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'D'n Uytbeyndel' is een uitgave van de gezamenl ij ke
heemkundekringen 'De Vonder' te Asten-Someren en
'H .N.Ouwerling te Deurne.
Een abonnement op dit t1jdschrift is inbegrepen in
het lidmaatschap van een van die vereniglngen .
~fen kan zich evenwel ook alleen op het blad
abonneren. Dat kost dan f 15,-- pe~ jaar exklusief
verzendkosten . U kunt zich daarvoor opgeven bij een
van de secretariaten.
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De redaktie bestaat uit: Karel Brüsewitz, Wiro van
Heugten, Hans van de Laarschot en Jan van OOij .
Het typewerk wordt verzorgd door Bernadette van der
Vlies.
Stuur uw artikelen, commentaar e . d . naar:
Derpsestraat 15, 5751 KA DEURNE, of Wolfsberg 26,
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J [.l1 yun Ooi ,j •

BIJ"

HET

OMSLAG:

Na een aantal oude landkaarten, zegels en foto's
van sportlui van voor de oorlog schakelen we nu
een paar keer over op weer iets b. 1 nders:
houtsneden en gravures van oud
rt 1werktuigen.
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In 't leven kri j sen h eel veel oude me nsen
Zoo gemakkelij k dinGen die ~ij zi c h ma nr wensen
llun loopt h e t in hun be le l even mee
Eaar altijd no g zijn z ulke n ontevree
Als Piet of Hein of Klaas i e ts wil beginnen
Hoet deze altijd even no c bezinne n
Het lijkt heel mooi maar je be z it Ga en c ent
Omd at je naar een arme sloebe rt bent.
Re e d s o p o e scb oJ l k un je a l Ga m i bemerke n
Dat arme kind eren meestal It h e rdste werken
'l'er,;ijl ]; ij d ie Gen rij k er v a oer heeft
:Sn in de re Ge:!. 2. 1 Ga Ul! e en àra 2. i on ge eft
Ei j l a at een a n~er aan zi j n zo ~ e ~ p lo e teren
~n al s h e t e e~s nis i s zit hij zo o t e foe ter e n
0=, !le t ::;chaaDe 2. ijl~e ventje (~[1t zijn Ferle ue l l«;;nt
Omdat je 2DSr ean crno sloebert bont .
~ l u je va~ sC~Jol ~ont ~oet je ~ola verdienen 6:e11
:::;n uca r voo:::- ieóeren (Iac o.3n oe:1 nD.chine ~tacn
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Als bij de rijke de ooieva ar e ens wordt verwacht
Dan heeft tl e vromr v e el l e uke dins en uitcedacht
Ze koopt veel spullen kostbaar en heel fijn
Zoals dat voor een eliedekind moet zijn
Als bij de ,'. 'erkman de ooievaar moet komen
Zitten ze bijde lang daarvoor de dromen
En vele zorgen kvrell'e n zonder end
Omdat je maar e en arme sloebert bent.
Komen bij rijke mensen zie k en da g en
Dan moet het dienstmeisje de dol~ter '.!Ta G' en
Hij komt d irecht want het me isje heeft g eze g d
rii jnhe er Gevoeld e z ich VEl n mor g en s l e cht
Al s e en a r me Ela n va n bin.'1.en :? i jn voelt knae en
Eoet b ij d it zonde:!.' Gene l: lac11t verdr ag en
Ik Doet ge l d v e r d i e hen sta o t in zijn g e e st Ge prent
Omdat je m5.e r ee n 2 rr:le s lo e b e rt bent.
En i ed er MGD It z ij e e n arDe o f e en r ij ~ e
E o et e el1;r,aa l toc h zi j n l e v snsvl ag 382 n s trijke
De ee n i ~ d oodnc n [s t de a~6er z i e ls gerust
Tenrj. jl hij y-..c ou;: ell ~: i nl! t '::;;1 [lfs clü jt :::t13 t
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OUD GEDICHT UIT DE ERAEAYTSE PEEL IN lilt Leijssels".
In unnen ballek die zwart van den bloak is en raauw
hèèngt un brom611ielamp, die dir leecht,
sch~rs en schaauw en rimelich
rontgoit in ut naokent vertrek.
_
Um de toffel in It midde mi In blank geschoewert
blat
zit cebooge te bidde ut vollek, klam en naot
en krom van 1 t ~lèèrek op oe mao~ere cront .
Ze -nreevele dof aonzent din ~ngeldeshirre
en buite d i r hurde din trekhont ui kirre
~"îb gramme an 't ~~ ot, flak nééve I thuis.
ûvver d ijseli ~be i~è ije en biesi5[e bimt i s den
aovent Gevc:. ll e e:1. (1 In boêr r:n.mcl-:, hij nint
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en hongericlJ en d~~ r sti cb ut c r~~f boerelijf.
De ré;8U.'.: en hart il tiCJe h2.Èt~t, ze Slaon k02:'t en
bondich nao 't bidde ut kruis, S~ dan wort tn de
soobere D ~ltijt b8gonne.
Rèècht V:1n ' t -r_',u r op de iJo~::i::.:::;e to:ê::el Gezet
,wr ct I ornel ~1aU~'- schierlil: r.~i rr:::Y:.l6 yerket
van de t~iSt fel noch danpenje ]BSn uitgeri~t,
llélO de r.loï:de r:e~') r2ocht en g'1:_lzic~~ ces lil:t.
Ze ééte, ze s;hra nze nao 'n ho ~tje de paan
toe 't ZW2rt van aln b6jjen z~ lic~ ~s 't mer ken
de m6nt is zo l:6s ti ch, bij sh~.:::'re:ot en hij smelct
't is rie taol, ~o es ~ lintlaar yan G'n honger die
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NOT-AR I E L E
·V AN
GERARDUS
F R 0 ~r 0 CO L,
HET

<1551-1573>

NOUrS

Ben van d e te Deur:18 resic1p.re~àe notRrisGen '!2. 8
notaris Gerar~u s ilouts, ( ie over ~G ~c rio d e
1551-1573 ~e:: L1tcresc.:ant ,?rotocol (.,) heeft
na i;e la ten.
In 1510 'Jerd ;l ij te Deurne F Is 8cboohtsecter
fJ.a:1GestGlc~ .
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? i eter :Tou_ts

en aîl:oTJsti :; lli.t OOStr:121 i11 dG . :1.11t-..r erYlse

=~G ~]~e21 .

:!1ij hm!àe r,1et CnJ.'isti112. , een c'ocllter vsn JOl1.~,:er
~verard ven D02rns. In 1524 ~er~ hij ~c~digd als
secretcl:,i::; Y3~: Je ul' ne :'.l oo~:, de tos, ~!:121i;e 8CllOut
L ,,~~~'(>'"t ("'··'c"t"oJ. (,,)
In zijn notcri3 ~ rotocol treft ~en allereerst een
zeer ~ root aantal testanentGn ~ an, ~Dnrvan de
testateurs behoorden tot de ceGoede t~incen van
het toel1i~o.li c.» DeUl':::.e .
Tussen ~e testa~snten ~oor staan ec~ter ook 3 ~~en
::w-'c Gen Ge~1eel anoe:i:' ko.ral:ter , ~r2el2.l in cle efeer
V[lll ~er~:::elij~,:e, r9c }d;e~lijl(c 8n 1)e s-cu'..1rlijl:e za:::....~ .:.I-'
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Ook va or Genealogen is deze bron zeer belangrijkll
Door collega Pieter KooIen is 0D üe door mij verwerkte akten een via de conputer vervaardigde
persoons-veldnamen-en zaLenregister toegevoegd,
zodat het hele protocol nu prima toegankelijk is
voor derden!!
Juist met het oog op een bredere toegankelijkheid
voor het "Grote publiek" heeft c1e "TerkGroep Oud
Vlierden dit protocol Gr6~ c bewerkt.
De samenvattingen van de notari~le akten bestaan
uit 24 pagina's getypte tekst (A4-formaat) en de
index hierop omvat in totaal 29 bladzijden.
Zoals ellee notaris uit die ti jd had ook GERli.RDUS
l'::OUTS natm'-rlijl~ sijn eieen sienet (zie afbeelding).

\L.

Ter illustratie een

~t

van het handschrift van Ncuts:

l(cn , zoals O.a.

verklarinGe n rond inbezitatellinc van een
kapell a nia of alta3rbeneficie
~ o.anstelling van zaakgelastigden
:E veruijziag naar eerèer verleende octrooibrieven
* betalingsovereenl;:omsten
* hm·,elijksslui tingscontrncten etc.
Het protocol telt 100 folio's!
~en getypte samenvattinG van deze notariële akten
bevindt zich inmiddels op het Streekarchivariaat
Peelland.
De essentie van elke akte is hierin weereegeven!
Voor hen die onderzoek doen in Deurne en da~bij
bronnenmateriaal uillen aanboren uit de 16e Gem·T,
h.'Unnen in dit protocol van lIouts interessante
historische notities v inden.
~
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De al wat ouderen onder ons, die de tragiek van
de Duitse bezettinGsjaren 1940-19 45 n~oit zullen
vergeten, zullen zich moeiteloos een beeld kunnen
vormen van het materi~le, en neer nOG van het
persoonlijk leed, dat de Franse bezettinG van ons
land in cl e jaren 179 L~-1814 voo:!:' onze voorouders
heeft verooizaakt.
Daarbij valt mee:!:' in het bijzonder te denken aan
de duizenoen jOl1Gsnannen die tenGevolge van de
z.g. conscri~tie (militaire oproe~ en inlijvinc
in Napoleons le ~e :!:') ~f als on~e:!:'duiker, ~f als
soldaat, ~f 2 1 ~ 6ese :!:'teu:!:' ven h~is en haard ~er0en
weGGerukt en waarvan er ve len nimDe:!:' terugkeerden(0.
Bij toeval keeec; ik onlnnG8 de te~:st ven een
ven sold82t J.v. : . Boo;2crt , sf~oDsti: VEil de
rak, onder oceL. J e3e b~iof,Cie i~ 1926 aoor
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(I) Meer geinleresseerden zij van harte lezing aanbevolen van de

navolgendel enige jaren geleden verschenen , twee boeken:
- Ten oorlog voor Napoleon l Jan Derlx en SJef Verllnden, ISBN 9070285-38-X. Uitgave: Dagblad voor Noord-LiMburg BV Venlo (1983);
- Conscription militaire 1798-1814, A,M,A, Maassen, ISBN 9070807-:-IO-6,geb, Uitgave: ,Stichting Onderzoe~ en Publicatie van de
geschledenls van Geulle l,S,m, hel Drukkerskollektlef Geulle
(1985),
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Gers e!.l b::'02C1Grs en
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11 (:lll3e
- , ~1!"__::.a l ·:·ocden c1~.~' n~î 001..-- l_.:) C1. _ 1..1 2 ..... 1.0:':22.
Iil~jn. Z·,:Tabe:c en vrom-, en :.lij D,1..ü j;jen (I=i;~ ;~isj;)
en i.1l irGBn 811 neven en :.s08cl e !Je\enc1 en of llet ,.. oor
den l esten keer waar.
I-bar ik vriendelij~;: ~,Tûn u V..!:'aa /ö c!8t ::;' ij
~ondaa3el1 en hijliBdaa[en nis voor nij h~or'~a~t
lk heb sint Pinsten (sedert Pinl;:steren) maar eens
Sondags in de ke:c1-: GeHees t naar S11erkendaags (door
dc ,reek) nog al eenige keerens, \Tant. het ongeluk
zou koomen dat l.lillem. (In jonGere broer van Jan)
op zou moeten trek~en dan moet gij m.aar een rabesant
(rempla~ant = vervanger) koopen.
"\Iant het is beter tuijs te ,-r~ater en te brood te
leev~r:- als soldaat te 1leesen en nu \leet ik niet te
~chrlJVe~ als dat ik de ICijsrein, (Keizerin) tussen
_Coovelen.., en D.ensch tenen Ha'" b"'e V'oomen • "'n d a t D'l.,J
IillJ ~~en antuoort moet Gchri jven voor dat il:
<:>
schrlJf en voor dat ik oen vaste plaas heb schrijf
,1 ··
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ik niet ffiesr vent bet ken toe niet helpen f il~
schrijf of niet.
Verder Gchijd ik met de pen maar niet met
bet hert.
Groete u vrindelijk
J.v.D.Boogeart
e.clres
honsieur J.v.D.Boo cc art
de Partement Bos De Rijn
Arrondissement Endhooven
Kanton Asten
A He~rdrik
x

Enkele kanttekeninGe n.
Daar i~: al direct tot het verGoeden en vervol f, ens
al snel tot de overtuiginG ~1am dat soldaat Jen
e en broer ~Tas van een van nijn voorr:lOeclers, kon
ik hem op eenvoudige wijze localiseren.
Jans grootouders, afkomstig van Schijndel,
hebben zich omstreeks 1760 als pachters op
de Hoeve Den lleydrik gevestigd. Eet grote
gezin heeft geleidelijk aan het overgrote
deel van de Heitrak in eigendom verworven.
Jans vader (eveneens een Jan) woonde op of
nabij juistce noemde hoeve, later Gt.:mum::1erd
C 149. l'fu is de na de oorlor herop[Sebomrc1e
boerderij eigendon van Jan Sijben.
J<1n uas derhalve, in te cen3t9l1inc tot Van
HeIdens visie Gecn "As-cens e " maar Gen "Deurnese" solda3t. De c;'sme ente Deur:1e, ~.raarvan
de II,:::itrak deel uitr::aalctG, bs]~ ooröe overisens
Fe l tot het :Canion Asten .
- 701gens mij verstrekte CGGevens zou de oric inele brief zich in he';; ~ijl:carcl~ ief Den
TIo 8 cll lJG'\''''ilJ.·:~ 8 n. :=; erl
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ei3en is aan een tweetel takken van de
familie "Van HUGten" (Gra ard en Tiejen) •
Zou hier een genetisch trekje teruG te
voeren zijn naar hun verre voormoeder
Joan~a Naria van den Boogaard, die uit
hetzelfde nest 8tamde als Jan, en op
1 4 februari 1813 hmrde met Gerardu8 Van
n(e)ucten?
Jarmner dnt een, met spontane medeHerkinG van bet
S~reekarchivariaat Peelland te Deurne, ondernomen
poging om nadere gegevens omtrent de z.g. conscriptie en de daarbij betrokken racilies, althans
wat de gemeente Deurne betreft, helaas ceen resultaat heeft opgeleverd.
Of het Astense archief in deze TIeer te bieden heeft
werd noc niet nacegaan.
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een ohoooledekan
een teeketel
een dito klijn
drie kopere kandelaren
een oonfoart met sohotel
vier blakers (vuurpan)
twee copere zeefjes
t,·ree rinóen
vijf deksels
tabaks confoort en een ander confoortje
twee taartebakjes
tl·ree raSl)en
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hlee snuyters
een ijsere Intboom
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drie tanGen
twee blaaspijpen
t1-re e rooeters
hlee hanc ijsers
vier treeften (rins op drie poten om potten
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hlee b :ll1o el ac::::.'s
e en cleyne se cou:9je (drinl:: s cÏ1a nl)
e en trel~ (sno er)
ses leepelc, ses voorcietten (vor ken)
ses leepels
ne ge n v oorci e ~ten, eene le ~ el
1 soupleepel
3 conf ituur leepeItjes en vor k jes
3 teeleepeI t j e s met ste e l en
2 lep e leh en vorken
1 kleynen l e peltje
2 pa ar broekgep sen
e en s nuy ter
een schenkbort De t een v oet
ee n dit o Bond er voet
t we e silvere de e gens
1 paar sc h oenGe pse n
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DE
HET

HERZIENING

VAN
VAN

GEMEENTE~APEN

ASTEN
Op 16 juli 1817 werd de gemeente Asten bevestigd in

J aïl s en.

het gebruik van een wapen, omschreven als volgt:
'Van goud, beladen ter regterzijde met een schild
van lazuur, waarop twee fascen en verzeld van acht
jumelles, en chef verzeld van drie St. Andrieskruissen, alles van goud; ter linkerzijde van lazuur,
beladen met een geankerd kruis en verzeld en chef
van vier en en pointe van twee turven, mede alles
van goud'. Reeds in 1895 signaleerde Aug. Sassen,
dat dit wapen geen goede vorm en onjuiste kleuren
had [1] . Het was dan ook ontleend aan het achttiende - eeuwse schependomszegel van Asten, dat in de loop
van zijn gesc hiedenis minstens twee voorgangers had
gekend. De eerst, uit het midden van de zestiende
eeuw, stelde een Annunciatie voor (Boodschap van de
Engel aan fmria), vergezeld van het wapen van de
heren van Asten uit het geslacht Cuijk. Het tweede
telde de H. Y~agd met het Kind Jezus voor met aan
\-Ieerszijden een wapensc hild : rechts dat van Cuijk,
links dat van Bacx (2]. Het vroeg achttiende eeuwse
zegel (wellicht laat z eventiende eeuws) vertoont de
wapens van Doerne en Boecap, geplaatst onder één
kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels,
waarboven wederom een voorstelling van de H. Maagd
met Kind [3J.
Alleen het laatstgenoemde zegel was in het geding
bij de wapenbevestiging. In 1815 zond het gemeentebestuur een afdruk daarvan in. Er bestond echter een
misvatting, namelijk dat dit een zegel van een
klooster was [4J.
19
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De op dit zegel voorgestelde wapens van twee aanzienlijke geslachten waren genoegzaam bekend, zodat
het onduidelijk is, waarom men in onzekerheid verkeerde over de juiste kleuren. Anna Canstantia van
Boecop was, als weduwe van Everard van Doerne, die
van 1656 tot 1705 heer van Asten was geweest, vrouwe
van het dorp van 1705 tot 1716. Het zegel is nog
gebruikt ten tijde van haar dochter Anna Vilhelndna
van Doerne, die in 1719 huwde met Gerardus de Horion
Colonster. Zij was vrouwe van Asten van 1716 tot
1720, waarna haar weduwnaar haar als heer van het
dorp opvolgde. Het is niet gebleken, dat de schepenen van Asten een nieuw zegel met zijn wapen of dat
van zijn opvolgers als heren van Asten hebben laten
vervaardigen [5].
Op een verzoek om advies van het gemeentebestuur van
Asten deelde de Hoge Raad van Adel reeds in 1974
mede, wat de juiste kleuren van het wapen dienden te
zijn. Er is hieraan geen gevolg gegeven, totdat in
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oktober 1986 het gemeentebestuur alsnog verzocht een
gedeeld schild van Doerne en Boecop als verbeterd
gemeentewapen te :mogen voeren, zulks in verband met
de instelling van een gemeentevlag. De Raad adviseerde de voor gemeenten gebruikelijke kroon met
drie bladeren en twee parels aan te nemen, aangezien
de eerder gemelde kroon kennelijk ontleend was aan
het persoonlijk zegel van eerstgenoemd echtpaar. De
gemeenteraad van Asten nam deze aanwijzing over,
zodat bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1987, no.
18, een nieuw wapen aan de gemeente werd verleend,
waarvan de beschrijving luidt: 'gedeeld; I in sabel
drie drielingsbalken van goud en in een schildhoofd
van goud drie schuinkruisjes van keel; 11 in zilver
een ankerkruis, vergezeld van zeven turven, geplaatst twee in de bovenhoeken, vier in de hoeken
van het kruis en één eronder, alles van sabel. Het
schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren
en twee parels'.
Op 27 januari daaraan voorafgaande had de gemeenteraad een gemeentevlag ingesteld van drie evenhoge
banen, wit, rood en geel, waarop een zh~rt ankerkruis, waarvan de hoogte gelijk is aan 4/5 van de
hoogte van de vlag, geplaatst op 1/3 van de vlaglengte. In tegenstelling tot dat op het wapen heeft
di t kruis evenlange armen. Op het wapen dwingt de
schilddeling om de horizontale kruisarmen verkort
voor te stellen.
W.A. van Ham
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Dat zijn leuke dingen voor de Densen die stamboomonderzoek bedrijvenl
Renk 3eijers,
Schijndel.

(1) Streekarchivariaat Peellnnd. Rechterlijk
Archief Deurne, invo nx.
22

75.

23

REMEDIEN VAN
VERSCHIJDEN
ACSEDENTEN V I I
29. Om het

ARCHIEFSFROKKELINGEN

~ruer

te blussen in ':Tonden of elders.

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

30. TeGens vrouuer: d ie haer '.Tater rÜet gehom·ren en
eonnen ende datselve uut het kinderbed rahouwen
hebben. Ende si~ I:lOeten I t oeele "binnen 't jo.en,
doen. Eelut de eerste h2zekon !liet , "soe moeten
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32. On fijn t e aenezen.
"lTeemt die i'Tortelen van a lant." Stamp deze fijn.
"Daertoe neer.1t honieh ende terHebloemen; dat
ond ere en ge mengt" en erop Gelegd.
"Of, neemt 2 of 3 lelytTortelen." Kook ze in
"suete meIek" en doe er saffraan bij; "dat
daerop Gebijt. Als 't uutgevallen is, mach
men't e enesen met andere salve."
"Of, neem de groene schil van "vlierhout". Snijd
en stamp die Goe d klein. Heng dit J:let "gansendrecle" en le g het ero ::.> ."
Bijb ge.
( Pla ni;enlijst)
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VERVAL VAN DE
DEURNESE
POTTENBAKKERIJEN
Over de potten- en steenbakkerijen in de Zeilberg
zijn door H.N. Ouwerling in 'zijn 'Geschiedenis der
dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden' op pag. 78-79, 135-137 en 182-185 en door '
Hans van Hoek in 'D"n Uytbeyndel' nr. 8 pag. 3-8
aandacht besteed. Daarbij kwam het verval in de
18e en 1ge eeuw nauwelijks of niet ter sprake . Als
aanvulling daarop wil ik aan die periode hier even
wat aandacht besteden.
In een verslag over de algemene toestand in 1791,
dat toen in het resolutiënboek werd genoteerd,
werd \Tan de potten gezegd ... welkers allooij 'teegens het Hollandsche niet kunnende haal en, daarom
ook weinig off niets oplee.,-ert en uiteen ander
rapport ui t 1826 werden ze omschreven als een grof
slecht soort Fan aanlewerk, dat in Deurne en omliggende dorpen door de boeren werd gebruikt.
Daarmee is meteen duidelijk wat de oorzaak van de
teruggang van de pottenbakkerij was .
Oorspronkelijk be vonden de meeste pottenbakkerijen
zich in de Zeilberg, waar men de benodigde klei
uit de grond haalde . Ook dominé Hanewinkel vermeldt in zij n 'Reiz e door de }faj ory' in 1798 daar
er daar nog enige voorkwamen.
Gauw genoeg daarna zijn de meeste er dan toch kennelijk mee gestopt, want in 1826 waren er officieel nog drie in werking, waarvan nog maar één in
de Zeilberg. Ze werkten alle drie met een oven en
twee of drie draaistoelen . Eén van die drie bakkerijen bevond zich in een vervallen ruimte ver
buiten de gemeente, vermoedelijk in de buurt van
de Neerkant en heeft daarna niet lang meer bestaan. In 1832 wordt ze tenminste niet meer vermeld, maar wel weer twee in de Zeilberg en een
27

derde in Deurne vooraan jn de Molenstraat.
e in
de Zeilberg behoorden volgens de kadastrale leggers van 1832 aan Peter en Hendrik Munsters, maar
in 1829 werden daar als pottenbakkers vermeld de
gebroeders Cornelis en Johannes Munsters. Die in
de Molenstraat was van Peter Matthijs Koch , afkomstig uit het Limburgse Belfeld.
Volgens Van der Aa in zijn 'Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden' uit 1851 was er toen nog
maar één pottenbakkerij over in de Zeilberg, van
de verschillende potten-, dakpannen- en vl oerstenenbakkerijen die er ooit geweest waren .
Uit de gemeenteverslagen blijkt dat Deurne in 1859
in totaal nog maar twee pottenbakkerijen telde
waar vier volwassen mannen werkzaam waren en de
situatie officieel matig was. Daarna wijzigde
weinig of het moet zijn, dat het ene jaar officieel met drie en het andere met vier man werd gewerkt en de situatie kon variëren tussen matig en
gunstig. In 1865 was één pottenbakkerij vervallen,
maar het volgende jaar werden toch weer twee pottenbakkerijen vermeld. Terwijl in 1893 nog door
vier man in twee pottenbakkerijen gewerkt werd,
hield in 1894 één er mee op en was Piet Munsters
nog de laatste die zijn bedrijf alleen voortzette
tot zijn dood in 1917.
Viro van Heugten
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