
D'D UylbeYDdel 

HEEMKUNDEKRINGEN "DE VONDER" EN "R.N. OUWERLING" 

NUMMER 6· (NAJAAR 1984) 



Inhoudsopgave 
Zomaar iets over straatnamen te Deurne (R.J. Jansen) 1 

Archeologisch overzicht van Asten (Hans van de 
Laarschot) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . • • •• . . 4 

Volksmuziek in onze streek VI: De Baokelse Metten 
(Jan van OOij).................. . ................... 15 

Merkwaardige grenspunten in onze streek I: Hoender
boom (paal) (Wiro van Heugten) ..............•..•.•..• 20 

De Singel te Vlierden anno 1830 (Henk Beijers) ...••. 24 

Timmermanswerk (Joep Coppens) .•..••.•....•.... • ..•.• 36 

OPROEP: Archeologische vondstmeldingen 

Het in dit nummer gepubliceerde archeologische overzicht 
van Asten zal beslist aangevuld kunnen worden. Zo nu en 
dan hoor je wel eens, dat deze of gene 'iets' gevonden 
heeft. Meestal wordt hiervan geen melding gemaakt uit 
vrees, dat de vondst afgestaan moet worden. Die angst is 
echter niet terecht. De vinder houdt de vondst meestal 
in eigen bezit. Slechts wanneer het gaat om zeldzame 
stukken wordt er weleens een beroep op de vinder gedaan 
om het aan een museum af te staan, zodat én iedereen én 
de wetenschap er iets aan heeft. 

Om het archeologisch beeld van Asten, Deurne en Someren 
te verduidelijken wordt iedereen verzocht die weet heeft 
van een vondst uit het verleden of die een vondst doet 
dit te melden. Er zal dan gezorgd worden voor een goede 
registratie, die ook aan de R.O.B. zal worden doorgege
ven. 

Meldingen kunnen worden gedaan bij: 

ASTEN: H.v.d.Laarschot, Rinkveld 7, 5721 SP Asten, 04934-1555. 
DEURNE: W.v.Heugten, Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne, 04930-12137 . 
SOMEREN: A.Smulders, Hoornmanstr.16, 5711 EZ Someren, 04937-1324. 



Zoma' iets over straatnamen 
te Deurne 

Indien vandaag aan de dag in een gemeente straat
namen worden vastgesteld, geschiedt dit in het 
algemeen door de raad. Voorstellen daartoe kunnen 
ook door ingezetenen worden ingediend. We hebben 
dit onlangs in Deurne nog gezien met betrekking 
tot de aan de raad voorgestelde naam Kalverstraat 
in plaats van Raadhuisstraat. 
Officiële straatnaamgeving is op het platteland 
niet zo oud; ze werd pas noodzakelijk toen dor
pen gingen uitbreiden en zodoende veel nieuwe 
straten ontstonden. Daarvoor, voornamelijk vanaf 
de 1ge eeuw-begin 20e eeuw, werd een plaats ver
deeld in wijken met daaraan gekoppeld letters en 
nummers voor de huizen. De wijken droegen in dor
pen meestal namen zoals die van vroegere tijden 
door de volksmond hieraan waren gegeven. Dit 
soort namen ontstond dan uit zichzelf, werd niet 
gezocht; een wezenlijk verschil met de hedendaag
se naamgeving, waar meestal alleen om reden van 
herkenbaarheid de ene straat zus, de andere zo 
wordt genoemd en waarbij planten, sterren, wateren 
e.d. veel geraadpleegde objecten zijn; niet erg 
inventief dus. 

In Deurne bijvoorbeeld waren van oudsher hert
gangen, rotten of (sedert de 1ge eeuw) wijken 
bekend met namen als: Walsberg, Haageind, Kerk
eijnd, Derp, Vreekwijk, enz. Niet altijd is de 
oorsprong ervan duidelijk. Ook kwamen in Deurne 
namen van straten voor als: Commerstraat, Groen
straat, Lijkweg, Langstraat, (16e eeuwen nog 
bestaand), en de "dijk naar Helmond", om er 
maar enkele te noemen. 
Voor heemkundigen is het natuurlijk interessant 
om door middel van onderzoek de oude toponiemen 
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(naam van een akker, gebied e.d.) in een} ats 
te achterhalen om bij straatnaamgeving hierop te 
attenderen. 

Een voorbeeld van een naamgeving ontleend aan een 
dergelijk oud toponiem is de Schuivelenberg, oor
spronkelijk een veldje gelegen tussen de huidige 
Burg. van Beekstraat (eerder vanaf 1930 overigens 
Schuivelenberg geheten) en de huidigde Schuifelen
berg Tde hier gebruikte f dient ~ te zijn). -
Ook interessant is de naam voor een straat in 
Deurne genoemd: Vi sser. Eerdere benamingen zijn 
geweest de Vi s ser , (raadsbeslui t 28 augustus 1930) 
maar ook de Visscher en Viss(ch)er(s)straat. 
Vaak wordt deze naam in verband gebracht met de 
bijna legendarische schout die Deurne tegen het 
midden van de 17e eeuw had: Otto de Visschere, 
door de schrijver A. Roothaert in z'n historische 
roman, "die verkeerde weereldt" zo vaak ten tonele 
gevoerd. 
Een toevallige ontdekking in een maatboek van de 
gemeente Deurne uit 1792 laat echter een ander 
licht op deze naam schijnen. Zo komen in dit re
gister, waarin de bezittingen aan onroerend goed 
van ingezetenen worden vermeld, onder het Kerkeijnd 
voor de namen: "Visserkenhuis", "hoeve ft Visserken" 
en "de Vissen", allen bedoeld om een huis en een 
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Fragment uil, hel, MrU{t/OI'/' Pilt LJ 11 'rif Iu' I 1652~ waar 
onder nr>. 1.50 'r; 'r,ft (,1 v' ,I Ij) PI/t; u noemd. 

\ 

stuk land aan te duiden in de onmiddellijke omge
ving van de huidige Visser. 

Zoeken we m.b.t. dezelfde plaats terug in de maat
boeken van Deurne van oudere datum, dan zien we om
streeks 1700 vermeld: "het kynt Handrick Kievits 
c.s. hoffke groot vijff roeden, Gerrit den Visser". 
In 1663: "Gielen Kijviets, als momboir van het on
mondig kint, dat het huysken toecompt daer Geriet 
de Vischer in wont, daer van het hofken is gemeten 
5 roeijen". 
In 1652: "het kijnt Handriek Kievits hoffken groot 
Vijff roeden, Gerit den Visser". 

Ook de verpondingskohieren, waarin de vastgestelde 
bedragen voor de onroerende goederen worden ver
meld, leiden ons, alhoewel niet tot 1652 maar tot 
1701, naar de bewuste naam. 

De jaren 1753 - 1760, 1761 - 1769, 1769 -1777 en 
1783 - 1793 geven aan, zij het af en toe met wis
selende eigenaren, "huijs, hoff en aangelag, ge
naamt het Visserken". 
De reigisters over de jaren 1701 en 1732 - 1752 
spreken over een "camp bij het Visserken". 

Uit het bovenstaande meen ik te mogen afleiden, 
dat Gerrit den Visser (als beroep? en verder niet 
omschreven), voorlopig (immers eerdere bronnen 
ontbreken te Deurne), als naamgever van de huidige 
(de) Visser mag worden beschouwd • 

R.J. Jansen. 
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Archeologisch overzicht van Asten 

Inleiding. 

In Asten is in het verleden nooit een archeologi
sche opgraving uitgevoerd. Ook is er nooit een 
systematisoh onderzoek volgens de zog~naamde 
"Landesaufnahme" (1) gehouden. Toch zijn er enige 
archeologische gegevens bekend, die op Asten be
trekking hebben. In onderstaand overzicht zijn zij 
weergegeven. Ze zijn grotendeels gebaseerd op de 
gegevens, die in het archief van de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te 
Amersfoort zijn opgenomen en die in literatuur 
zijn gepubliceerd, voornamelijk in het tijd
schrift Brabants Heem. Daarnaast is bij het onder
deel Late Middeleeuwen een aantal plaatsen opge
nomen, die mogelijk archeologische gegevens her
bergen. 
Getracht is bij elke vondst zoveel als mogelijk 
dezelfde gegevens te vermelden. Zoveel als moge
lijk, want niet elke vondst is in de bronnen even 
goed gedokumenteerd. Zo is van de bijlen, vermeld 
bij "Neolithisch materiaal no.4" enkel bekend, dat 
ze in Asten gevonden zijn en waar hun depot is . 
De oorzaak van deze gebrekkige dokumentat i e i s ge
legen in het feit, dat het gros van de in het over
zicht vermelde vondst en gezien moet worden a ls toe
vallige los se vondst, waarv n h tbstaan vaak 
eerst na geruime tijd bij aroh ologisoh geInteres
seerden bok nd w rd . ~l oht nk le vondsten (de 
nos . 1 van lithi oh f n m nollthi oh materiaal bij
voorbe ld) zi.Jn , r.i oh t v rzam l d door amateur
aroheolog n op hun" iR n kkert je" en hebben 
daarom I n b t dok um nt tie . 
D a.r h ol 0 ~ WI 11' (] VEtn l os se vondsten is 
vrij b plrkt, t w , fge zien van het feit dat 
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we toch een mooi, boeiend voorwerp hebben over 
weinig of geen andere gegevens beschikken: Deze 
andere gegevens, zoals de samenhang met ander 
materiaal en de samenstelling van de bodem, maken 
het voor de archeoloog pas interessant. Het tota
le kompleks van vondstomstandigheden zoals dit 
resulteert bij een opgraving (grondsporen, bodem
opbouw, vondsten en dit al in hun onderlinge sa
menhang), stelt ons pas in staat min of meer ze
kere konklusies te trekken. Bij de losse vondsten 
is dit in veel mindere mate het geval of zelfs 
niet mogelijk. Een op een akker gevonden neoli
thische bijl hoeft niet te betekenen dat op de 
vindplaats in de prehistorie zich enig menselijk 
gebeuren heeft afgespeeld. De grondlaag waaruit 
de vondst afkomstig is, kan bijvoorbeeld aange
voerd zijn van een andere plaats. 
Toch kan de waarde van de vondsten uit het over
zicht en tevens de kennis van de archeologische 
situatie van Asten vergroot worden. Op de eerste 
plaats kunnen de vondstgegevens nagetrOkken wor
den, hetgeen in sommige gevallen een betere kijk 
er op zal opleveren. Daarnaast kan in de gehele 
gemeente een systematische veldverkenning 
("Landesaufnahme") worden uitgevoerd. Asten als 
agrarische gemeente leent zich daar goed voor. 
Een aantal bekende vindplaatsen zal hierdoor 
bevestigd worden, maar tevens zullen nieuwe be
kend worden, die een indikatie vormen van Astens 
vroegste geschiedenis. 
Ondanks het gegeven dat volgens de Monumentenwet 
waarin de archeologie geregeld is, een opgraving' 
voor amateurs niet is weggelegd (2), vormen bo
vengenoemde aktiviteiten toch leuke en zeker 
bevredigende werkzaamheden voor amateur-archeo
logen. Voor de archeologische werkgroep, waarvan 
de oprichting bij heemkundekring "De Vonder" 
voor de deur staat, is er dus werk genoeg aan de 
winkel. Temeer, omdat hetzelfde ook voor de ge
meente Someren gedaan kan worden. En wie weet, 
ligt ~eewerken aan een nood opgraving op eigen 
terre~n nog wel in het verschiet. Maar, enkel 

5 



goede gegevens kunnen hiervoor de basis zijn en 
daarvoor moet eerst gezorgd worden. 

Overzicht. 

1. Vondstl topgedeelte van een bijl van grijze 
vuursteen met een lengte van 5 cm. 
en een grootste breedte van 3t cm. 

Vinder: geb~oeders Houben (Nederweert). 
Depot I idem 
Vindplaats I Astense Peel. 
Toestand maaiveldl hoogte met houtaanplanting. 
Bron: Archief R.O.B., Amersfoort, 58A/9N. 

2. Vinder: J. Deeben (Geldrop). 
Heitrak. 
sohriftelijke mededeling J. Deeben. 

Vindplaats: 
Brons · 

Mesolithisoh materiaal~ -----------

1. Vondst: 
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Vinderl 
Depot: 
VondstdatumI 
Vindplaats: 

een zandsteen met aan beide zijden 
hol uitgeslepen vlakken; acht 
schrabbers; c. 15 klingen; c. 10 
microlithen; enkele stukken met 
retouohe; twee stekers, waarvan 
een van greskwartsiet. 
J.H. Houben (Nederweert). 
idem 
1959 en 1960. 
Astense Peel. 

Toes' d maaiveld: geploegd terrein. 
Bron: Archief R.O.B., Amersfoort, 58A/8N. 

2. Vinder. J. Deeben (Geldrop). 
Astense Peel. Vindplaats: 

Bron: schriftelijke mededeling J. Deeben. 

3. Vinders 
Vindplaatss 
Bron: 

J. van Brunschot. 
Astense Peel. 
W. Heesters. Archeologisch nieuws 
uit Brabant, in Brabants Heem 23 
(1971), p.32. 

N.Bo Bij de vermelding van vondst no.6 deelt 
G. Beex mee, dat ook langs de Astense Aa 
tussen Achterbosch, Ruth en Hazeldonk een 
neolitische nederzetting moet zijn geweest, 
gezien het aantal stenen bijlen dat hier 
werd gevonden. Verwonderlijk is echter wel, 
dat voor Asten zowel in het R.OoB.-archief 
als in de geraadpleegde literatuur geen 
vondsten uit dit gebied, dat tooh groten
deels Astens is, zijn geregistreerd. 

1. Vondst. een splinter van een vuurstenen 
bijl. 
Zie voor verdere gegevens "mesoli
thisch materiaal no.1". 

2. Vondst: een fragment gereedschap van vuur-
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steen, kernstuk. 
Vinder I P.H.H. Geuskens (Meijel). 
Depot: idem 
Vondstdatumsvermoedelijk juli 1977. 
Yindplaats: S-24/staatsbossen. 



Toestand maaiveld: weg. 
Eron: Archief R.OoE., Amersfoort, 52C/3z. 

3. Vondst: zeer gave gepolijste smaltoppige 
stenen bijl van groen gevlekt ge
steente (jadeiet), dat afkomstig 
is uit het Alpengebied. 

Vondstdatum. c. 1965. 
Vindplaats: Heusden. 
Bijzonderheid. Deze bijlsoort is in Brabant tot 

nu toe maar zelden aangetroffen. 
Dit type wordt vooral langs de Maas 
meer gevonden. 

Bron: W.J.H. Verwers en G.A.C. Beex. 
Archeologische kroniek van Noord
Erabant 1974-1976. Eindhoven, 1978. 

4. Vondst: geheel ~eslepen, ovale, groenachtige 
bijl (8~ x 5 x 3 cm.). 

Vindplaats: 
Erons 

50 Vondstl 
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Peel in de omgeving van Asten. 
W.H. Kam. Over: "Het raadsel van de 
bijl", in Erabants Heem 3 (1951), 
p. 108-115· 
G.A.C. Eeex. Aanvulling neolithische 
bijlen in Noord-Brabant, in Brabants 
Heem 11 (1959), p. 46-47. 

a. grijze vuurstenen bijl 
(13 x 4! x 2t cm.); alleen de 
snede is gepolijst; top bescha
digd. 

b. bruine, gepolijste vuurstenen 
bijl (8t x 4! x 2 cm.); zij
kanten 2 cm. bijgeslepen; top 
beschadigd; rechte snede; "noor
delijk" type. 

c. lichtgrijze, smaltoppige, gepo
lijste vuurstenen bijl 
(21 x 8 x 3t cm.); top beschadigd. 

d. bruine, smaltoppige, gepolijste 
vuurstenen bijl; (16 x 7t x 3! cm.); 
top beschadigdo 

Depot. 

Eron. 

6. Vondst. 

Depot. 
Vindplaats I 

Eron. 

7. Vondst. 
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e • . bruine, gepolijste vuurstenen 
bijl (12 x 5'x 3 cm.); top be
schadigd. 

f. grijze, gepolijste vuurstenen 
bijl (12 x 6 x 3 cm.); ronde top. 

Oudheidkamer Someren (respektieve
lijk nos. 63, 75, 77, 79, 81 en 
197) • 
W.H.Th. Knippenberg. Aanvulling neo
lithische bijlen in Noord-Erabant II, 
in Brabants Heem 11 (1959), 9. 47-48. 
Archief R.O.B., Amersfoort, 51H/38z. 

zwarte, grotendeels ~epolijste vuur
stenen bijl (1oi x 4i x 2 cm.); 
rechte snede; top beschadigd. 
Oudheidkamer Someren. 
tussen de kom van Ommel en de Asten
se Aa. 
W.H.Th. Knippenberg. Aanvulling neo
lithische bijlen in Noord-Erabant II, 
in Erabants Heem 11 (1959), p.47-48. 

een bijl (8 x 7! x 3 ·,cm.) met een 
zeer brede, vlakke top en een in 
facetten geslepen oppervlak, met een 
overwegend grijze kleur met hier en 
daar een amberkleurige tint en met 
talrijke kleine, zwarte vlekjes; 
een fragment (8,4 x 4,8 x 2,3 cm.) 
van~n bijl, die oorspronkelijk veel 
op de vorige zal hebben geleken. In 
facetten geslepen. Het snijvlak moet 
ongeveer de dubbele breedte hebben 
gehad. De bijl heeft, ook op de breuk 
vlakken, een amberkleurige patine; 
een schrabber (4,2 x 2,8 x 2,3 cm.) 
met een zeer steile kap, die een hoek 
van bijna 90 graden maakt met de 
vlakke onderkant. De glanzende patine 
is amberkleurig. 



Vindplaats: niet ver van elkaar op de ooste
lijke oever van de Aa ter hoogte 
van "Half twaalf". 

Bronl G.A.Co Beex. Vondstmeldingen 
Asten, in Brabants Heem 19 (1967), 
p. 101-102. 

1. Vondst. elf wandfragmenten en een bodem
fragment van handgevormd keramisoh 
vaatwerk (ijzertijd of Romeins); 
een wand fragment van gedraaid ke
ramisch vaatwerk (waarschijnlijk 
Romeins); een brok keramisch mate
riaal; een fragment stenen materi
aal. 

Vinder: Th. van Kessel (Asten). 
Depot. Noordbrabants Museum, 's-Hertogen-

bosch. 
Vondstdatum.14 januari 1974. 
Vindplaats. Heesakker. 
Toestand maaiveldl klein graafwerk. 
Bron. Archief RoO.B., Amersfoort, 51H/1Z. 

1. KasteelruIne Aasteinl 
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De ruIne van het kasteel, dat waarschijnlijk 
stamt uit de dertiende eeuw, en ondergrond kun
nen gekenschetst worden als archeologisch monu
ment. Daarom zijn ze opgenomen in de zogenaamde 
archeologisohe meldingskaart, die er voor moet 
zorgen dat o.a. bij bestemmingsplannen het oud
heidkundig belang mee wordt getoetst. 

Bron: 
~l) 
irchief R.O.B., Amersfoort, 52C/1Z. 
Overzicht van archeologische monumenten 
in de provincie Noord-Brabant. R.O.B., 
Amersfoort, 1978. 

20 Huis ten Perre: 
Dit huis, dat in 1381· door Jan van Kuyc aan 
Gerard van Berckel is overgedragen (4), heeft 
tegenover Aastein gestaan aan de oostelijke 
zijde van de huidige weg Asten-Heusden. Sporen 
van fundamenten en grachten zijn bewaard ge
bleven. De oorsprong van ten Perre schijnt van 
ouder datum te zijn dan die van Aastein. 

Bron. J. Otten. Aasteinl romantisch restant 
uit Peellands verleden, in Helmonds Dag
blad (c. 1976). 

3. Het Slotje/Joncker Beeck: 
Dit huis staat aan-gegeven op diverse oude 
kaarten, die van de regio gemaakt zijn, zoals 
op de door L.v.d.Voordt Pieck en M. Kuyl be
werkte kaart van Noord-Brabant uit 1841. Aan
gezien het oude kaartmateriaal veelal onbe
trouwbaar is, zal de eksakte plaats van dit 
huis door veldonderzoek bepaald dienen te 
worden. 

Bron: A. van Sasse van IJsselt. Een kasteel
tje te Ostaden, in Taxandria 33 (1926), 
p. 3-7. 

4. De voormalige R.K.-kerk: 
Deze heeft gestaan tegenover de huidige kerk 
op de plaats waar nu het plantsoen aan het 
Koningsplein is. Rond de eeuwwisseling is ze 
gesloopt, nadat ze na de ingebruikname van de 
huidige kerk in 1898 overbodig was geworden. 

'Waarschijnlijk dateert ze van 1478, maar zoals 
11 op meerdere plaatsen is gebleken, zal op de-



zelfde plaats of in de direkte omgeving een 
kleine, houten voorloper hebben gestaan. 
Rondom de kerk bevond zioh het kerkhof. 

Bronl P.v.d.Zanden. Uit de geschiedenis der 
parochie Asten 1, 23 en 27, in Peelbelang, 
1948. 
H. Berkers. Asten in oude ansichten. Zalt
bommel, 1970. 
L.M.Chr. Sohutjes. Geschiedenis van het 
bisdom 's-Hertogenbosoh, dl. 3. St. Miohiels
gestel, 1872. 

5. Nederzettingenl 
Asten kent veel buurtsohappen, waarvan de oor
sprong van sommige in een ver verleden ligt. 
Enkel aroheologisohe gegevens kunnen ons meer 
over hun oorsprong en vroegste gesohiedenis ver
tellen. Het gaat hier oma 

Ommel 
Heusden 
Dijk 
Vosselen 
Aohterbosoh 
Voordeldonk 

Diesdonk 
Oostappen 
Beek 
Ostade 
Wolfsberg 
Hobbraken 

Bron. Streekarchivariaat Peelland. Oud-arohief 
van Asten, inv.nr. XXVI/127. 

Periode na de Middeleeuwen. --------------

1. Klooster Mariaschootl 
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Dit klooster is o. 1535 te Ommel gesticht in 
een huis bij de Lieve Vrouwe-kapel. Op 30 janu
ari 1732 is het op last van de Staten-Generaal 
door de zusters Franciscanessen verlaten. Op 
1 april 1923 zijn de resten van Mariaschoot in 
vlammen opgegaan. 

Brona 
~l 

• Dom. de Jong. Onze Lieve Vrouw van 
Ommel en het klooster Mariaschoot, 
bronnenpublioatieo Achelse Kluis, 1960. 

2. Bij de bouw van een nieuw huis te Ommel in 1957 
zijn dertien zilveren munten gevonden. Deze be
vonden zich in het profiel van een kuil, die 
door een dragline gegraven was op de plaats 
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van een oude boerderij bij het voormalig kloos
ter. 
Het gaat om elf Franse 18e en 1ge eeuwse en 
twee 11e eeuwse in Holland gebruikte munten. 

Bron. W.H.Th. Knippenberg. Muntvondsten, in 
Brabants Heem 12 (1960), p.68. 

Hans van de Laarschot. 

• 



Noten. 

(1 ) 

(2 ) 

W.Jo van Tent geeft in zijn artikel "De land
sohappelijke achtergronden", gepubliceerd in 
het speciale Dorestad-nummer van Spiegel His
toriael (jrg. 1314, april 1978) enig inzicht 
in de methodiek en de mogelijkheden van de 
"Landesaufnahme". 

Artikel 22 van de Monumentenwet zegt, dat 
alleen die personen of instellingen die door 
de minister (van WVC) zijn aangewezen graaf
werk mogen verrichten, dat ten doel heeft het 
opsporen of onderzoeken van monumenten. Dit 
zijn bijvoorbeeld de R.O.B., universiteiten 
en gemeenten met een archeoloog in dienst. 

(3) De steentijd wordt verdeeld in paleo-, meso
en neolithicum ofwel oude, midden en jonge 
steentijd. In een aantal gevallen is het moei
lijk om voor de vondsten de juiste kultuur
periode aan te geven. 
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VoA.Mo de Kort. Inventaris van het archief van 
de heerlijkheid Asten, 1337-1955. Inventaris
reeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr. 24. 
's-Hertogenbosch, 1978. 

~l • • 
V olksni- ZIek In onze streek VI 

Misschien is de Uitdrukking "Het merkwaargigste 
mij bekend" van toepassing op een van de volgende 
liederen de zo genaamde Metten of Vespers. 

Metten en Vespers zijns Psalmen en gebeden, die 
Is-morgens in alle vroegte, ~f Is-avonds door de 
kloosterlingen gezongen werden. 

Gelijdelijk aan werden die kerkelijke melodieën 
ook buiten de kloosters toegepast en kreeg men 
de zogenaamde "Wilde Vespers". 

Een van die "Wilde Vespers" zijn de "Baokelse 
Metten", en het merkwaardige bij dit lied, zijn 
de twee uitersten te weten. de uiterst vrome 
kerkelijke melodie uit de litanie van Allerheili
gen aan de ene kant, en de hier en daar platvloer
Se tekst over het aohterwerk aan de andere kant. 

Dat dit lied, ondanks dat, of mede d~~rdoor, in 
een tijd van kerkelijke overheersing bijzonder 
aansloeg, blijkt uit het grote verspreidingsge
bied. 
De Baokelse Metten werden door geheel Brabant ge
zongen, en misschien dat Bakel dá~om zo bekend 
is in deze streek. 

Dit lied werd bij alle soort feest gelegenheden 
gezongen. Soms werd door de diChter/zanger ter 
plekke nog coupletten bijgemaakt op de aanwezigen. 

Hier de versie zoals die in de omgeving van Deurne 
gezongen werd. 

Jan van Ooij. 

15 



De Baokelse Metten 

in den tijd dat er nog geen pofmutsen bestonden 
hadden de boeren van baokel ene groenen bol 

viva bakelorum 
gevonden 

bevreesd en verschrikt voor 't groene gevaar 
stapten ze er mee naar de burgervaar 

de wijzen van 't d5rp kwamen allemaal gekeken 
om hullie gedachten erover uit te spreken 

de koster zei dè is't ei van 'nen hagedis 
dè zie ik umdèt er een groene schaal om is 
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de wijste zei dè is gin ei 
maar ne voorhistorische kiezelkei 

tenslotte waren ze op de gedachte gekomme 
om 't ei te bebroeien om te zien watter uit 

zou komme 

toen kwaomen er w~Jve van verschillend fatsoen 
om allemaal te broeien op dieje groene pompoen 

en toen kwaomen de wijven van alle rang of klas 
d'r kont laote keuren of ze goed voor 't broeien 

was 

daar kwam een wijfke uit de stad 
die zee vur min kont heb ik den twidde prijs 

gehad 

toen kwaom de vrouw van de luitenant 
die had een kont mee vergulde rand 

toen kwam de vrouw van den dominee 
die had een kont mee goud op snee 

toen kwam de vrouw van hannes vermeulen 
die had een kont daar konde wel zes jong op 

speuIen 

toen kwam er nog zo'n helleveeg 
die had een kont daar blaasde heel de kamer mee 

leeg 
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de vrouw van de koster uit de kerk 
die had een kont mee het rijksbotermerk 

toen kwam de vrouw van driek van gaaIen 
die had een kont die spreekt alle talen 

toen kwam er een vrouwke uit lierop 
die zoop mee d'r kont een hil ton bier op 

toen kwam de vrouw van janus verheu len 
die had een kont às ne watermeuIen 

toen kwam de vrouw van de olllekop 
die had een kont mee figuurkes erop 

toen kwam de vrouw van hanneske kuiten 
die had een kont daar konde stille naoht op fluiten 

toen kwam de vrouw van bartje manders 
die zee laot mà mèr broeien want ik doe nooit niks 

anders 

toen kwam de vrouw van pietje verheyen 
die had een kont daar konde sohaatsen op rijden 

en 't is wezelijk waar gebeurd 
't oonoilie hi alle konten goedgekeurd 

en ge zult me alle we l verstaon 
ze legden allemaal hun wangskes tegen die bollekes 

aon 
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en ge zult zoiets nooit meer beleven 
d'r zijn er twaalf b~'t broeien dood gebleven 

tenslotte waren ze allemaal bevreesd 
dat het een soort van 'ne molenkei is geweest 

de overblijvenden gingen in de rouwen hebben on-
vervaard 

allemaal d'r konten zwart getaard 
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Merkwaardige grenspunten ( 
in onze streek I 

De grenzen tussen de gemeenten onderling lagen 
bijna overal reeds in de 13e of 14e eeuw vast. 
Zoveel mogelijk werden natuurlijke scheidingen 
gebruikt in de vorm van beken en meren/moerassen, 
maar waar die niet waren moesten duidelijke te
kens de grens aangeven. Opmerkelijk is dat in de 
meeste gevallen dat geen nieuw opgerichte palen 
e.d. waren, maar reeds lang bestaande waarschijn
lijk algemeen bekende punten, zoals een oude boom, 
bergje, bron of put. 
Toen men in de loop der tijd de waarde van de 
grond nog meer in ging zien, ontstonden er nogal 
eens conflicten tussen de verschillende gemeenten. 
Bij de pogingen tot oplossing van de problemen, 
werden dan veelal door oude ter plaatse bekende 
mensen van beide partijen getuigenissen afgelegd 
over de grens, waarbij die punten dan dikwijls 
als algemeen bekend genoemd worden. 
In een aantal afleveringen zullen verschillende 
van deze merkwaardige grenspunten in onze streek 
behandeld worden. 

Hoenderboom (paal) 
Aan de rand van de Strabrechtse Heide staat, 
overigens pas sinds september -1983, een fraaie 
stenen grenspaal met het opschrift "Hoenderboom", 
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op de pIel "aar vroeger maar liefst vijf gemeen
ten samenk amen, t.w. Someren, Sterksel (Soeren
donk), Heeze-Leende, Mïerlo en Lierop. Samen met 
de Kattenput op de grens Budel-Maarheeze-Leende
Achel-Hamont is het ft enige vijf-gemeenten-punt 
in Noord-Brabant en dat toont al aan dat het om 
een bijzondere plek gaat. 
Reeds bij de omschrijving van de grenzen van het 
allodium Sterksel en bij de eerste officiële 
vaststellingen van de andere grenzen, hoofdzakelijk 
in de 13e en 14e eeuw wordt het punt genoemd: o.a. 
1172, ca.1197 en 1220 Sterksel "Honrebom", 1292 
Mïerlo "eenen boom geheiten Hoenreboom" en in 1327 
Someren "Hoenreboem". Tot dan zou het dus werkelijk 
een boom kunnen zijn geweest, die als oriënterings
punt diende op de Strabrechtse Heide. 
Overigens zijn in onze omgeving meer bomen als 
grenspunten bekend, zoals de Lakenboom op de grens 
Mierlo-Lierop en de Kruis- of Moleneik bij Heugten 
die een volgende keer behandeld zullen worden en ' 
verderop o.a. de Hoppenboom op de grens Helmond
Bakel bij Brouwhuis en de Kie- en Moerboom bij 
Gemert. Maar ook bij andere limietpunten die van
wege hun geringe hoogte in het landschap moeilijk 
te herkennen waren, zoals putten, werden bomen ge
plant. Zover het te aohterhalen was, waren het 
meestal eiken. 
Die bomen kunnen wel oud worden, maar moeten toch 
een keer vervangen worden door een jonge boom of 
een andere markering. Dat was dan meestal een 
(houten) paal. Daarvan is bij de Hoenderboom voor 
het eerst sprake in 1328 als bij de uitgifte van 
de gemene gronden aan de inwoners van Lierop ge
sproken wordt van "locum dictum hoenderboemspale". 
Over de Hoenderboompaal zelf zijn geen geschillen 
bekend. Dat komt waarschijnlijk doordat men op deze 
voor alle partijen afgelegen plek weinig waarde 
aan de grond hechtte, maar meer nog omdat het punt 
gewoon goed vaststond. Zoals uit een proces-verbaal 
uit 1826 over de grensvaststelling van Someren met 
Soerendonk nog eens blijkt stond de ItHoenreboom-
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Detail van een kaart~ getekend in 1825 door A.C. Brock~ 
naar een kaart uit 1794 van Hendrik Verhees. 

paal" op de rechte lijn van Heugten op de kerktoren 
van Mierlo. 
Wel zijn enkele geschillen bekend, waarbij de 
Hoenderboom genoemd wordt als bekend vast grens
punt. Het eerste was al aan de gang in het begin 
van de 13e eeuw tussen de lieden van Someren en 
Helmond tegen de abdij van Averbode als bezitter 
van de "curia" Sterkselover het gebruik en bezit 
van het "Latbroek" en duurde nog voort in de 15e 
eeuw. De boom werd toen o.a. genoemd in 1246 
"Honrebom en 1266 "Honerboem" en ttHonreboem". 
In 1780 was er tussen Someren en Lierop nog een 
grensgeschil, waarna die van Lierop in augustus 
1783 besloten nog een sloot te graven naast de 
limiet van de Hoenderboompaal tot op de paal 
van "Eyndenhout"o 
Zoals in de volgende afleveringen ook nog zal 
blijken, hebben de meeste grenspunten een heel 
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oude oorsprong. Dat blijkt bij de Hoenderboom 
o.a. uit de vondst van potscherven van lijkurnen 
en een stuk van een marmeren strijdbijl. In som
mige oude literatuur (o.a. Hermans) wordt zelfs 
van een heidense begraafplaats gesproken. Daar
aan zou ook het "Grafven" vlak in de buurt van 
de Hoenderboompaal herinneren. 
Aan de naam "hoen" worden verschillende beteke
nissen toegekend. Het is ofwel de vogel (kip, 
patrijs o·f korhoen), ofwel hunen = heidense stam
men (Kuysten), ofwel huna = modder, moeras (J. de 
Vries)o 
In onze omgeving komen nog meer veldnamen met 
"hoen" voor, waarvan de meest interessante met 
betrekking tot dit onderwerp wel is de "Hoender
staakII, v6c5r 1716 staande op de grens van Bakel 
met Venraij. 

Wiro van Heugten. 

De nieuwe Hoenderboompaal~ geplaatst in 1983 op het punt 
waar nu nog de gemeenten Someren~ Mierlo~ Heeze en Maar
heeze aan elkaar grenzen. 
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De Singel te Vlier den anno 183 

Een stukje kadastraal minuutplan met oude 
veldnamen in een voorlopige schets. 

Dankzij het werk van landmeters, die in de voor
bije eeuwen door de velden trokken en de opbouw 
van het grondgebied van ons dorp in kaart hebben 
gebraoht, zijn we momenteel in staat om vanuit 
een andere dimensie dit "monnikenwerk" aan te 
wenden om daarmee de historisohe ontwikkeling 
van een bepaalde nederzetting of een grotere 
regio te bestuderen. 
Het karakter van ons heemkundeblad laat eigen
lijk niet toe een vrij strak methodisohe uiteen
zetting te geven over de systemathiek, die men 
moet volgen om van kadastrale minuutplans via 
veldnamenstudie te komen tot interessante his
torische details over de ontwikkeling van de 
oude nederzetting "Fleodrodum", zoals Vlierden 
in een aote uit 721 werd aangeduid. 
De redactie streeft in haar te publiceren arti
kelen bij voorkeur naar een meer "verhalend" 
karakter, waarin ik me overigens best kan vinden(l), 
in plaats van een beschouwing over de opeenvolgen
de methodische stappen die men zet, om op een ver
antwoorde wijze een puur historisch onderzoek te 
plegen. 
Het gevaar van een vakteohnische benadering is 
daarbij levensgroot en zou een groot aantal lezers 
misschien niet meer boeienl 
Anderzijds eohter is de historische informatie die 
de landmeters hebben vastgelegd z6 essentieel, dat 
iemand die het heem een warm hart toedraagt, m.i. 
gerust wat meer inzioht in de aard van die infor
matie geboden mag worden. 
Vandaar deze enigszins "methodisch-teohnische" bij
drage, waarin ik de "verhaalvorm" waar mogelijk 
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zal handha~ • 
In het Vlierdense zijn 2 landmeters zeer actief 
geweest, te weten Francis !arts in 1792 en Bar
tholomeus Bijnen in 1830. 
Beiden hebben ze een lijvig boekwerk aohterge
laten, waarin een schat aan gegevens staan opge
tekend. 
De eerste het maatboek van 1792 en de tweede de 
zgn. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van 1830, 
vergelijkbaar met een kadastrale legger, maar 
dan van de eerste opmetingen, volgens de richt
lijnen van het in te voeren kadaster, gebaseerd 
op Franse ideeën. 
Bovendien werd bij deze OAT nog een serie kaart
modellen geleverd, bekend onder de naam "kadas
trale minuutplans ", waarvan we in het kader van 
dit artikel een klein fragment nl. "de Singel" 
zullen gebruiken om 2 belangrijke aspecten te 
kunnen · lIelichten nl. DE GRONDKWAtITEIT BINNEN 
EEN PERCELENCOMPLEX en de LOCALISERING VAN OUDE 
VELDNAMEN. 

De gegevens van 1830, aangevuld met wat men in ar
chieven vindt (en dat is zeer veel 111), vormen 
weliswaar de belangrijkste basis voor de land
schappelijke en historische ontdekkingsreis door 
Vlierden, maar het m a atb 0 e k van 1792 
daarentegen is weer onmisbaar voor de studie van 
oude veldnamen. 
Ze vullen elkaar dus in feite magnifiek aanl 
De "Singel of Cingel" is het gebied wat momenteel 
ligt tussen de Vlierdense molen, het pompstation 
en de Haamakkerse weg. Het complex wordt door
sneden door de grote weg van Vlierden naar Ommel 
van perceel C 527 tot oae C 547 (zie ooke Topo
grafische kaart van Nederland 1e 25.000 coördi-
naten 181/182 en 383/384 fragment 52 C). 
In de OAT van 1830 worden we binnen "de Cingel" 
geïnformeerd over I 

• het aantal percelen in dat gebied 
• de eigenaars van de percelen 
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Fig. 1 - De Cingel. Fragment Kadastraal Minuutplan 1830 
der voormalige gemeente Vlierden - sectieblad C 1. 
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• de grootte ervan 
• het kadastraal seot!enummer (dat wordt dán 

pas definitief ingevoerd) 
• de aard van de percelen m.a.w. is het bouw

land, weiland, bos eto. 
• de kwaliteit van de grond via zgn. kwali

teitskIassen. 

Door aan de hand van die verstrekte informatie 
vanuit diverse invalshoeken d eta i I -
k a art jes samen te stellen en die dan te 
gaan I e zen , kam men in feite van elk deel
gebiedje van een dorp of gehucht nogal wat te 
weten komen. 
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• in 1830 wordt de Singel gevormd door de 
percelen C 502 - C 552 

• het is als het ware 66n groot akkercomplex 
• bekijken we op het totale minuutplan de 

directe omgeving, dan wordt dit gebied inge
sloten door laag-kwalitatieve graslanden 
langs de rivier de Aa, in het beekdal dus, en 
een strook gemeentelijke heidegrond ten zuiden 
van het akkeroomplex en hoog gekwalifioeerde 
oude landbouwgronden ten noorden ervan 

• de akkers van de 2e kwaliteitsklasse liggen 
het dichtst tegen de bestaande wegen nl. de 
Diepdijkse Molenweg (thans Molenhuisweg) en 
de Haamakkerse weg en sluit direot aan op de 
echte oude bouwlandgronden, die de directe 
omgeving van de dorpskom vormen 

• de kwaliteit van de grond binnen de Singel 
geeft een behoorlijke spreiding te zien nl. 
klasse a, 2-3, 3-4 en 4 

• de percelering heeft een soort mozaiek
patroon, waarin de meer blokvormige percelen 
hier en daar afgewisseld worden door wat 
langere, smalle percelen 

o bekijken we de aanvullende informatie in ' de 
OAT, dan blijken van de 17 peroelen kwali-



teitsklasse 2 er 15 toe te behoren a~/. 
Vlierdenaren, die hun boerderij in het oen
trum van het dorp hadden liggen, terwijl alle 
andere peroelen ressorteren onder hoeven ge
legen te Belgeren en Baarschot. 

• merkwaardig is peroeeltje C 527 (op dit 
kaartje uiteraard niet als zodanig ziohtbaar), 
dat als weiland in gebruik is temidden van 
al die akkers en overigens ook in vorm af
wijkt van de vrij regelmatig opgebouwde blok
ken met veelal reohthoekige vormen - mis
sohien zet de veldnaam "het venneke" (zie 
kaartje 2) ons op het juiste spoor 

• de kwalitatief sleohtste akkers liggen tegen 
het heidegebied aan 

• in de veldnamen vindt men aanduidingen, die 
wijzen op een gebied wat tot een latere ont
ginningsfase behoort als bv. een aangrenzend 
akkercomplex genaamd "de Weegt"; uitgangen op 
-veld en -kamp mag men als zodanig interpre
teren 

• dit laatste zou tot een verklaring van de 
naam "Singel" kunnen leiden, zijnde de laatst 
ontgonnen buitenste rand of zoom van het ak
kerarsenaal in het centrale gedeelte van het 
dorp. 

Geroutineerde kaartlezers "ontdekken" waarsohijn
lijk nog veel meer faoetten!? 
Om U enig idee te geven van wat men onder die 
kwaliteitskIassen verstond, laat ik de landmeter 
zelf aan het woord, die in de TABEL VAN KLASSIFI
CATIE DER GROND-EIGENDOMMEN (tabel 5) vermeldtl 
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1e klasse bouwland 
"is eene zwarte ligte groeiaarde ter 
diepte van ciroa 20 duim op een 
geel of bruin zandbed rustende, 
gesohikt tot het teelen van rogge, 
boekweit, haver en aardappelen, 
hetwelk door jaarlijksche zorg
vuldige bemesting moet worden 

voortgebragd - de bunder wordt 
begroot op f 16,--

2e klasse "is eene grijsachtige groeiaarde 
ter diepte van circa 15 duim op 
een hard zandbed rustende, hoofd
zakelijk geschikt tot het ver
bouwen van rogge, boekweit en een 
weinig aardappelen, welke hierin 
door sterke bemesting verbouwd 
worden; de bunder wordt geschat 
op f 12,--

3e klasse " bevat de hoge schrale en lage 
koude zandgronden, welke bestaan 
uit eene grijze groeiaarde ter 
diepte van 10-12 duimen op eenen 
harden ondergrond rustende, in 
welke de rogge, boekweit, aard
appelen en spurry door kragt van 
mest van den grond wordt afge
dwongen; de bunder wordt geschat 
op f 8,--

4e klasse " is samengesteld uit nieuwe ont
gonnen heidevelden of onvruoht
bare hoge of lage landen, welke 
men door geweld van mest een 
weinig rogge, boekweit, aardappe
len of spurry moet afpersen en de 
kosten van bebouwing genoe~zaam 
onwaardig zijn; 
men kan dezelve niet hoger begro
ten dan f 3,--

Deze nuanceversohillen in de kwaliteit van de grond 
laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Aan de hand van deze indeling is het bijzonder in
teressant van elk agrarisoh bedrijf uit 1830 eens 
exact na te lopen, hoe de verhouding is tussen 
hoog en laag gekwalifioeerde gronden en dat ver-
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taald naar de opbrengst voor het bedrijf ~ l 
De mengvormen 2-3 en 3-4 duiden erop, dat zo'n 
peroeel gedeeltelijk onder de ene en gedeeltelijk 
onder de andere klasse viel. 
Tenslotte wat aandacht voor de in dat gebied voor
komende veldnamen. Daarvoor bleek het m a a t -
boe k van 1792 een uitstekend hulpmiddel! 
Landmeter Aarts heeft perceel voor peroee1 opge
meten en is a.h.w. in een oirke1gang door het 
landsohap gelopen, maar in tegenstelling tot 1830, 
heeft hij per gebied alle toen levende veldnamen 
geregistreerd, maar kon ze helaas alleen koppelen 
aan de grondeigenaars en niet aan de peroee1snum
mers, want die bestonden op dat moment nog niet. 
In de periode 1792 - 1830 zijn eohter heel wat 
percelen van eigenaar veranderd en de kunst is 
nu die kloof van bijna 40 jaar te overbruggen 
en de veldnamen exaot op de kaart te looaliseren. 
Dat kán door • Percelen onderling op hun grootte 

te vergelijken 
• hun ligging t.o.v. elkaar te be

studeren 
• een zeer grondige studie te maken 

van alle familierelaties binnen 
het dorp in die periode, om daar
mee de opeenvolgende eigenaren van 
een perceel te kunnen reoonstrueren. 

Voor een studie van veldnamen, met name het loca
liseren ervan, ontkomt men niet aan een diepgaand 
genealogisch onderzoek!!! 
Door deze stappen te volgen, konden we een be
trouwbare reconstructie maken van het veldnamen
arsenaal binnen de Singel. (zie fig.2) 
Veldnamen ontstonden in het verleden niet zo 
maar! 
De dorpsbewoners, die bijzonder vertrouwd waren 
met hun grondgebied, en de natuur die hen om
ringde, zijn erg fantasierijk geweest in de keuze 
van toponiemen (de wetensohappe1ijke benaming 
voor veldnamen). De verbondenheid met o.a. het 
landschap, de flora en fauna, de vorm van de per-
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oelen, de bezitters van bepaalde stukken J~~nd 
etc. spreekt er heel duidelijk uit! 
Desalniettemin blijft het een tlwaagstuk" om defi
nitieve verklaringen vast te leggen t.a.v. bena
mingen die vele eeuwen geleden vaak spontaan 
ontstonden. 
Toponymisohe verklaring~n lijken soms meer op 
hypothetisohe stellingen! Ook de ouderdom van 
veldnamen, hun oudst gevonden optekening in his
torisohe dooumenten, vormt een zeer belangrijke 
bijdrage voor de studie van de landsohappelijke 
ontwikkeling van een bepaalde nederzetting, omdat 
die ouderdom ons kan informeren over het tijdperk 
waarin binnen een dorp gebieden ontgonnen zouden 
kunnen zijn. 

Dit vraagt om een intensieve bestudering van de 
oudste ter besohikking staande archiefbronnen, 
waarbij voor ons van onsohatbare waarde zijn de 
oijnsboeken van de Heren van Helmond en de Hel
mondse en Bossche sohepenprotooollen, alle date
rend uit het laatste kwart van de 14e eeuwen 
doorlopend, vrijwel ononderbroken, tot in de 
1ge eeuw. 
Wil men komen tot een toponiemenlijst inolusief 
verklaringen (men noemt dat een g los s a -
r i u m ) dan is men uiteraard gebonden aan 
enkele "wetensohappelijke spelregels" zoals, 
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• een lexicografische opsomming m.a.w. alfa
betische ordering 

• per eeuw minimaal één optekening mits voor
radig 

• elke veranderde schrijfwijze t.o.v. de oor
spronkelijke vorm dient opgenomen te worden 

• toponiemen die nu nog in de volksmond voor
komen en die men via veldonderzoek op het 
spoor kan komen, daarvan dient men de fone
tisohe sohrijfwijze vast te leggen m.a.w. 
noteer hoe die veldnaam in de taal van de 
streek wordt uitgesproken. 

e een correcte bronvermelding. 

Wat "tips' in de riohting van een mogeli,jke ver
klaring van de toponiemen. 

akker ,.. de algemene benaming voor een stuk bouw
land. 

braak = land dat braak ligt of dat moet gebroken 
worden d.i. beploegd; dus geschikt ge
maakt moet worden voor bewerking - men 
vindt het ook in de betekenis van onbe
bouwd, weinig renderend bouwland. 

brugsteeg = een steeg, lange smalle zandweg, naar 
de brug - hier waarschijnlijk in de 
richting van de brug bij de Belgerense 
watermolen. 

diepdijkse molenweg ,.. een dijk in de richting van 
de Vlierdense molen, die diep gelegen is 
in vergelijking met de oude akkers aan 
weerszijden, die een hogere ligging had
den vanwege hun dikke humuslaag en bol
vormig waren. 

eikenbosje ,.. een akker gelegen bij een eiken
bosje, wat mogelijk aan een zijde als 
omheining heeft dienst gedaan. 

gemene bergen,.. het woord "gemeen" wijst op ge
meenschappelijk bezit; deze strook heeft 
behoord tot de "gemene gronden" - vgl. de 
uitgifte van gemene gronden te Vlierden 
in 1326; bergen wijst op een liohte ver
hoging in het landschap. 

goordsakker= akker in het bezit van een zekere 
Goord (persoonsnaam). 

haamakker ,.. haam of ham duidt op een kronkeling 
in een beek, een hoek of bocht; vgl. de 
kronkelige loop van het riviertje de Aa, 
waarlangs de haamakkers lagen. 

kraakakker = ? 
krukakker = ? 
lathout ,.. element "hout" duidt op bos. 
lodder ,.. ? 
nelenakker ,.. akker in het bezit van een zekere 

Neel (persoonsnaam). 
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schutterijakker = toebehorende aan het _ierden
se schuttersgilde. 

snijersakker = in het bezit van de familie Snij
ers of van de plaatselijke kleermaker, 
die "snijer" werd genoemd. 

stokakker = stok wijst op een wegwijzer, weg
kruis; soms hoog opgaand geboomte. 

uilenkamp = gebied waar uilen voorkwamen; kamp 
kan zijn. een omwald bouwlandperceel en 
heeft vaak te maken met een latere ont
ginning. 

vaakakker = mogelijk heeft dit perceel behoord 
aan een zekere familie Vaec, die in de 
15e eeuw in de Helmondse Protocollen 
voorkomtl? 

veld = kan een perceel zijn dat nu eens als 
bouwland, dan weer als grasland in ge
bruik is; men mag bij veld denken aan 
latere ontginningsfasen. 

venneke = de vraag is of dit perceel geen onder
deel uitmaakt van een groter oomplex, 
want aan de andere zijde van de Diep
dijkse Molenweg ligt een serie akkers 
onder de verzamelnaam "de vennekesak
kers" - ven is een natuurplas temidden 
van de heide. 

vierkant stuk = heeft duidelijk te maken met de 
vorm van het perceel. 

vlinkert(je) = ? 
zijltje = een landmaat, evenals bv. lopense, 

roede, capse etc. 

Wie suggesties heeft m.b.t. de vraagtekens ••••• 
meldt U bij de redactiel 
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Henk Beijers, 
Schijndel. 

Bronnen: 
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Timmermanswerk 

Kap. balklaag en plafond. 

De houten samenstellingen die men van muur tot 
muur plaatste om daar later het dak op te maken 
heetten. "de schirre". "De kap" was het samenstei 
van geb~nten en gordingen. 
Als de timmerlieden aan het karwei begonnen zei-
den ze I "We goan de kap öjtslao". ' 
Als ee~ architect een ontwerpplan had gemaakt voor 
het huis, dan was er ook een tekening bij voor de 
kap. Die noemde men "d'n öjtslach". 
De "schirre" moesten zOdanig ontworpen en uitge-

Fig. 1 - Kapconstructie van een woonhuis~ le heLft 20e 
eeuw of vroeger. 
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voerd worden, dat de kapbenen niet zouden gaan 
"krèèje", d.i. uit elkaar gaan. . 
Men onderscheidde verschillende soorten geb~ntenl 
een "schéérgebont", een "kröjsgebont" en een "hoek
gebont = hal lef scheêr". 
De spanwijdte heette de "~vverkapping". 

Hier volgen de benamingen van de onderdelen die 
terug te vinden zijn in de drie tekeningen. 

1 • blokdeel 
2. kapstijl 
3. borstwering 
4. muurplaat 
5. korbeel 
6. kapbeen 
7. klos 
8. gording 
9. nok 

10. makelaar 
11 • schoor 
12. zolderbalk 

13. hanebalk 
als het er 2 zijns 

14. spoor 
15. worm 
16. dwarsbalk 
17. schoor 
18. stijl of staander 

Vlierdens dialect: 
bl~kkeel m.v. bISkkiels 
bèjbéén of kreupele stèjl 
bbbrstwirring (metselwerk) 
muurplaot 
schoor 
schirbééjn 
gorlingsklos 
gorling m.v. gorlings 
nblt 
kunningstèjl 
schoor 
ballek; onderslachballek, 
ook moerballek 
hànsballek 
dobbel hànsballeke 

wurrem 

stejlèèrrem m.v. idem 
stejl 

Bij het vervaardigen van een kapconstructie werden 
heel wat verbindingen gemaakt. Veelvuldig kwam de 
"pèèn en gatverbinding" voor. 

Als de dwarsbalk in de staander (18) werd gescho
ven, sloeg men een "weeeh" door de gaten van de 
pen van de dwarsbalk (16). Bij een gesloten gat 
werd de pen die daar in moest passen, naar het 
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Fig. 2 - Kapconstructie~ schuur van het motenhuis te 
VZierden~ l7e en l8e eeuw. 

eind toe "geminiezjeerd". 
Eoven op een moerbalk waar een kapbeen bevestigd 
werd, plaatste men een "slof" m.v. "sloove". 
Voor het doorlaten van de schoorsteen en het maken 
van het trapgat enz., moest de balklaag onderbro
ken worden. Zo'n hele constructie heette een "re
veeling". 
De kinderbalken droegen ter plaatse van het trap
pegat niet meer in de moerbalk (12), maar in de 
"reveelingsballek". Het inlaten in dat raveelstuk 
heette "inloeve". De kortere kinderbalken droegen 
aldus in de loeven. De benaming moerbalk is afge
leid van moederbalk, vandaar ook dat de kleinere 
balken die daar in droegen, kinderbalken werden 
genoemdo De moerbalken werden met een anker ver
ankerd, meestal goed zichtbaar aan de buitenmuur. 
Het gedeelte van het anker dat buiten zichtbaar 
tegen de muur kwam, heette de "scheuter". Het ge
deelte dat aan de balk vastgespijkerd zat de 
"trekker". 
De "stejl~èrrem" = schoren (17) werden met stijl 
(18) en dwarsbalk verbonden met eiken pennen. De 
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zware "kre\.. la stejle" (2) werden met houten pen
nen verbonden met de dwarsbalk (12). "De schir
bééjn" (6) werden onderling en met de "hánsballek" 
(13) verbonden met ijzeren "schirboute". Dat is 
een bout met i.p.v. schroefdraad, op die plaats 
een sleuf waar een ijzeren spie doorgeslagen wordt. 

Het plafond. 

Vroeger maakte men ook wel eens "un gew~lleft plà
fon", dus met welvingen tussen de kinderbalken. De 
welving verkreeg men als volgt. "Roeie worde ge
booge, in lè~jem gezet" en vervolgens "in de vör
rem getrokke en afgew~~rrekt". Voor de roeden ge
bruikte men bij voorkeur "hontskirzehauwt". 

Fig. 3 - Kapconstructie van het moLenhuis te VZierden~ 
2e heLft l8e eeuw of vroeger. 

39 



I1 

De latjes van ongeveer 1 x 2! cm., die ,tot enige 
tussenruimte tegen de zoldering geslagen werden, 
noemde men "tèngels", de verzameling er van heette 
het "weefsel". 
De lengte van een horizontaal gelegde balk heette 
"de ~vverdrààcht". Het uiteinde van zo'n balk heet
te "de drààcht". "tt Haauwt m~s draoge" en als er 
een balk bij was die niet droeg, dan zei mens 
"Dien ballek drö nie"l 

Het dialect van dit timmermanswerk heb ik in 1976 
opgetekend toen de timmerlieden Gerard (64 jr.) en 
Harrie (53 jr.) van Otterdijk uit Vlierden, mij 
hierover vertelden. 

Joep Coppens. 
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"O'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heemkundekringen "De Vonder" 
te Asten-Someren en "H.N. Ouwerling" te Deurne. 
Een abonnement op dit blad is inbegrepen in het lidmaatschap van 
een van die verenigingen. 
Men kan zich evenwel ook alleen op het blad abonneren. Dat kost dan 
f 15,-- per jaar, exclusief verzendkosten. U kunt zich daarvoor op
geven bij een van de secretariaten, t.w. "De Vonder" G. Lenssen, 
Postelstraat 40, 5711 EN Someren of "H.N. OUwerling" mevr. A. 
Quispel-Visser, Reeksenakker 2, 5752 AH Deurne. 

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: Oerpsestraat 15, 5751 KA 
Deurne, of Wolfsberg 26, 5721 HT Asten. 

Bij het omslag 

Het zegel op het omslag is het oudst bekende sche
pendomszegel van Deurne, dat tot in de 16e eeuw ge
bruikt is. Daarna is het vervangen door een bi jna 
identiek zegel, dat slechts in details van de voor
loper verschilt. De rechterhand van de bisschopsfi
guur steunt op het wapen dat van c. 1312 tot 1406 
gebruikt is door de hertogen van Brabant. Het wa
penschild onder de bisschopsfiguur is dat van de 
familie Van Doorne, hetgeen nu het offici~le ge
meentewapen is. Het randschrift vermeldt: "sigil
lum scabinorum de doem". 
Aan de zegels en het gemeentewapen van Deurne heeft 
J.P.W.A. Smit een artikel gewijd in Taxandria (jrg. 
35, 1928, p. 15-19). 
Het afgebeelde zegel hangt aan een charter uit 1485, 
dat bewaard wordt op het Streekarchivariaat Peelland 
(Verzameling charters Deurne, vlnr. 74). 
(Foto: W. v. Vlerken) 
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