juni 1568)). 
Het was een strijd die kan worden gekenschetst als de 
nationale vrijheidsoorlog; immers hij eindigde met de 
erkenning van onze republiek door Spanje. Het beteken
de wel de definitieve scheiding tussen de noordelijke 
en de zuidelijke Nederlanden. De noordelijken slaag
den er tijdens de lange oorlog geleidelijk in meer 
invloed en kracht te verkrijgen. 

Voor de republiek was van groot belang de inname van 
's-Hertogenbosch in 1629. 
Door de Staten-Generaal in Den Haag werd het noorden 
van Brabant in z'n geheel als veroverd gebied be
schouwd, een z.g. generaliteitsland. 
Ook de bevolking begon dit te merken en "leefde"mee. 

In 1646 waren in MUnster de vredesonderhandelingen tus
sen de Republiek en Spanje begonnen. De burgers zaten 
met spanning te wachten. Zo ook Peter Hanrick Saerden 
wonende te Liessel en Frans Franssen van den Hout uit 
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Bakel. 
Zij gingen zelfs zo ver omtrent de juiste datum van 
sluiting van deze vrede een weddenschap schriftelijk af 
te sluiten. Deze werd vastgelegd op 9 mei 1647. De 
"weddinge", die juist werd aangegaan zou betreffen "den 
peijs, bestant ofte vrede daer tegenwoordich afgehandelt 
wort tot Munster in Westfhalen". 
Zo beweert Peter Hanrick Saerden dat de "peijs, bestant 
ofte vrede zal wesen den ierst comende bamis oft iersten 
october 1647" en Frans Franssen van den Hout beweert 
"dat het dan noch geen peijs sal wesen". 
"Soo hebben sij gewedt om negen gulden" en "eest sake 
dat peijs is soo sal Peter van Franssen ontfangen negen 
gulden ende "eest genen peijs soo sal Frans van Peteren 
ontfangen negen gulden". 

De vrede van Munster werd gesloten op 30 janauri 1648. 
Frans Franssen van den Hout uit Bakel had dus z'n wed
denschap gewonnen. Of hij de negen gulden van Peter 
Hanrick Saerden uit Liessel heeft gekregen is niet be
kend. Wel zien we in een aantekening uit 1651/ dat Frans 
Franssen ene Henderick Laurenss, als "borg" voor Peter 

daarop aanspreekt. 

R.J. Jansen. 
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VOLKSMUZIEK 
STREEK 

"Het Vlasmeisje" 

IN ONZE 
XVI 

Dat hier vroeger vlas verbouwd werd, zullen maar 
weinigen zich herinneren. Sommige toponiemen wijzen 
nog in die richting, zoals het Root(ven) in Asten. 
De dokumentaire "Van lijnzaad tot lijnwaad", gemaakt 
door enkele leden van de heemkundekring van Horst, 
geeft een peachtig beeld over deze verdwenen kultuur 
in onze streek. 
Tot nu toe, heb ik maar één lied opgetekend dat op 
de vlas betrekking had, en dan nog maar zijdelings. 
De onderstaande versie van "Het Vlasmeisje" is van 
Johan van Gog uit 1974. 
De versie van Mevrouw Verhees-Maas uit 1976 is nage
noeg identiek aan deze, dus kunnen we veronderstellen 
dat dit lied, in deze vorm, hier zo gezongen werd. 
Ik denk dat het lied ongeveer 100 jaar oud is. 
Tot op heden heb ik het in geen enkel boek gevonden, 
zodat de bron moeilijk te achterhalen is. 
Mochten er lezers zijn, die iets meer van dit lied 
weten, dan hou ik me aanbevolen, en zo niet is het 
toch aardig om te zingen. 

Jan van Ooij. 
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HET VLASMEISJE 

Gezongen door: Johan van Gog, 78 jaar. 
Opgetekend op 25-01-1974 door Jan van Ooij. 
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Ik ging er lestmalen uitwandelen, om mijn zinnen wat te 
veranderen. 

Naar buiten, naar buiten, al in dat groeneveld, 
mijn hart was heel ontsteld, al onder die groene blade

ren, 
Zag ik een mooi meisje, dat lag in het vlas, 
dat daar aan het werken was. 

2x 

Mijn hart en mlJne zinne, zijn genegen tot het minnen, 
uit liefde, uit liefde, ben ik tot haar gegaan, 
Ik sprak het jeugdig meisje aan, mijn overschoone 

vriendinne, 
Mag ik er wat rusten bij U in het vlas 
bij U in het jeugdig vlas, 

) 
) 2x 

Ach jonkman wat komt gij mij vragen, als gij er de 
liefde wilt dragen, 

Bij mij toch niet, bij mij toch niet, ik wacht mij voor 
't verdriet, 

De liefde die is blind, men zou er soms kwalijk bij va-

Om met u te verkeren heb ik er geen tijd, 
'k blijf maar een boerenmeid. 

2x 

Gij schoone herderinne, verandert U toch van zinne, 

ren, 

Ja dan zult gij, ja dan zult gij, gekleed gaan in de 
zij, 

Ik heb geld en goed in overvloed, gij overschoone 
vriendinne 

En nu moet gij werken vroeg en laat, 
ja werken op de straat. 

) 2x 
) 
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Ach jonkman wat komt gij mij storen, 'k ben voor het 
werken geboren. 

In weiden en velden, daar vind ik mijn pleizier. 
daarom jonkman vertrek van hier, het zijn er maar 

moeiten verloren, 
Om met U te verkeren heb ik er geen zin, ) 
ik blijf liever een boerin. ) 2x 

Den jonkman werd droevig van zinne, dat hij haar niet 
kon overwinnen, 

vol droefheid, vol droefheid, nam hij van haar afscheid, 
't is de les voor velen jongmans, die buiten de stad 

gaan vrijen, 
Blijft hier in de stad en maakt geen geraas, ) 
stoort gene boerinne in 't vlas. ) 2x 
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REMEDIEN VAN 
VERSCR I J DE::r~ 

ACSEDENTEN IX 

36."Om geronnen bloet aff te drijven". 

"Neemt cattencruyt ende kervel, elcx 1 hantvol; 
dat sap gemengt met cristenoogen ende hasen
sprongen ende lau gedroncken." 

37."Die sijn leden verstuyckt heeft". 
Neemt reusel van en gesneden varken, weit, "semelen 
ende wijnasijn; in een panneken geroost"; met een 
wollen doek erop gelegd. 

"Oft, neemt rosenoly ende d'wit van de eye; wel samen 
geclopt; werm met hennepenwerck daerop geleyt." 

38. "Voor een die sijn water niet maken en can". 

"Neemt een hantvol venckelsaet; kook die "wel in 
eenen pot melcx ende drinckt die wey. Dit is seer 
goet voor verstoppinge van de lever. Ende daer isser 
mede geholpen die meer als jaer hadde geclacht sijn's 
lincker sijde voorwarts treckende nae die mage. 
D'een seyde het was een vercoude mage, d'ander het 
waren wormen, d'ander seyde hij was betovert. 
Somma, wat raet hij dede ende vont geen bate, dan 
doen hij dit gebruyckte. Hij nam ongeverlijck 1 loot 
venckelsaet; cleyn gestooten, in een doexken gebonden 
ende dat in 3 mengelen botermelx", ongeveer 1 kwartier 
gekookt, "ende dan gecleert door eenen doeck. Ende 
daer 's morgens ende 's avonts ende oock dickwils 
door den dach aff gedroncken. Daer wert hij soe ge
sont mede al of hij noyt quellinge en hadde gehat." 
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39."Voor een vrouwenborst die sweren wil te doen 
verslaen" . 

22 

Neem het blad van raap, dat men fijnhakt, een snee 
roggebrood, "een goede snede meyssche boter en suer, 
scherp bier". Kook dit te samen tot een brij. "Dat 
tusschen 2 doecken soe heyt op die borst geleyt als 
men t lijden can. Ende als't verslagen is of cout 
begint te worden sal men 't daer weder al heet op
leggen en onderhouden. Dat soe 10 of 12 uuren lanck 
of langer. 
Het sal die sweeringe uuttrecken." 

/C~r()jd 

EEN UNIEKE GENEALOGISCHE UITGAVE 

Een van de doelstellingen van de werkgroep Oud-Vlierden 
is altijd geweest door systematisch historisch onderzoek 
veel gedetailleerde historische notities te verzamelen 
en deze meteen toegankelijk te maken voor andere onder
zoekers,zodat ook zij met hun onderzoeken weer nieuwe pers
pectieven zien en belangrijke vorderingen kunnen maken in 
dienst van het algemeen historisch onderzoek in de regio! 
Naast de vele publikaties en de indicering van archief
documenten betreffende Vlierden strekt het werkterrein 
van de werkgroep zich verder uit. 
Een 5-tal jaren geleden werd een projekt opgestart nl. de 
systematische indicering van het Helmondse schepenprotocol 
over de jaren 1396 - 1500 (protocollen 214 - 227). 
Dat leverde enorm veel 15e-eeuws toponymisch,rechtshisto
risch en genealogisch materiaal op van Helmond en wijde 
omgeving! ! 
Vanuit dit aktenmateriaal is vrij recent een deelstudie 
gemaakt,gericht op de 15e-eeuwse huwelijkspartner die in 
deze protocollen voorkwamen. 
Uitgaande van een uitgebreide fichesverzameling is gezocht 
naar een geschikt computerprogramma om het verzamelde 
(familie)namenmateriaal op overzichtelijke wijze te orde
nen en zo een zeer goed hanteerbare index te creëren,die 
snel toegang biedt tot de oorspronkelijke akten in de pro
tocollen. 
Dit "standaardwerk" is inmiddels gereed en is juist daarom 
zo uniek,omdat het de gehele 15e eeuw omvat,een periode 
waarvan in onze regio nauwelijks geordende genealogische 
documentatie bestaat! 
Een gebonden uitgave is door de werkgroep gedeponeerd in 
het Gemeentearchief van Helmond en voor iedereen raad
pleegbaar in de studiezaal aldaar. 
De uitgave bestaat uit een korte zakelijke inleiding, 
gevolgd door 203 A4-pagina's computerregels,waarbij de 
huwelijkspartners steeds naast elkaar geplaatst zijn in 
twee afzonderlijke kolommen,met daarachter een direkte 
verwijzing naar aktenummer in een bepaald protocol. 
We hopen dat we er veel onderzoekers een grote dienst mee 
bewezen hebben! ! ! 
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Ter illustratie een verkleind lay-out-fragment: 

Illl0NDS SCHEPENPROTOKOL 1396-1500 

tJan Goderts soen van Kathelyn 
tLuytgart dr. v. Aert van Godart Zanders 

Inhm 
Inhm 
lruhm 
Iruhm 

tArt nat.zn .v. Godert van Erlgart dr.v . Philip Ghevarts soen 
'Art Heer Wouters soen van Hadevich Peters 

Iruhm 'Art zn .v. Heer Wouter van Hadevich 
Iruhm tAert nat .zn . v. Heer Wouter van Corstyn dr. v. Heyn Voertuns 
Iruhm tAlveray nat.dr .v. Jan Jans van Jan van den Berghe 
lruhm tHadevich dr . v. Jan Goderts van Wautger van Gassel 
Iruhm tAlveray dr .v. Jan Jans soen van Jan van den Berghe 
Iruhm IHadevich dr .v . Jan Goderts soen van Wautger zn.v . Wautger van Gassel 
Iruhm Godarts soen IHadev ich dr .v. Jan van Wautger Wautgers soen van Gassel 
Iruhm Godarts soen tHadevich dr .v. Jan van Wautger zn.v . Wautger van Gasselt 
Iruhm Godarts soen dIe len hlet vd Bomen'Jan van Katheryn 
Iruhm al. vd BOlen ILuytgart dr . v. Aert Jans van Godart Zanders Deyntkens soen 
Iruhm'Mechtelt naLdr .Art naLzn .v. Heer Wouter v ~athys van der Ryt 
Irurken 'Wlllem van StIphou t geheiten van den Hllien 
Iruln tHenr ie die Jutten dr .v. Mereells van der We yen 
IIvlnen tLeQQen Aleyt 
IIvlnen '~irek nat.zn .v. Jan Alelt dr .v. Jan Hobreehts 
!rilst en Aelbreehs tBruysten zn . v. Margr iet 
Irvlsten Aelbreehs tKathe l yn dr . v. Jan van der Donschot 
Irulsten Aelbrechs tKathelyn dr .v. Jan zn .v. Peter van der Donscot 
Irulsten Aelbrechs 'Katheryn dr.v . Jan Willem Peters soen van der Donschot 
Irulsten Aelbreehts tKathelyn dr .v. Jan Peters soen van den Donsscout 
Irulsten Bruysten vd S,hoeteeker tKathel yn kldr.v. Jan zn.v. Jan Vestarts 
IrUlsten Jans soen van den Heytrake Katheryn Zeghers 
IrUlsten Jans soen van der Heze Kathelyn dr .v. Heyn des Zeghers 
lrulsten Ysebouts vd Seoetacker 'Kathelyn dr .v. Henrle Jacobs geheiten Haengreve van Beerlngen 
lrulsten van den Otterdyek Lysbet dr .v. Jan van der Langdonek 
Irvlsten van den Schoetacker tErmgart cr .v . Jan geheiten van den Schoetecker 
Irulsten van den Schoetecker 'Kathelyn dr.v . Claes Wouters 
IrvIsten van den Scoetacker tAlett dr .v. Aelbrecht zn .v. Gherit van den Kerchove 
Irulsten van den Seoetaeker 'Lysbet dr .v. Willel Henric Danels 
Irulsten van den Scoetaeker 'Hellwich dr .v . Jan gehelten 8ereun 
IrvIsten van den Seoetacker 'Kathelyn dr .v . Claes Wouters 
Irulsten van den Seoetaeker tKathelyn dr .v. Henric Jacop Haengreefs soen van Beerringhen 
Irulsten van der Heze Hi llegont 
Irtlsten van der Heze Hillen 
Irulsten van der Heze tAlei t dr. v. Aelbrecht van den Kerehove soen Gher it Weylarts 
Irtlsten van der Heze tAleit dr .v. Aelbreeht zn .v. Gherit Weylarts 
Irulsten van der Heze tLysbet dr .v. Willel zn.v. Heyn Danels 
ItIl'ten van der Heze tErmgart dr .v. Gherit Bernyers 
Iruysten van der Heze tErmgart cr .v. Gherlt Bernyers soen van Ghe~ert 
lralsten van der Heze tHeilwieh dr.v. Jan Bercman 
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Pieter Kooien 
Henk Beijers 
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