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"D'n Uytbeyndel" is een gezamenlijke uitgave van de 
Heemkundekringen "De Vonder" te Asten-Someren en "B.N. 
Ouvlerling" te Deurne. Een abonnenent op dit blad is 
inbegrepen in het lidmaatschap van een van dle 
verenigingen. 
Men kan zich echter ook alleen op het blad abonneren. 
Dat kost dan 15 gulden per jaar, exklusief verzend
kosten. U kunt zich daarvoor opgeven bij een van de 
secretariaten t.w. "De Vonder" Vlinkert 17, 5725 AH 
Asten-Heusden of "H.N.Ouwerling" Reeksenakker 2, 
5752 AH Deurne. 

De redaktie bestaat uit: Karel Brusewitz, Wiro van 
Heugten, Hans van de Laarschot en Jan van Ooij. 
Het typewerk verzorgt Bernadette van der Vlies. 
Stuur uw artikelen, commentaar e.d. naar: Wolfsberg 
26, 5721 HT Asten, of Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne. 

Bij het omslag 
De volgende afbeeldingen in het kader op de voor
zijde van het omslag van D'n Uytbeyndel zullen 
betrekking hebben op allerlei oude ambachten en 
beroepen, zoals die werden voorgesteld in een werk 
uit het begin van de negentiende eeuw. Als eerste in 
deze serie ziet U de tapper afgebeeld. 

Volksmuziek in onze streek XXI 

Het lied van St. Joris schijnt niet zo bekend te zijn. 
Tijdens mijn optekenen ben ik het tenminste maar één 
maal tegengekomen. 
Via mijn broer uit Swalmen, kreeg ik een tekst van dit 
lied zoals het in Beesel (L), elke zeven jaar, tijdens 
het "Draaksteken" gezongen wordt, en dat maar liefst 
uit 27 coupletten bestaat. 
Of het oorspronkelijk nog langer is geweest weet ik 
niet, maar misschien zijn er onder U die daar een 
antwoord op kunnen geven. Voor opmerkingen enlof 
aanvullingen hou ik me dan ook van harte aanbevolen. 
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Van St. Joris 
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1 Het was voor onze tijden 
dat st. Joris ging uit rijden 
al in een stad van 't heidens land 
waar men zo weinig christ 'oen vond 

2 Die stad was slecht van zeden 
dat het vonnis werd gelezen 
in hetwelk zoals men leest 
is den draak een vergiftig beest. 

3 Maar niemand kon de draak verjagen 
want hij kwam daar alle dagen 
langs den oever van de zee 
daar nam hij vele schaapjes mee 

4 Al de schaapjes die zij vonden 
werden door den draak verslonden 
en daar hield hij niet mee op 
het kostte menigen mens zijn kop 

5 Klein en groot die kwamen klagen 
bij den koning alle dagen 
dat niemand van hun allegaar 
zich durfde stellen in het gevaar 

6 De koning sprak zonder spotten 
wij zullen er eens om loten 
dat is onzen laatsten raad 
om te keren zo meerder haat 

7 Het lot kwam te veranderen 
en het viel van den enen op den anderen 
het lot viel op den koning zijn kind 
van zijnen vader zo teer bemind 

8 Den koning was in rouwe 
om zijn dochter te behouwen 
hij beloofde aan allen gelijk 
de helft van zijn koninkrijk 

9 Heer koning gij moet weten 
van ons zijn er het meest gegeten 
zij zal ook zonder tegenspraak 
haar laten eten door den draak 

10 Toen moest deez' dochter scheiden 
waar haar vader zo om schreide 
langs den oever van de zee 
en zij nam haar schaapjes mee 

11 Terwijl zij daar wat tijd passeerde 
kwam Sint Joris aangereden 
hij sprak deez' jonge dochter aan 
wat doet gij hier alleen te staan 

3 



12 Zeg ridder wil u mijden 
wilt van deze plaats afrijden 
want hier zal komen eenen draak 
die mij zal eten met mijn schaap 

13 Zeg dochter wil niet schrikken 
want den draak zal u niet slikken 
want ik kom hier uit Christus naam 
en maak hem als een lam voortaan 

14 Terwijl zij daar wat tijd passeerden 
en deez' woorden excuseerden 
toen kwam 't eeuwig hels gespuis 
uit de zee met een groot gedruis 

15 Maar Sint Joris kloek van zeden 
reed den draak kloekmoedig tegen 
ziet hoe kloekmoedig dat hij stak 
met zijne lans al door den draak 

16 Den draak die was verslonden 
en deez' dochter die was gewonnen 
deze dochter die werd katholiek 
en ook geheel haar koninkrijk. 

Een vogel vliegt de wereld in 11 

De heer J. Rooijakkers uit Nijmegen reageerde met het 
volgende schrijven op tekst en melodie van het lied: 
"Een vogel vliegt de wereld in". 

Enkele bescheiden op- en aanmerkingen mogen hoop ik ook a 

Ik ben 65 jaar en hoor in gedachten mijn moeder dit lied 
zingen in de twintiger en begin dertiger jaren. Ik kan 
haar niet meer raadplegen over het lied of het onder
staande, want zij stierf in 1944. Zij kwam uit het land 
van Maas en Waal, van het dorp Dreumel. Pas rond haar 
24ste jaar kwam ze in Best terecht als meisje of hulp 
in huis en praktijk van Dokter Jansen, met één of 2x s 
weet ik niet. In Best leerde ze vader kennen. De groot
ouders van Vader kwamen uit Vlierden, Deurne, maar ver
lieten die streek en trokken via Weert naar Best. U vond 
de tekst van hetli.ed in een schrift van Anna Janssen, 
maar Dokter Janssen uit Best kwam uit Lith waar zijn 
ouders rijnschepen bezaten. Een zus van mijn moeder 
werkte daar en zo kwam moeder bij Dr. Janssen in Best 
terecht. 
Als moeder het lied al kende vóór dien, dan is het geen 
lied van de streek. Mogelijk is er een verband tussen 
de families Janssen van Bakel en de Janssens uit Lith, 
zodat Moeder via die weg het lied leerde kennen a Hoe dan 
ook, zoals het lied wordt weergegeven zong Moeder het 
ook op enkele kleine verschillen na. Zij zong bijvoor
beeld inplaats van de zesde regel: "wij zien elkander 
straks toch weer"a 
Ook zong ze het refrein als: "De vogel vliegt enz a en 
luistert niet enza" Zo ook tegen het eind van het lied. 

"Maar moederlief die is niet meer, en als een snijdend 
koord dringt ' t langzaam tot hem door" en dan weer 
het refrein met "De vogel a a •• a enz. " 
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Wat de melodie betreft die is hetzelfde wat de toon
hoogte aangaat, maar er is dacht ik wèl verschil in de 
duur der tonen o De muzi~kale weergave heeft wel cor
rectie nodig zo te zien, maar ik ben geen musicus en 
waag me daar niet aan o 
Het was heel leuk dit oude lied weer terug te zien en 
ik ben nieuwsgierig geworden waar het nu eigenlijk 
vandaan komt, uit de Peel of uit het land van Maas 
en Waal. 
Om de zoon uit het lied te typeren zou mijn Moeder ge
zegd hebben: "Hij ging de Breede Veertien op"o Misschien 
kent U die uitdrukking ook. De Breede Veertien was een 
minder diep gedeelte op de Noordzee langs de Nederlandse 
kust in vroeger dagen. Maat dit gezegde zal wel uit het 
land van Maas en Waal stammen, alhoewel, je weet maar 
nooit. 

Jo Rooijakkers. 
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Balthasar Coymans, Heer van 
Deurne en Liesvelt II 
De heerlijkheden Deurne en Liessel. 

Balthasar Coymans was vrijheer van de heerlijkheden 
Deurne en Liessel vanaf 1728 tot aan zijn dood in 1759. 
Over het begrip heerlijkheid wordt in de literatuur het 
volgende vermeld: 

•.••• in de Middeleeuwen een tot het vermogen van de 
heer behorend overheidsgezag, dat in het beginsel ont
leend was aan de keizer van het Heilige Roomse Rijk, 
de koning van Frankrijk enz. ( ••••• ) 
Men onderscheidde lage en hoge heerlijkheid. Was het 
gerecht bevoegd in burgerlijke en niet-lijfelijke za
ken dan had men te doen met een lage heerlijkheid, 
ook wel dagelijkse of ambachtelijke heerlijkheid ge
naamd. Impliceerde het heerlijkheid ook het berechten 
van lijfelijke (criminele) zaken, dan had men te maken 
met een hoge (ook wel aangeduid als vrije) heerlijkheid 
of halsheerlijkheid ( ••••• ) (l) 

Deurne en Liessel waren vrije heerlijkheden en dus was 
de heer gemachtigd om lijfelijke zaken te berechten. 
Tot de heerlijke rechten behoorden, economisch gezien, 
allerlei prestaties door de bevolking aan de heer ver
schuldigd, o.a. de herendiensten. Deze moesten verplicht 
en zonder vergoeding verricht worden, b.v. 

- de hand- en spandiensten 
- levering in natura (tienden) 

keurmede (la) 
- maalrecht 
- ovenban 
- brouwerijban 
- munt- en marktrecht 
- tolrecht 
- jacht- en visrecht (2). 
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De heer had echter ook nog enige plichten: 
(eed gedaan door Johan, François Godefroy, grave van 
Huijn, baron van der Horst, heere tot Doerne, bij zijn 
inhuldiging tot heer Van Deurne op 9 mei 1645): 

( ..... ) 
Geloove ende sweere die Heilige Kercke, weduwen 

ende wezen te beschermen ende voor te staen. 
Als insgelijcx alle die ingesetenen ende nageburen 

der heerlijckheyt van Voerne. 
Deselve te laten ende te helpen leven in hunne oude 

privilegi~n ende gerechtigheden. 
Ende bij tyde des crijchs, oorlochs ofte andersints, 

voor te staen ende beschermen. 
Insgelijks de heerlijckheyt in hare palingen ende 

bepalingen, stegen, straten, heyden ende gemeenten 
naer mijn vermogen te defenderen. 

De schepenen te manen ofte doen manen om oprechte 
vonnisse te wijzen. 

De quaetdoenders naer exigentie der saecke te 
straffen. 

Ende gedereen naer behoor en recht te doen. 
Ende voorts de keuren ende breucken ende amenden, 

die bij mij als heere ende gelijcke regeerders der 
heerlijckheyt van Doerne ende de nageburen ende ge
meente van Doerne in alles voort houw ende getrouw 
te wesen als eenen goeden ende oprechten heere sijne 
gemeente ende onderdanen schuldig is te doen. 

( ..... ) 
Soo helpe mij Godt ende Sijne Heyligen! (3) 

Uit de nalatenschap van Balthasar Coymans blijkt dat hij 
sommige van deze plichten ó6k nakwam. 
Er wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van een akker 
waarvan anderhalf vat rogge in verband met een zoge
naamde '"koornpagt" bestemd was voor den Armen van 
Is-Bosch (zie afbeelding) (4). 
Uit dezelfde nalatenschap blijkt ook dat het hebben 
van een heerlijkheid een aardige verdienste kan ople
veren. 
Bij de aankoop van Deurne en Liessel in 1728 werd er 
in een akte vastgelegd dat de griffier in de Raad en 
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re Leenhove van Brabant ontvangen zou hebben van Baltha
sar Coymans een bedrag van "aghtien duysent Car.glds o " 

Daarbij moest hij nog een bedrag van "twehondert aght 
en twintigh gids. vijftien st(uivers) twaalf penn(ingen) 
wegens de taghtigste penn van geme cooppen(ingen) uyt
gestoockte lasten (. 000 .) 
Lant betalen. (5) 
In de hierboven reeds genoemde nalatenschap blijkt, 
dat de totale waarde van de heerlijkheden Deurne en 
Liessel gestegen was tot ruim 27.000 gulden (27467:11:0) 0 
Waarom Balthasar Coymans als rijke koopman de beide 
heerlijkheden kocht heb ik (nog) niet duidelijk kunnen 
vinden. Wel blijkt dat de ingezetenen van Deurne en 
Liessel zelf de heerlijkheden wilden kopen. Alvorens 
deze aanvraag te doen werd er besloten om een bedrag 
van 18.000 of 19.000 guldens uit te trekken voor deze 
aankoop. De drost werd naar Den Haag gestuurd met deze 
aanvraag, maar kwam op 8 juni 1728 terug met het bericht 
dat ze wel 20.000 guldens zouden opbrengen. Dit bedrag 
werd te veel bevonden en er werd dan ook van aankoop 
afgezien (6). De ironie wil echter dat, zoals ik hier-
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boven al vermeld heb, Balthasar Coymans Deurne en Lies
sel gekocht heeft voor 18.000 guldens. 
Toch was de grootte van de prijs niet de enige reden 
dat de ingezetenen van Deurne en Liessel hun eigen heer
lijkheden niet konden kopen. 
Op 14/15 juni 1728 ontvingen de Staten Generaal een 
brief van de Raad van State. Hierin wordt het advies ge
geven de ingezetenen van de beide heerlijkheden geen 
toestemming te geven om eigenaar te worden van deze 
heerlijkheden: 

(co c •• ) 

U Ho: Ma: gelieven daer op gedient te z~Jn dat wij de
selver regt en hebbende gestelt in handen van de Raad 
en Rentm. gene. der Domijnen van Brabant in het quartier 
van 's Bosch, deselve aan ons heeft berigd, dat sig 
geensins .o ••• Staat bevond in soo korten tijd ons met 
eenig fundament of kenisse van saaken ontrent het ver
soek der Supllianten te konnen informeeren; dat zijns 
weetens, geen heerlijkheid, of dorp in de gansche 
Meijerie is, het welke bij de gemeente selfs als heer 
beseeten word: dat hem wel niet kennelijk is, dat sulx 
bij eenig placaat of resolutie soude verbooden zijn, dog 
dat egt er alle heerlijkheeden en dorpen nog aan den 
hertog toegehooren, of bij particuliere heeren gepos
sideerd worden; dat meest alle de supllianten op welkers 
naam het versoek gedaan word, uitgesondert de soogenaam
de tienmannen, soo veel hem bekent is, bij den heer 
jaarlijx aangestelt moeten worden dat derhalve bedenke
lijk is hoe sulx gevoegelijk soude konnen geschieden, 
wanneer de gemeentens selfs heer van gemelde heerlijk
heeden souden sijn; dat van de revenues van deselve 
heerlijkheeden geen exacte informatie konden geven, 
als daar van geen kennis hebbende als door een bloote 
notitie die den drossaard P: de Cassemayor hem daar van 
hadde ter hand gestelt, welke wel eenig nader onderzoek 
soude vereeischen. 
De tijd Ho: Mo: heeren te kort zijnde om voor de finale 
verkooping eenig ondersoek te konnen doen; en bij ons 
bijsonder reflexie gemaakt zijnde dat in de Meijerie van 
's Bosch het koopen van heerlijkheeden door de gemeen
tens selfs niet alleen een nieuwigheid soude sijn, 0'.0 0 
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dat voor al sulx niet geraadsaam schijnt voor gemeentens 
of corpora welke albereids met seer swaare negotieen 
sijn belaaden, gelijk die van de Meijerie meest alle 
sijn; en dat diergelijke versoeken waarschijnlijk minder 
vanwegen de gemeenens of goede ingeseetenen en met be
ooging van deselver waare voordeel en interest voorkoomen, 
alswel van de officieren en bedienden, welke door den 
heer worden aangestelt, die gewoon zijnde onder vorige 
heeren het bewind der heerlijkheeden in handen te heb
ben, niet sonder reede bedugt zijn, dat zij bij de 
aankomst van een ander heer meerder dependent en sub
ject souden konnen gemaakt worden; Souden wij derhalve 
van advies sijn, dat U Ho: Mo: der Supllianten verso ek 
souden gehorren af te slaan. 
(.o.o.) (7) 

Wordt vervolgd. 

M. de Bruijn-vod.Linden. 

Noten: 
(1) Nijhoffs Geschiedenis-lexicon Nederland en België. 

's-Gravenhage/Antwerpen, 1981. 
(la) Het recht om uit een nalatenschap één stuk te zijner keuze te nemen. 

(2) Zie noot (1). 
H.N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Lies
sel en Vlierden, lIelmond 1933, p.114. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Streekarchivariaat Peelland, Deurne. Oud Rechterlijk archief van Deurne, 
inventarisnummer 136. 
Rijksarchief in Noord-Brabant, Den Bosch. Heerlijkheidsar~hief Deurne en 
Liessel, inventarisnummer 13. 
Zie noot (3); p. 162. 
Algemeen Rijksarchief, Den Haag. Boek 1.01.04 Staten Generaal, inventari~ 
nummer 5247. 
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Verslag van een studie door een 
Nederlands veen gebied 
door M. Jablonski (1). 
Vertaler: L.J. Lucassen, die ook de annotatie op zich 
nam. 

In het zuidoosten van Noord-Brabant tegen de Limburgse 
grens aan, bezocht ik de turfstrooiselfabriek van Von 
Mensbier-Wolff en het buitengewoon interessante bedrijf 
van de maatschappij Helenaveen. Genoemde turfstrooisel
fabriek ligt vlak bij de halte Helenaveen aan de spoor
lijn Venlo-Eindhoven. Het traject Venlo-Helenaveen door
snijdt haast alleen maar een heidegebied dat gedeelte
lijk bebost is. Men ziet er hier en daar alleenstaande 
boerderijen omgeven door tuinen waarin hoofdzakelijk 
groenten geteeld worden. Bij de halte America is een 
grote tuinderij (2) aangelegd; ook is daar een blijk
baar goed gedijende boomgaard te zien. Niet ver van de 
halte Helenaveen gaat de heide in veen over. Daar ligt 
vlak bij een kanaal en het station de fabriek van Von 
Mensbier. De gemeente Deurne heeft daar 200 ha. ge
pacht (3) om het grauwveen te verwerken tot turf
strooisel. Dit pachtcontract loopt over twee jaar af 
en dan moet het terrein ontruimd zijn. De verpachtster 
heeft zich de winning van het daaronder liggende zwart
veen voorbehouden, maar is tot nu toe nog nergens daar
mee begonnen. 
Rails verbinden de fabriek met de verst verwijderde de
len van het veen, zodat een tocht door het veen op een 
door paarden getrokken lorrie kan volgen. Waar het 
grauwveen al afgegraven is, was de laag zwarte turf 
stelselmatig door greppels afgewaterd, ten einde ge
schikte plaatsen te verkrijgen om de vale turf te dro
gen. Op 100 m. afstand van elkaar zijn er in de leng
terichting en op 20 m. in de breedterichting greppel
tjes gegraven. De hele veenderij is 2800 m. lang en 
gemiddeld 1800 m. breed. 
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Niddenstuk van het veenderij gebied van de Maatschappij llelenaveen, oe 
het kanalenstelsel te verduidelijken. 
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De fabriek is zo ingericht dat ze in vijf kwartier een 
wagonlading turfstrooisel kan vervaardigen. Op verzoek 
perst men ook twee halve balen in plaats van een hele. 
De belangrijkste afzetgebieden zijn Westfalen en Zuid
Duitsland tot München en Bazel toe. Een gedeelte van 
het turfstrooisel gaat naar Engeland. Vrij grote sche
pen brengen het naar Rotterdam, waar het in zeeschepen 
overgeladen wordt. De leverantie aan Engeland vindt 
plaats tegen overeengekomen door drie in de buurt ge
legen turfstrooiselfabrieken (4) 
Het 1000 ha. grote veengebied van de Mij. Helenaveen 
ligt -met uitzondering van een klein perceel in de na
bijheid van het station, dat als opslagplaats voor ge
reed fabrikaat dient- langs de Helenavaart, d ie vandaar 
naat het zuiden loopt. Het dorp Helenaveen, dat tot de 
gemeente Deurne hoort, bereikt men per rijtuig langs 
het kanaal vanaf de halte in drie kwart ier over een 
voortreffelijke weg. Alle bruggen over hoofd- en zij
kanalen, zowel voetgangers als voor voertuigen, zijn 
drijvend. Zij worden door de schippers, die geen tol 
hoeven te betalen voor de doorvaart, zelf geopend en 
weer gesloten. Dit kan door een man gedaan worden. 
De Maatschappij heeft alleen al op haar eigen terrein 
een kanalenstelsel dat in totaal 45 km. lang is; de 
kanalen zijn 10-12 m. breed en 1.80 m. diep. De ze ui
terst doelmatig aangelegde kanalen ziet men op de h ier
bijgaande kaart, die het middenstuk van het totale 
veenderijgebied laat zien. Diepe sloten die het water 
onder de kanalen door afvoeren, draineren de veenderij 
waarvan de bodem overal uit zand bestaat. 
In dit droge jaar (5) is de waterstand in de kanalen 
tijdelijk laag geweest, omdat een gedeelte van het wa
ter elders ter bevloeiing werd gebruikt. Tijdens ons 
bezoek in september echter waren ze in het belang van 
de scheepvaart door een kanaal (6) van de Maas uit, 
weer goed van water voorzien. Het grauwveen is gemid
deld 1m. diep en de zwarte turf 2 m. De flora van de 
maagdelijke Peel bestaat hoofdzakelijk uit het pijpe
strootje (molinea coerulea) en de gewone heide, terwijl 
men de dopheide (erica tetralix) die meer vocht nodig 
heeft, slechts in vrij grote hoeveelheden aantreft op 
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P l attegrond van een arbeiderswoning voo r een gez i n i n lie l enavecn . 
Lengte 11 , 5 mete r , breed t e 7 me t e r. 

gedeelte l ijk afgeveende gronden. Het turfsteken gebeurt 
me t d e h and. In de onderste lagen vindt men vaak boom
stro n k en (7), maar geen complete boomstammen. Daarom is 
mijn vr i endelijke gids, die directeur is van de Maat
schappi j, de heer Van de Blocque rie (8) de mening toe
gedaan, dat het oorspronkel i jke bos door brand is ver
nie tigd. Op de plaatsen waa r het grauwveen, dat in twee 
fab rieke n tot turfstrooi sel en turfmolm wordt verwerkt, 
weggesto~en is, wordt het zwartveen dat in het lopende 
jaar niet meer gestoken wordt, met grauw veen of bonk
s e l afgedekt, zoals dat ook in Duitsland plaatvindt. 
Nadat de zwarte turf gestoken is, wordt de ondergrond 
in cultuur gebracht door 10 cm. aarde van de zandige 
bodem gedeeltelijk met de bonksellaag te vermengen. 
Incidenteel wordt ook de hele laag bonksel met het zich 
daaronder bevindende zand door diepploegen gemengd o 

Vondsten uit vervlogen tijden zijn in dit veengebied 
tot nu toe (9~ niet gedaan. O~l~taatsen waar vrij grote 
banken van Erlophorum (10)turf v6orkomen, die men al
tijd op de grens van grauw- en zwartveen vindt, worden 
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Doorsnede A B van een arbeiderswoning voor een gezin in I~lenaveen. 

de vezels hiervan met de hand verzameld. Van dit werk 
wordt gezegd dat het lonend is, daar de ruwe vezels 
tegen een goede prijs ter verdere verwerking samen met 
andere vezels, verkocht kunnen worden. De zwarte turf 
wordt, als hij in grote hopen is gezet, met dunne om
gekeerde graszoden afgedekt. Zowel t~rfstrooisel als 
zwarte turf vinden gretig aftrek o 

Op een plaats werd met een Dolberg-machine fabrieks
turf vervaardigd, maar alleen voor eigen gebruik. De 
afnemers van zwarte turf uit de omgeving zijn gewend 
alleen maar zelf gestoken turf te stoken en willen de 
iets hogere prijs voor fabrieksturf niet uitgeven. 
De voorraad turf zal nog voor ongeveer 30 jaar toe
reikend zijn als men op dezelfde voet als tot nu toe 
verder werkt. 
Het dorp Helenaveen is uiteraard ontstaan op de plaats 
waar het eerst met de vervening is begonnen en dus 
ook het eerst de ontginning en woningbouw op de zandige 
ondergrond mogelijk werd gemaakt. Het strekt zich uit 
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in twee lange rlJen huizen aan beide zijden van de 
Helenavaart en biedt een vriendelijke aanblik. Rijen 
hoge eiken gedijen hier en breiden hun dichte bladerdak 
uit. Er heersen bij de Maatschappij compleet patriar-

chale toestanden. Bijna het hele dorp is haar eigendom. 
De directeur, mijnheer Van de Blocquerie, heeft zijn 
handen vol om de 1000 aan hem ondergeschikte zielen, 
wier vertrouwde raadsman hij is, tevreden te stellen. 
Zijn positie is zeer veelzijdig. In de eerste plaats 
heeft hij de leiding van de turfstrooiselfabricage en 
de exploitatie van de zwarte turf en ook van de ver
koop. Hiertoe zijn er in het buitenland agenten aan
gesteld waarmee van tijd tot tijd contact opgenomen moet 
worden. De afzet geschiedt uitsluitend met eigen ijzeren, 
vrij grote en kleine schepen, die op een eigen kleine 
werf onderhouden worden. Verder moet het uitgeveende 
terrein ieder jaar in cultuur gebracht worden. De bemes
ting bestaat deels uit kali- en fosforzuurhoudende 
kunstmest en anderdeels uit stratendrek (12), dat de 
turfschepen als retourvracht meebrengen. Al het voor 
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Vooraanzicht van een arbeiderswoning voor een gezin in Helenaveen. 

ontginning gereed gemaakte land wordt verpacht en wel 
in kleine percelen: aan de eigen arbeiders à f 25,-
per ha. en aan vreemden voor f 50,-- per ha. De pach
ters doen uitsluitend aan tuinbouw en de producten wor
den tegen hoge prijzen verkocht, vooral in de grote 
steden als Amsterdam en Rotterdam. 
Bij voorkeur worden er groene doperwten, bonen en kom
kommers geteeld en tegen zeer goede prijzen verkocht. 
Het grootste aan één pachter uitgegeven perceel, dat 
geheel ingesloten is door de Maatschappij, behoort toe 
aan mijnheer vaHeGriendt (13). Dit perceel is 4 ha. 
groot. De verpachter heeft rondom het vierkante perceel 
een muur gebouwd (14). De pachter exploiteert het met 
behulp van zijn talrijk gezin, door met latten langs de 
muren geleide druiven te telen, die thans tegen hoge 
prijzen verkcoht worden. Voorts heeft hij vrij grote 
aanplantingen van perziken, dure appelsoorten, asperges, 
bonen, erwten, peen en kool. Bij een pacht van f 800,-
voor deze 4 ha. kan hij niet alleen zijn gezin goed 
onderhouden, maar ook nog in staat te sparen. 

H1 

Eengedeelte van deze producten wordt ook naar de Prui
sische industriegebieden in Westfalen (15) verzonden. 
De arbeiders van de Maatschappij die afgeveende grond 
zelf in cultuur brengen, hoeven de eerste 12 jaar geen 
pacht te betalen. Daarna moeten zij evenals de andere 
arbeiders jaarlijks f 25,-- per ha. pacht betalen. De 
Maatschppij bouwt en verhuurt de woningen voor alle 
pachters; voor vreemde pachters doet zij dit overeen
komstig hun wensen, voor de eigen arbeiders sedert kort 
geheel uniform, in de stijl (16) zoals op de vier te
keningen te zien is. 
Elk gezin krijgt haar eigen huis met twee kamers, een 
keuken en een opkamer. De laatste ligt enkele treden 
hoger dan de rest, omdat zich daaronder de kelder be
vindt. De ruimte voor het vee is tegen het woonhuis 
aangebouwd 0 

Veertig ha. van het onder de voorganger (17) van de 
huidige directeur ontveende areaal zijn nu dicht be
groeid met 20-jarige dennen, die slechts daar mislukt 
zijn waar het zwartveen niet volledig verwijderd is. 
Men kan e chter deze aanplanting niet economisch vinden 
als men vlak ernaast de tuinderijen op dezelfde grond 
ziet en die per ha. jaarlijks f 50,-- pacht opbrengen 
en tevens nog tot welstand van de pachters voeren. 
Ten slotte wil ik er nog de nadruk op leggen dat de 
taak van de directeur bijzonder veel tact vereist. 
Immers in Noord-Brabant (18) waarin de Maatschappij 
haar zetel heeft, bestaat de bevolking niet zoals in 
de rest van Nederland bijna uitsluitend uit protes
tanden, maar belijdt de grote meerderheid het katho
lieke geloof. Er zijn derhalve een protestantse en 
een katholieke geestelijke aangesteld. De aanhangers 
van beide godsdiensten stellen echter in de directeur, 
die zelf protestant is, even veel vertrouwen en raad
plegen hem in alle aangelegenheden. Ik zou nog een 
voorbeeld willen aanhalen dat aantoont hoe mijnheer 
Van de Blocquerie tot in detail zelf voor alles zorgt. 
Toen hij 9 jaar (19) geleden zijn huidige betrekking 
aanvaardde vond hij tot zijn leedwezen, dat bijna alle 
prachtige eikenlanen ten dode opgeschreven waren door 
de rups van de "bombyx ligniperda". Nadat zijn verzoek 
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om inlichtingen bij wetenschappelijke instituten, hoe 
deze plaag bestreden kon worden, vruchteloos geweest 
was, heeft hij zelf een middel tot verdelging van dit 
schadelijk insect door een inspuiting in d e boorgaten 
gezocht en gevonden. Het succes iz zo groot g eweest 
dat er nu nauwelijks nog zo'n rups te vinde n is. 
De muzikale avond die ik in het gastvrije hui s van 
mi jn gids mocht doorbrengen, staat mij nog levendig 
voor de geest. 

Noten: (1) Jablonski publiceerde dit verslag in het tijdschrift "~i tteilungen 
des Vereins zur Förderung der Hoorkultur im deutschen Reiche" , 
Jaargang 22 (1904) blz. 318-325. 
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(2) \iaarschijnlijk "Villa Paula". 
(3) Van de gemeente Horst. 

(4) Nl. die van de Mij. Helenaveen, Griendstveen, 1105S Litter Company 
en het Gemeentelljk Veenbedrijf te Deurne. Samen met nog enkele 
andere vormden zij het turfstrooi5e15yndikaat . 

(5) D. L 1904 . 
(6 ) De Zuid-Willemsvaart. 
(7) Het kienhout of "peelpuisten" . 
(8) In fun c tie van 1892-1906(?) 
(9) De gouden helm werd pas in 1910 gevonden. 

(10) D.i . wollegras. 
(11 ) Lokturf . 
(12 ) Compost uit de grote steden . 
(13) Josef of Eduard , zie kadaster . 
(14) D.i . de zg . Westlandse tuin. 
(15) Het Roer gebied en omstreken. 
(16 ) D.w . z . die van de zg . Koningshuizen . 
(17) G. Bosch, directeur 1885-1892. 
(18 ) De a u teur weet kennelijk niet dat ook Limburg toen voor het overgrote 

deel kathol iek was . 
(19) Hier vergist de auteur zich. V.de Bl. was sinds 1892 directeur . 

Archiefsprokkelingen 

Verkoop van de Edelenburg 
in 1544 

Op 21 april 1544 betaalt Mathijs van Kessel 100 Carolus
guldens en 22 stuivers aan Peter van Eckerbroeck. Hier
mee heeft Mathijs "den Eelenborch" te Someren gekocht. 
De transactie geschiedt in het bijzijn van Marten Wil
lems Bruinen en Berthout van Kessel. Overeengekomen 
wordt, dat in mei de erfgenamen van Peter nog eens 50 
Carolus-guldens zullen ontvangen. 
Ten huize van Marten Willems vindt op 23 mei 1544 die 
betaling plaats. Als erfgenamen zijn, naast de schepe
nen Frans Verdijsseldonck en Berthout van Kessel als 
getuigen, aanwezig Claas, de broer van Peter van Ecker
broeck, en Jan Martens van Eckerbroeck, namens zijn 
vader Marten, en Ambrosius Philips, namens zijn vrouw. 
Vermoedelijk is met deze laatste Griet, de zus van Peter, 
bedoeld. Peter van Eckenbroeck is op 23 mei 1544 reeds 
overleden. Naast de koopsom wordt door Mathijs van Kes
sel betaald 11 Carolus-guldens "in de brantscap van 
Marten van Rossem" en 6 guldens aan dorpsbelastingen. 

A. Megens-Linders 

Bron: 
Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch . 
Oud-rechterlijk archief Someren. Inv.nr. 64 , f . 2 . 
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Piet van Hoek 

Herinneringen 

TEKST van de voordracht, waarmee 
W.A.M. van Heugten woensdag 9 mei 1990 
in de harmoniezaal van De Vierspan te 
Deurne de herdenking van drs. Piet van 
Hoek inleidde. 

Die Piet van Hoek -wat was dat eigenlijk voor iemand? 
Ook in deze kring van vrienden en kennissen i s deze 
vraag beslist niet zo overbodig als wel lijkt. Is het 
met de mens niet als met de maan: de achterkant zie 
je niet. Ook een mens zie je maar gedeeltelijk. Piet 
van Hoek was wel een gezelschapsmens, maar was hij, 
als het erop aankwam, over zich zelf erg mededeelzaam? 

Ik leerde Piet van Hoek al kennen toen hij nog voor 
onderwijzer studeerde. Ik kwam wel eens bij hem in de 
Walsberg, hij bij ons in de Wiemel. Op zekere dag ver 
trouwde hij me toe -wat voorzichtig en bescheiden- dat 
ook hij gedichten schreef. Eens bracht hij ze mee. Ze 
waren met een rustige hand fijntjes geschreven op vel
letjes papier en in een boekje. Twee dingen vielen me 
op: ten eerste, dat ze één algemeen thema hadden, de 
natuur (maar dat kon welhaast niet anders, was hij niet 
de zoon van een jager en woonde hij niet aan de rand 
van de Peel?) en ten tweede, dat zijn poëzie spits
vondig was, met hier en daar een schalkse knipoog. 

De nachtegaal 

Welke dichters had hij gelezen? In hoofdzaak moet het 
Guido Gezelle geweest zijn. Natuurlijk onderging Piet 
in zijn ontvankelijke jeugdjaren ook de invloed van 
zijn omgeving. Zo dikwijls hij, waarvoor dan ook -naar 
het "dorp" moest fietste hij door een verrukkelijk na-
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tuurdomein. Temidden van hoog geboomte en dicht bij 
de Aa -toen sprak men nog niet van de Vlier- en de 
oude watermolen droomden daar het Groot en het Klein 
Kasteel. Met het klein kasteel werd hij meer vertrouwd, 
want hij raakte bevriend met het zoontje van de schil
d9r Otto van Rees, die toen op dat kasteel woonde 
-ze hadden dezelfde schoolweg- en maakte kennis met 
de beeldende kunst: daar zag hij voor het eerst schil
derijen. 
Eens, toen ik op een late lente-avond van Piet van Hoek 
kwam, sloeg in de kasteel tuin een nachtegaal: wat een 
heerlijk- belevenis! We hadden het daarnet nog over 
Guido Gezelle gehad en nu kon ik vaststellen hoe mees
terlijk die dichter de nachtegaal bezong. Want ik ken
de zijn gedicht "De nachtegaal" helemaal van buiten. 
Ik stapte van mijn fiets en luisterde. En jawel, daar 
was het: "en het zijpzapt hem ter kelen uit als water
bellen, die van de dagen rellen". En klonk zijn lied 
niet "als perelkransen, die, van het snoer gevallen, 
dansen"? 
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Piet van Hoek kende de natuur veel beter dan ik. Door 
hem leerde ik, bijvoorbeeld, de wisent, de oeros, ken
nen; ik had daar nog nooit van gehoord. Hij was toen 
bijna uitgestorven, er leefden nog enkele exemplaren in 
de wouden van Oost-Polen. Maar Piet leerde ook iets van 
mij. Op zekere dag maakten wij samen een fietstocht door 
de Peel. Dat was in het prille voorjaar. Ik vertelde 
hem, dat ik in een Franse vertaling een roman gelezen 
had van de Russische schrijver Iwan Toergenjef, die 
"Les Eaux Printanières" heette; "De lentelijke wateren". 
Ik wees hem erop, dat heel vroeg in de lente het water 
tot vrij diep zo helder kan zijn als kristal: net of 
er nog niets in leeft, of het open ligt naar de zon en 
de wind. Het moet in de Kwadestaart geweest zijn -of 
ergens anders-, dat we langs een boordevolle sloot fiet
sten. We stapten af en legden onze fietsen op de grond 
-want er stond geen enkele boom- en toen ging Pietje 
languit op zijn buik op de berm liggen en dronk met een 
heel fijn mondje wat van dat glasheldere Peelwater. 
Eigenlijk zoog hij het heel voorzichtig op: zijn mond 
beroerde nauwelijks de waterspiegel. Toen hij overeind 
kwam zij hij niets maar in zijn ogen tintelde een h eel 
bijzondere voldoening: hij, jong natuurvriend, had ge
dronken van de lentelijke wateren van de Peel! 

Volkskunst-natuurkunst 

Van groot belang voor zijn musische vorming is gewee st, 
dat hij lid werd van de Deurnese harmonie en verde r, 
dat hij nader kennis maakte met de volkskunstverzame ling 
van dr. Hendrik Wiegersma. De harmonie gaf hem b lij kb a a r 
ook de kameraadschap, waaraan zijn hart behoefte had. 
Hij musiceerde met hart en ziel. Dat hij later de jacht
hoorn blies lag voor de hand: dat instrument paste met 
zijn doffe maar indringende klank bij uitstek bij zijn 
leefwereld. Het viel mij op, dat hij, als hij op zijn 
hoorn blies, zijn ogen helemaal, of bijna helemaal, sloot: 
een en al overgave aan de muziek, of een herbeleving van 
de jacht, die hem door het beroep van zijn vader zo ver
trouwd was? Ik vroeg me af of hij daarin met zijn dich
terlijk gemoed niet meer hoorde en zag en ervoer: in 
het geschetter van de klarinetten misschien -waarom 
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, t? het 9 raak van kreupelhout bij het naar voren nle .- ~ , D 
dringen van een machtige wisent? Toen ln ~et eurnese 

Dinghuis de overzichtstentoonstelllng van Otto 
museum kid buur]' on-

Re es werd geopend was Piet er 00 , a s ou -
van Het d e e d hem kennelij k goe d, dat hij na afloop weer 
g e n o , h t Klein Kasteel mo cht vertoeven. Burgemeester 
e ens ln e het g e 
Hoebens nam het hele gezelsc h ap daarna mee naar -
mee ntehu is voor een glas wijn in de oude r aadszaal: We 
spraken to~n samen met dr . Hendrik Wiege~sma . Van dle 

elegenheid maakte Pietje van Hoek gebrulk om hem te , 
;ragen of hij zijn volkskunstverzameling eens mo cht Zl eno 

, dl'e ti]'d veel te doen geweest , ze was Daarover was ln 
Piet niet vreemd, hij had er al het een en ande r "van , 

, Natuurli]'k mocht dat: "Ge komt maar eens , zel 
gezlen. k 1 nh e id 
de medicus-pictor. Zo kreeg Piet van Hoe g~,ege 
om de beroemde verzameling eens goed te bekl]ken . Het 
gevolg van die nadere kennismaking was zonder mee r po
sitief: voor Piet van Hoek was vo l kskuns t natuur~unst ; 
ze sprak hem bijzonder aano Hijzelf z o u ~~k, daarln d e 

, n a tuu r - met veel toewl]dlng en op een natuur - onze elgen 
overtu igende wijze vo rm ge ven . 

Wa t was Piet van Hoek dus eigenl ijk : e e n b i oloog, een 
, een dl'chter een v e r z amelaar van volkse wijs-

mUS 1 CUS, , 
h e id? Iedereen k a n i n deze het zwaarste lat~~ wegen 
wat ~ij ver kiest, maar één ding is zeker: hl] was, 

heenging- een door en 
t o t dat hij onverwa cht v a n ons ft 
door Peella nd se mens. Pas wi e d at tenvolle bes e 

begr ijpt hem echt . 
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Uit het 1ge-eeuwse aantekenboek 
van H. Michielsen (Asten) III 

Recepten 

Omgoeden inkt te maken neemd men: 

oud gewigt 

~ pond blauwe galnoten 
5 loot Arabische gom 
1/8 kan wijnazijn 
2 loot suiker 
een oude kan regenwater 

N.B. Het water moet men er een dag later opdoen en 
laten het te same aan het vuur trekke op een kruik; 
maar niet late koken. Men kan van alles eens zooveel 
of maar de helft nemen na verkiezing. 

Voor de koorts 

Op 1 liter genever late trekke 
voor 10 cents meere 
voor 10 c. aloë 
voor 20 c. saffraan 
voor 2~ c. lavas zout 
Hiervan in te neme alle morgen een drie cents borreltje. 

Om het vuilnis van een koei af te doen komen •••.• 

•.••• neemd men voor 20 c. saffraan, ~ once anijszaat 
en een handvol vlierbloemen. Dit te same in 3 liters 
kernmelk tot op de helft late wegkoken. Als dit zoo 
gekookt is, giet men daar een fles lijnolie bij. Dan 
laat men dit, als het koud genoeg is, de koei uitdrinken. 
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Dan is het er af binne een dag. 

Om een zwering spoedig door te gaan ••.•• 

.•••• neemd men 
2 kommetjes roggemeel, zoo als het van de mole komd 
2 kommetjes vlierbloeme 
2 kommetjes camille 
1 stukje Spaanse zeep 
ook zoo groot reuzelvet 
2 kommetjes wijnazijn 
en dat afgemaakt met regenwater. 

Recept om een geweer bruin te maken ••••• 

••••• neemd men voor 15 cents beur d'anti moin. Den 
eerste keer neemd men in een tasje drie droppels hier
van. Men neemd daarbij 9 droppels beste boomolie. Hier
mede goed ingesmeerd zijnde laat men het 24 uren staan. 
Dan vrijf men het goed af met een fijn wolle lapje. 
Dit doet men driemaal, maar voor te beginne moet het 
geweer goed blank zijn. Is goed bevonde. 

Om geweve katoen te bleken ••••• 

••..• neemd men voor 100 oude ellen. Eerst steekt men 
het in kokend water. Daar een uur in late staan, dan 
er uittrekke en winddroog late worden. Dan neemd men 
~ emmer koud water. Daar 5 oude ponde klaarkalk in 
kleyn maken. Dan 2 drie-cents borreltjes vitriool daar 
in gieten. Dan steekt men de katoen daar in en 10 minute 
daarin late staan. Dan met zuiver koud water aanmaken, 
totdat het goed onder staat. Zoo moet zes uren staan en 
in de zes uren tweemaalomdraaijen. Dan uittrekke en in 
zuiver water uitwasschen en dan drogen is het klaar. 
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Om linne wit te maken 

Op 100 oude ellen neemd men 3 pond soda. Met water late 
koke. Dan doet men het linne daar in en moet te same 
twee uren koken. Dan er uittrekken en in zuiver water 
uitwasschen en winddroog late worden. Dan neemd men 
15 pond klaarkalk en dit in 1~ emmer goed kleyn maken. 
Daar in dan ~ oud pond vitriool. Dan doet men het linne 
daar in en daar dan tien minuten in late staan. Dan 
met water aanmaken, totdat het goed onder staat. Dit 
2~ dag late staan. 's Middags en avond omdraaijen, dan 
uittrekken en zuiver met water uitwasschen en drogen. 
Dan is het klaar. 

% In het vorige nummer stond abusievelijk 18de-eeuws 
in plaats van 19de-eeuws. 
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