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BIJ H.t:T CJfvi,s LAG 

De volgende nummers willen wij aandacht 
besteden op de voorkant van het omslag 
aan schrijvers uit en over de streek. 
Een van de bekendste is ongetwijfeld 
Antoon F. Cool en ( Wylre 1 897-Waalre 
1961), die een tijd in Deurne woonde 
(1903-1923, 1930-1938 ) en daar in 1930 
het boek "Peelwerkers" schreef. 
Het bandontwerp is van de bekende 
Vlaamse kunstenaar Jozef Cantré. 

ARMENZORG TE ASTEN 2. 

Geort Huybers onderdak. 

De beheerders van het armengeld, de armmeesters, zorg
den er niet alleen voor, dat hulpbehoevenden bij an
deren in de kost konden. Ze probeerden ook onderdak te 
verwerven door het kopen of bouwen van huizen. Daarin 
konden dan één of meerdere "cliënten" wonen. In 1653 
bezat de Astense armentafel het zogenaamde "Prinsen
huysken" en huizen op het Laarbroek, in het "derp" 
naast de pastorie en achter het goed van Joost Baltus 
(1) • 

Rond 1738 hebben de Astense armmeesters Jan Tijssen van 
Dijk en Tomas Marcelis Coolen een huisje laten bouwen 
voor Goort Huybers. Dit gebeurde in opdracht van het 
dorpsbestuur. Het werd opgericht in het Astense buiten
gebied, op de gemeente en wel "in de Berge tusschen de 
Wolfsberg en Voordeldonk". In totaal heeft de bouw 32 
gulden, 6 stuivers en 8 penningen gekost. De hierna 
volgende rekening laat zien waarvoor dat bedrag is 
aangewend (2). 

"Peter Joost Koppens seven en een halve dag 
arbeytsloon als timmerman 
Jan Coolen vier en een halve dag arbeyts 
loon 
Dielis Vreynsen twee dagen arbeytsloon 
als decker 
Antoni Voermans voor geleverde nagels 
Marcelis Peters voor geleverde latten 
Jan Keyzers voor latten 
Jan Daandels en Leendert Louwe voor 
luyken en lijme 
Jan Seelen voor leem te haalen 
Aart Symons voor playstokken 
Joost Hoebergen voor een halff vijm stroy 

5- 0- 0 
2-16- 0 

1- 5- 0 
1-13- 0 
1- 6- 0 
0-12- 8 

2- 5- 2 
0-l3-12 
1- 4- 0 
0-12- 8 
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Dirk van Moorsel voor vier vijme stroy 
Goort Coppens voor twee vijme stroy 
Arnoldus Bosbremer voor het maken van 
glase 
Peter Peter Nelis voor een halve dag 
arbeytsloon 
Jan Janse van Dijk voor latten 
den eerste rendant voor twee dagen 
arbeytsloon 
nog voor luykhout en planken 
voor 1000 deckbanden 
nog 300 deckroeyen 
nog 1000 nagels 
Jan de Smit voor geheng 

de 

G. Slaats o 

Noten: 

5-16- 0 
2-18- 0 

0-10- 0 

0- 4- 0 
l- a- 0 

1- s- a 
1-10- 0 
a-lS- o 
0-12- 0 
0- 2-10 
0- 6- 0 

--------

32- 6- 8" 

1. H.v.d.Laarschot. Sociale Diensten te Asten in 1653/54. 
In: Din Uytbeyndel 10 (voorjaar 1986). 

2 0 Streekarchivariaat Peelland. Oud archief van de 
gemeente Asten, inv.nr o XXVI/60-10. 
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VOLKsrmZIEK IN ~ZE 'STREEK 

Bij diverse lezers zal "Des zangers vloek" een bekend 
gedicht zijn, dat zij wel eens bij een of andere gele
genheid hebben horen voordragen. 
Mij was het ook enkel bekend als gedicht, totdat Johan 
van Gog het zong op de melodie van "De Schildwacht" 
(zie Uytbeyndel 7). 
Omdat tekst en melodie zo goed bij elkaar passen, kan 
het best zijn dat dit gedicht oorspronkelijk een lied 
was, waarvan de melodie verloren is gegaan. 
Het is ook mogelijk dat men naar een passende melodie 
gezocht heeft om er zo een ballade (verhalend lied) 
van te maken. 
Omdat we in D'n Uytbeyndel alles graag uit de doeken 
willen doen, zou ik willen vragen, of er lezer(s)
(essen) zijn, die dit gedicht ook als lied kennen, en 
zo ja, of dit dan dezelfde melodie is, of een andere. 
Een bericht naar de redaktie zou dan zeer welkom 
zijn ..... 

DES ZANGERS VLOEK. 

Jan van Ooij. 

Gezongen door Johan van Gog 78 jaar. 
13-12-1973. 
Wijze: De schildwacht. 

Er lag een prachtig Burchtslot, in overouden tijd. 
Met gulden toren'spitsen, die blonken wijd en zijd, 
temidden van waranden, vol bloemengeur en praal, 
Waar regenbo~en speelden, in den fontelnenstraal. 
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Daar woonde een trotse koning, aan land en glorie rijk. 
Daar zat hij op zijn zetel, schrikwekkend als een lijk. 
't was ijselijk wat er omging, in zijn barbaars gemoed, 
en wat hij sprak was gruwel, en wat hij schreef was 

bloed. 

Er toog eens naar dit burchtslot, een roemrijk zangeren-
paar. 

De een was grijs van lokken, de ander blond van haar. 
De grijze, met zijn harpe, bereed een melkwit ros, 
en naast hem liep de jongeling, in sierelijken dos. 

Bereid u, sprak de grijsaard, bereid u voor mijn zoon. 
Ons tederst lied moet klinken, in diep gevoelden toon. 
Verenig alle krachten, der vreugde beide en smart, 
het geldt hier te vermurwen, des konings stenen hart. 
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Zij traden in de hofzàal, de harp'naar en z~Jn zoon. 
Waar tal van hovelingen, geschaard staan om den troon. 
Waarop de koning schittert, als bloedrood noorderlicht. 
Naast hem de koninginne, met lieflijk aangezicht. 

De grijsaard slaat de snaren, en roert ze meesterlijk. 
Een vloed ontspringt zijn speeltuig, aan zil'vren 

klanken rijk. 
Daarin mengt hij de tonen, van 't zware basgeluid, 
daar klinkt de hemelstemme, des jong'lings bovenuit. 

Zij zingen van de lente, van d'ouden gouden tijd. 
Van vrijheid, mannenwaarde, van trouwen heil'gen strijd. 
Zij zingen al het zoete, dat 's-menschen harte treft. 
Zij zingen al het eedele, dat 's-menschen geest verheft. 

De wufte hovelingen, vergeten lach en spot, 
Des koonings fiere krijgers, verneed'ren zich voor God. 
De koningin verteederd, zoo droef zoo blij te moe. 
Werpt een der schoonste roozen, den beide zangers toe. 

Mijn volk hebt gij bedorven, verleid gij ook mijn ga, 
Zoo brult de koning woedend, en 't welfsel brult hem' 

na. 
Hij werpt zijn zwaard, dat flikk'rend, des jong'lings 

borst doordringt. 
Waaruit voor gouden zangen, een straal van bloed 

ontspringt. 

De hovelingen gruwen, en gruwen van dit feest. 
De jong'ling geeft in d'armen, des grijsaards zacht 

den geest. 
Deez slaat om hem zijn mantel, en brengt den dierbren 

last, 
luidsnikkend de zaal uit, en bindt op 't ros hem vast. 

En als hij voor de burchtpoort, gereed ter afreis staat. 
En aan een marm'ren zuilschacht, zijn harp aan splinters 

slaat. 
Daar bromt een ijselijk Wee,U, tot driemaal uit zijn 

mond, 
en galmt de muren over, en klinkt de burcht in 't rond. 
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Wee U, gij trotse zalen, nooit zal een enk'le toon, 
van harpenaar of zanger, meer ruisen door deez woon. 
Neen zuchten slechts en steunen, en schuwe slaventreen, 
Totdat de wrekend engel, tot stof U zal vertreen. 

Wee U, gij geurig lusthof, in 't vrolijk lentelicht .. 
Aanschouw van dezen jongeling, het doodsbleek aangez~cht. 
Dat gij ook moogt verkwijne, geen bron hier langer vliedt, 
en alleroog hier eenmaal, slechts dorre heide ziet. 

Wee U ontmenschte moorder, gij vloek der zang'ren 
schaar. 

Geen spichte lauwerblaren, omkranse ooit uw haar. 
Uw naam hij zij vergeten, en met uw laatsten zucht, 
verdwijn uw roem en grootheid, als nevel in de lucht. 

Hij gaat in somber zwijgen, zijn vloekbee werd verhoord. 
Een puinhoop vindt de pelgrim, in 't eens zo heerlijk 

oord. 
Een enk'le zuil nog staat er, en tuigt van d'oude 

pracht. 
Ook deze reeds gebarsten, van vallen d'eerste nacht. 

In plaats van bloemengaarden, een woestenij in 't rond. 
Geen struik zelfs werpt er schaduw, geen bronwel laaft 

den grond. 
Des konings naam verkondigt, geen lied, geen heldenboek, 
Verzonken en vergeten, dat is des zangersvloek. 
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EEN UNIEK PROJEKT VOLTOOID~ 

(Helmonds Schepenprotocol 1396-1500) 

Met enige trots wil ik de lezers van deze kroniek erop 
wijzen dat de bewerking van maar liefst 8816 ak~en uit 
het algemeen schepenprotocol van Helmond over de pe
riode 1396-1500 inmiddels is afgerond. 
Hiermee is een stuk 15-eeuwse regionale historie weer 
wat dichter bij het onderzoekerspubliek gebracht! 
Terecht mag gesteld worden dat het bewerkte akten
materiaal een duidelijk regionaal karakter heeft, want 
vanuit Deurne, Vlierden, Lierop, Someren, Asten, Mierlo, 
Stiphout, Nuenen, Son, Breugel, Aarle Rixtel, Beek en 
Donk, Bakel, Milheeze e.a. liet men in die periode ak
ten passeren voor de Helmondse schepenbank. 
Het leeuwenaandeel heeft uiteraard de stad Helmond zelf, 
maar de historische waarde voor de omliggende dorpen 
mogen we zeker niet onderschatten, omdat het hier om 
een periode gaat waarover in de meeste van de genoemde 
dorpen geen schepenbankarchieven bewaard zijn gebleven~ 
De onderzoeker die geïnteresseerd is in de 15e eeuw kan 
menig historisch detail opsporen in dit materiaal. 
De complete verzameling, getiteld "Collectie-BEIJERS", 
is gedeponeerd in de studiezaal van het gemeentear
chief te Helmond en bestaat uit zo'n 25 oranje multo
bandjes (17-ringsformaat), waarin van elke akte een 
uitgewerkt resumé te vinden is, steeds volgens een vast 
patroon opgebouwd (waar mogelijk!) nl. 

X de handelende partijen met hun familierelaties 
* het handelingsobject (huis, stuk grond etc.) 
x aard van de handeling 
* alle veldnamen in hun kontekst 
* alle belendende percelen of perceelseigenaren 
* de toegevoegde lasten (cijnzen,renten,roggepachten) 
* de betrokk~n getuigen (meestal schepenen) 
* de datering 
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Naast de raadpeging van deze collectie multobandjes 
is het ook direkt mogelijk kopieën in te zien van alle 
originele akten, die allemaal gebundeld zijn in groene 
banden en eveneens aanwezig zijn in de genoemde studie
zaal. 
Met deze bewerking is er weer een nieuwe uitdaging ge
creëerd of worden nieuwe perspectieven geopend voor 
hen die historisch onderzoek als iets fascinerends be
schouwen! ! ! 
LAAT DIT MATERIAAL NIET ONGEBRUIKT STAAN ..... DAAR IS 
HET HISTORISCH GEZIEN TE RIJK VOOR! 
Bovendien is het vermeldenswaard dat dit vrijwilligers
werk inmiddels na 1500 is gecontinueerd door een tweede 
vrijwilliger. 
Het is belangrijk dat archieven uit deze periode ont
sloten worden! 
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Henk Beijers 
Schijndel. 

SPOREN VAN EEN IJZERTIJDNEDERZETTING IN PLAN 
OOIJVAARSRIJT TE SOMEREN. 

Zoals U misschien weet heeft de Archeologische Werk
groep van de Heemkundekring zich in 1987 beziggehouden 
met oudheidkundig bodemonderzoek in het plan Ooijvaars
rijt te Someren. Hiertoe werden een drietal proefsleu
ven gegraven en werd er voor gezorgd zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn bij het uitgraven van de diverse bouw
putten, wat echter in de praktijk bijna niet te doen 
bleek te zijn, o.a. door het gebrek aan beschikbare 
medewerkers. 
Over de aanleiding tot deze activiteiten wilde ik het 
in dit artikel graag hebben. 
Welnu, op woemsdag 11 maart !987 kreeg ik de tip dat 
er langs de Hoevenstraat, de begrenzingsweg van het 
plan Ooijvaarsrijt, een bouwput was uitgegraven. Ik 
besloot onmiddellijk te gaan kijken, want ik wist uit 
ervaring dat het meestal niet lang zou duren voordat 
er geel zand in zou worden gesort, waardoor alle eveq
tueel aanwezige sporen zouden worden uitgewist. Bij 
het onderzoeken van de kuil bemerkte ik in de hoek 
enige potscherven. Omdat ik mijn troffel gewoonte
getrouw meegenomen had, begon ik snel met het uitgra
ven ervan, niet wetende hoeveel tijd voor onderzoek 
er nog restte. De scherven bevonden zich op twee loca
ties, namelijk in de kuil op de bodem en op een plek 
in de zijkant van de bouwput (tek.A). Ook tekende zich 

r , 
1

)( 
j" 
~ 

~v L ... ____ -' 
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op de bodem de resten van een greppeltje af. Toen de 
avond viel moest ik ophouden, doch ik ging de volgende 
dag terug in gezelschap van Ad Smulders, waarbij wij 
enkele over het hoofd geziene scherven veiligstelden. 
's Zaterdags kwam uit Helmond Michael Rieter, die in
middels gewaarschuwd was, met enkele medewerkers om de 
zaak op te meten en in te tekenen. Hierbij werden ook 
verscheidene foto's gemaakt, die echter allemaal mis
lukt zijn. 
Het vondstmateriaal werd voorgelegd aan de heer Verwers, 
provinciaal archeoloog, die enige tijd later een kijkje 
kwam nemen. Hij dateerde het materiaal als zijnde 
Midden-IJzertijds, zo rond de Se eeuw voor Christus. 
Dit was voor de Archeologische Werkgroep een aangename 
verrassing, omdat er uit die periode in Someren nog 
niet erg veel gevonden was. Dit laat zich o.a. ver
klaren door het feit dat het scherfmateriaal uit vroe
gere tijden, eenmaal boven de grond gekomen (door b.v. 
ploegen), zeer snel vegaat onder invloed van het weer. 

t 

~n 
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Het gevonden materiaal valt onder te verdelen in het 
volgende: 

A ~ 160 aardewerkscherven en een heel kommetje, 
B twee spinsteentjes, 
C een hoeveelheid huttenleem. 

ad. A Omdat de scherven veel variatie vertonen in dikte, 
kleur en kwaliteit, is het ondoenlijk om"hier in 
het kort op in te gaan, en wil ik me beperken tot 
het belichten van enige interessante stukken. 

Al Ongeveer 45 zwart/grijze scherven, waarvan 15 
zich lieten samenvoegen tot het profiel van 
een pot, waarvan de hoogte ongeveer 10 cm. is. 
Bij de overige scherven bevinden zich 2 rand
fragmenten. (Tek.B) 

A2 Een kommetje, opgebouwd uit 4 scherven, gr~Js 
van kleur en vrij dik. De hoogte is 4 cm., de 
randdoorsnede 10 cm. (Tek.C) 

A3 22 Rood-bruine scherven, die samen iets meer 
als de helft van een pot vormen, waarvan de 
hoogte ' g cm. en de randdoorsnede 14 cm. is. 
(Tek.D) 

A4 Een ,sterk versierde zwarte scherf. (Tek.E) 
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A5 Een klein, heel kommetje, erg onregelmatig van 
vorm, waarvan de hoogte 2.1 cm. is, en de 
randdoorsnede schommelt tussen de 3.8 en de 
4 • 2 cm. (Tek. F) 

ad o B De twee spinsteentjes z~Jn zeer verschillend qua 
vorm en grootte. De grootste heeft een doorsnede 
van 5.4 cm. en een hoogte van 3 cm., terwijl het 
ietwat excentrische gat van boven naar beneden 
uitloopt van 6 naar 9 mmo 
Het kleine spinsteenstje is 2.5 cm. breed en 
1.5 cm. hoog, waarbij het gat van 4 naar 5 mm. 
loopt en aan de onderzijde driehoekig lijkt. 
Het grote spinsteentje is lichtbruin, het kl~ine 
donkerbruin. (Tek.G) 

Ad. C Het huttenleem bestaat uit ruwe, onregelmatige 
brokken gebakken leem, rood en bruin van kleur. 

Welke conclusies kan men uit deze vondsten tre kken? Is 
het b ov. verloren gegaan nederzettingsmateriaal of zijn 
het de resten van een graf. Dit laatste leek in het be
gin heel aannemelijk. De kruiken en spinsteentjes zouden 
dienst doen als grafgiften, waarbij het greppeltje zou 
dienen als afscheiding van het graf of als restant van 
een kist. Hierbij duiken echter een stel niet op te 
lossen vragen op. Als dit werkelijk een graf was, 

, 

W, 
1 
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waarom lagen er dan geen sierraden in? Gezien de spin
steentjes kunnen we wel aannemen dat het een vrouwen
graf zou moeten .zijn. Ook de verscheidenheid aan scherf
materiaal, de resten van zo'n tien stuks aardewerk, doet 
wat overdadig aan. Ook het huttenleem is in strijd met 
een graf theorie 0 Maar als belanrijkste bewijs is er het 
totaal ontbreken van begrafenis of crematieresten. 
Nederzettingsmateriaal ligt dus meer voor de hand. 
Hierbij gaat het volgens mij echter' niet om weggegooid 
gebroken materiaal, maar om doelbewust in de grond weg
geborgen huisraad, dit gezien de hele spinsteentjes en 
de paar bijna hele potten. Dit wegbergen kan gebeurd 
zijn in tijden van stammenoorlogen of ziekten. De 
werkelijke oorzaak is in dit geval helaas niet meer te 

achterhalen. 

Jos van der Weerden. 

Wordt vervolgd o 
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KASTEELTJE DE GRIMBERG TE SOMEREN 

Inleiding. 

Volgens de oude literatuur heeft Someren vroeger 
maar liefst zeven kastelen of beter gezegd adellijke 
huizen gehad. Daarover is nauwelijks iets bekend of 
uitgezocht en van een van die kastelen weet men nog 
niet eens de naam. Toch is er met enig speurwerk in 
de archieven en in die oude literatuur nog wel wat 
over verschillende van deze gebouwen en de bewoners 
te achterhalen, zeker over de bekends.te zoals de 
Edelenburg en de Donck. Minder weten we over de 
Grimberg of beter de "Grimborch" zoals het huis meestal 
genoemd werd, maar toch genoeg om er eens aandacht aan 
te besteden. 

Een adellijk huis? 

Ofschoon het in de oude literatuur een adellijk huis 
genoemd wordt is niet met zekerheid te zeggen of het 
ooit in handen is geweest van de adel. In ieder geval 
was het dat niet meer na het midden van de zeventiende 
eeuw. Het was wel omgracht en lag een eindje ten 
noorden van Someren in het Slieven in de buurt van de 
Edelenburg. Het zou hebben gestaan op de plaats waar 
nu het huis van Judith Bosch staat aan de Houtbroek
straat en gezegd wordt dat in dit huis zelfs nog oude 
balken zitten die wel eens van het oude kasteeltje af
komstig zouden kunnen zijn. 
Als zover bekend voor het eerst in het jaar 1655 wordt 
gesproken over "een huys met een huysken genoemt 
Grimborch", behoort het aan de oude molenaar Wouter 
Janssen, algemeen beter bekend als Wouter Jansen Hoef
nagels (1). Mogelijk is dit hetzelfde goed dat hij in 
1613 kocht en toen omschreven werd als "een hoeffken 
en scone e!fenisse" met zijn toebehoren, te weten een 
"huys, schuere, hoffstadt, hoff, dries, weyden en 
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ackerlant" , ( s gelegen te Someren aan het Slieven. 
Als dat zo is was het daarvoor wel degelijk een adel
lijk huis, want de molenaar kocht dit namelijk van 
jonker Hendrik van Mheer, die getrouwd was met Anna, 
een dochter van jonker Hugo van Berckel, kwartier
schout van Peel land (2). Dit echtpaar wordt later in 
St.Oedenrode aangetroffen, waar ze het goed Ten Hout 
bezaten (3). 

Latere periode en verval. 

Toen Wouter Jansen Hoefnagels in 1659 kwam te over
lijden werd zijn bezit verdeeld, waarbij aan zijn 
zoon Jan Wouters kwam "een huysken genoemt Grimborch 
metten omloop vant water, metten hoff.ken daeraen ••• " 
(4). Deze verkocht het kennelijk gauw genoeg, want 
daarna was het achtereenvolgens eigendom van Matthijs 
Peeters en diens weduwe Elisabeth, die het in 1681 op 
haar beurt weer verkocht voor een bedrag van vierhon
derd gulden aan Joannes Aert Hendrick Jacobs (5). Ook 
daarna is het huis nog verschillende keren van eigenaar 
verwisseld. Zo behoorde het aan het begin van de ach~
tiende eeuw aan Johannes Poirters uit Aarle, die het in 
1715 verkocht aan Govert van der Lith, secretaris van 
Someren'. Het vertoonde toen de nodige defekten, waarvan 
enkele schepenen van Someren die waren gevraagd om dat 
eens te bekijken, toch wel vonden dat die hersteld 
moesten worden. Allereerst was de turfschop die bij het 
huis hoorde scheef gezakt en zonder dak, waren de gla
zen in de ramen van het huis voor het merendeel "uyt 
ende ontstucken", waren de vloeren in de twee kamers 
die het huis bevatte helemaal versleten, zaten er nogal 
wat lekken in het dak van het woonhuis en was de brug 
zeer vervallen (6). Van dat herstel is waarschijnlijk 
niets meer gekomen. In 1738/9 bestond het huis zo te 
zien al niet meer, want toen werd in de verpondingsbede 
tenminste alleen nog gesproken over "de huijsplaets 
genaemt den Grimbergh" die toen aan Dirck Francis de 
Smedt behoorde en over verschillende stukken grond die 
aen de Grimbergh lagen (7). De huisplaats is tot z~Jn 
dood van hem geweest en kwam vervolgens aan zijn weduwe 
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Anneke Jan Verberne (8). Later behoorde de huisplaats 
een tijdje aan hun zonen Francis en Hendrik Dirk den 
Smit en aan Jan Adriaan van Doorn samen, maar in 1783 
kwam alles aan Frans Dirk den Smit alleen (9) en na 
diens dood rond 1785 aan diens weduwe Elisabeth Snij
ders (10). 

Volgens Van der Aa was de plek waar het huis gestaan 
had in het midden van de negentiende eeuw alleen nog 
maar te herkennen aan de grachten die haar eens om
gaven en aan de steenpuin die er aangetroffen werd 
(11)0 

Wiro van Heugten. 

Bronnen: 
1) SA Peelland, OAA Someren, inv. XXIV/17. 
2) A. van Asten, Geschiedenis van de molen van 

Someren (Someren 1974) p.9. 
3) W. Heesters & C.S.M. Rademaker, Geschiedenis 

van Sint-Oedenrode (Tilburg 1972) p.162. 
4) RA N-Brabant, ORA Someren, inv. 97 f, 61v. 
5) RA N-Brabant, ORA Someren, inv o l00 f, 172. 
6) RA N-Brabant, ORA Someren, inv.132 f, 113v. 
7) SA Peelland, OAA Someren, inv. XXIV/60 f, 

22v, 27v, 47v. 
8) SA Peelland, OAA Someren, inv. XXIV/64 f, 37-37v. 
9) SA Peelland, OAA Someren, inv. XXIV/67 f, 

49-49v, 50v. 
(10) SA Peelland, OAA Someren, inv. XXIV/69 f, 54, 55v. 
(11) A. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der 

Nederlanden IV (Gorinchem 1843) p. 868. 

16 

DE INBOEDEL VAN PASTOOR HENRICUS COX UIT VLIERDEN 

Henricus Cox werd geboren te Hilvarenbeek. 
In 1765 werd hij benoemd tot kapelaan te Geldrop, 
aanvaardde in 1773 het pastoraat in de paro~hie 
Netersel en kwam in 1795 naar Vlierden om daar als 
parochieherder werkzaam te zijn, alwaar hij overleed 
op 27 februari 1812. 
Van hem is o.a. een interessant doopboek bewaard 
gebleven, waarin vooraan een aantal Neterselse vor
melingen staan vermeld en waarin hij ook enkele preken 
heeft ingeschreven, terwijl de rest van het doopboek 
bestaat uit dopelingen te Vlierden. 
Op 19 maart 1812 werd bij notaris van Riet uit Deurne 
een akte opgemaakt, waarin beschreven staat hoe men 
is overgegaan tot de inventarisatie en nauwkeurige 
beschrijving van alle roerende goederen, kontant geld, 
waardepapieren, papieren en alles wat daar bij hoort, 
uit de nalatenschap van de Heer Henri Cox, met inbegrip 
van datgene wat zich in het huis bevindt, gelegen-te 
Vlierden, waar hij woonde en overleden is op 27-02-1812. 
De taxatie van de goederen geschiedt door de Heer 
Antoin Berkvens wonende te Vlierden en benoemd als 
taxateur door de vrederechter van het kanton Asten. 1) 
Het leek mij boeiend zo'n inboedel van een pastoor 
uit die tijd te publiceren. 
Met dank aan Mevrouw J. Rijken Sleutjens die deze 
notariële akten voor ons vertaalde vanuit het frans. 

In de kamer met uitzicht op de binnenplaats. 

Ten eerste een iepenhouten kast, een spiegel, drie 
prenten, een klaptafel en vloerkleed, vijf stoelen, 
een kachel en een haardijzer geschat op de somma van 
46 fr. 

Een vitrinekast, een veldbed met garnituur van blauw 
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1 mosterdpot, 2 slabakken, 1 koffiepot, 3 botervloten 
in de vorm van een schip alles van Engels aardewerk, 
1 koffiepot, 1 melkkan beide vanzwart aardewerk en 
1 onderzetter, 
samen geschat op 13 fr o 50. 

15 borden van blauwen wit porselein ten dele 
gebarsten, 
samen geschat op 4 fr o 

1 geweer en 1 dubbelloops geweer en 1 weitas, 
samen geschat op 10 fr o 

In de kamer met uitzicht op de binnenplaats 
dienend als slaapkamer o 

1 tafel, 5 stoelen, 3 tafeltjes, 27 theekopjes en 
schoteltjes, 1 kleine spiegel, 4 prenten, 
geschat op 5 fr o 50. 

1 veldbed met garnituur van blauwen wit katoen, 
1 bed, 1 hoofdkussen en 2 kussens, 1 katoenen deken 
en 2 van linnen, 
geschat op 34 fro 

In de kamer boven de kelder o 

1 bed, 1 hoofdkussen, 1 kussen, 1 wollen deken en 
2 gordijnen, 
samen geschat op 15 fr o 

1 lessenaar en 166 boeken van verschillende auteurs 
samen geschat op 7 fr o 

In de kelder o 

6 boterpotten en 1 klein olievat geschat op 2 fr o 
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In de paardestal. 

een partij turf, 4 wastobbes, 1 kruiwagen, 2 spinne
wielen, 2 ottervallen, 2 spaden, 1 hooivork, 1 schoffel, 
1 hark, 2 tuinmessen, 
samen geschat op 8 fr. 

Op zolder. 

een vislijn en 24 pond garen geschat op 17 fr. 

De kleren van de overledene. 

2 overjassen van blauw laken 
1 kostuum van blauw laken en 1 van bruin laken 
2 fluwelen jasjes, 1 van stof en 1 van geel casimir 
1 jagersjas van grijs laken 
2 fluwelen broeken en 1 van stof 
6 paar kousen 
2 paar schoenen en 1 paar laarzen 
3 nachtmutsen van wol en 3 van katoen 
2 hoeden en 2 pruiken 
het geheel in slechte staat zijnde, 
samen geschat op 39 fr o 

Het zilverwerk. 

6 zilveren lepels 
6 zilveren vorken 
6 zilveren koffielepeltjes 
1 zilveren horloge 
1 paar zilveren schoengespen en 
1 paar broekgespen 

Vervolgens het kontant geld: 

12 fr o 
12 fr. 

4 fr. 
10 fr. 

5 fr. 

in die iepenhouten kast, bovenvermeld geïnventariseerd 
bevond zich in muntstukken van 30, 28 en 20 sols, 
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en wit katoen, een bed, een hoofdkussen, vier kussens, 
een katoenen deken en twee wollen dekens geschat op de 
somma van 50 fr. 

In de iepenhouten kast: 
52 hemden geschat op 52 fro 
47 lakens geschat op 65 fr . 
54 servetten geschat op 54 fr. 
24 tafellakens geschat op 30 fr. 
27 kussenslopen geschat op 12 fr o 
33 handdoeken geschat op 10 fr. 
11 blauwe zakdoeken 6 fr o 
12 witte dassen geschat op 3 fr o 

4 el nieuw linnen geschat op 3 fr. 
12 lepels en vorken van tin 2 fr o 

In de vitrinekast: 
1 napje en 2 lepels, 6 schalen, 34 borden, 1 vis
schaal, 1 schotel, 3 po's, 1 tabaksdoos, 1 karaf, 
2 botervloten, 4 kandelaars, 2 peperbussen, 1 fles 
olie en 1 fles azijn met toebehoren alles van tin, 
1 theebus en bakje, 12 kleine presenteerblaadjes 
alles van blik, 
samen geschat op 30 fr o 

Op de kast: 
12 gebloemde porseleinen potjes, 8 wijnglazen ten 
dele gebarsten, 
geschat op 1 fr o 50 0 

In de keuken o 

Een klok, 1 tafel en 7 stoelen geschat op 12 fr. 
1 bed, 1 hoofdkussen, 3 kussens, 1 wollen deken en 
2 bedgordijnen van blauw katoen geschat op 20 fr. 

5 blikken bussen, 1 houten bus, 2 strijkijzers, 
2 koperen raspen, 1 suikerpot, 2 kaarssnuiters, 
24 tafelmessen, 1 schouwgarnituur van blauw met 
wit katoen, 7 voetstoven, 1 dienblad van gelakt 

20 

plaatijzer en 1 van blik, 11 borden van blauw met wit 
porselein ten dele gebarsten, 
1 hangijzer, 1 tang, 1 haardijzer, 1 blaasbalg, 
1 ijzer rondom het vuur en 2 haardschuifjes, samen 
geschat op 8 fr. 50. 

1 kookketel van geel koper met deksel, 1 middelgrote 
van rood koper, 1 blikken zeef en 1 van geel koper, 
2 koperen schuimspanen, 2 geelkoperen lampen en 
1 blikken, 2 kleine koperen kookketels, 2 ijzeren 
kookketels, 
samen geschat op 15 fr. 50. 

1 wasketel van koper, 1 tulband en 1 taartvorm van 
koper met deksels, 1 kandelaar, 1 braadpan, 1 stoofpan, 
1 beddepan en 1 ketel om water te laten koken alles 
van koper, 
geschat op 20 fr.50. 

3 koperen kookketels, 5 koffiepotten van koper en 
1 van blik, 1 vijzel met stamper van koper, 1 koperen 
bordenrek, 1 koffiemolen, 1 braadpan, 1 wafelijzer en 
verscheidene stukken aardewerk, 
samen geschat op 14 fr. 50. 

1 pot en 1 pint van blik, 1 lei, 1 vogelkooi, 1 dien
blad met 2 theepotten, 1 melkkan, 1 suikerpot, 2 mos
terdpotten, 20 wijnglazen en 16 drinkglazen, 14 ijzeren 
vorken, 2 lantaarns, 1 blikken instrument om het vuil 
uit de kamer te verwijderen en 1 kleine roede, 1 tafel, 
1 gieter van blik, 1 aardewerk pint, 200 flessen en 
aardewerk potten 10 stuks, 
samen geschat op 30 fr. 50. 

In de kamer met uitzicht op de straat. 

3 tafels, 10 stoelen, 1 spiegel, 11 prenten, 1 commode, 
samen geschat op 23 fr. 

10 schalen, 64 borden, 12 botervloten, 1 peperbus, 
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de somma van 188 gulden 10 stuivers, zijnde 403 fr. 79. 

De gehele inventaris is in het bezit gelaten van de 
Heer Martin Vromans, die zich ermee belast heeft en 
aan wie het toebehoort. 

Henk Beijers 
Schijndel. 

Bron: Notarisprotocol van G. van Riet 
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inv.nr. 748 akten 18 en 19 dd. 19.3.1812 
(documentatie werkgroep Oud Vlierden). 

ARCHIEFSPROKKELINGEN (1) 

5-10-1794 Is begraven Peter van Bussel won. Oeijen
braak. Hij heeft Franse zieken naar Oirschot ge
bracht, kwam met den loop thuis en overleed den 
derden dag. 
Hij is de eerste die hier nu aan de ziekte overleden 
is. (bijgeschreven tussen haakjes met zwarte inkt: 
- "ook de laatste." 

M. Kooistra-Kruyf. 

EEU\'1FEEST SC1.1L NEERKANT 

Dit jaar werd in Neerkant het feit herdacht dat honderd 
jaar geleden de school tot stand kwam. Wat dit voor 
deze mensen betekende vertelt U het onderstaande ge
dicht dat voor deze gelegenheid werd opgesteld door het 
toenmalige Hoofd der School Meester Gerold. 
Het gedicht werd voorgedragen door Drica Bellemakers, 
geboren 2 september 1877. 

Voor in de gevel van de school, 
daar prijkt een groote steen 
waarop Uw naam te lezen staat, 
die naam kent iedereen. 
't Is Burgervader, 't is Uw naam, 
die men hier lezen kan 
Gij zeit de stichter van 't gebouw 
steeds tuigt die steen daarvan. 

Wie vroeger hier iets leren wou 
die moest maar heel ver gaan 
Die leed des winters heel veel kou 
kwam des middags thuis niet aan. 
Maar thans bezitten wij door U 
een school heel mooi en net 
Het leren is ons nu een lust 
wij doen het voor de pret. 

Is 't wonder dat W1J jubelen thans 
op deze blijde dag 
Dat Deurne vijf en twintig jaar 
reeds op U roemen mag. 
Daarom och help ons aan een Kerk 
want gij vermoogt zoveel 
Ziet eens wat bracht gij niet tot stand 
daarboven in de Peel. 
Wij zullen bidden elke dag 
Tot onze Lieve Heer 
o spaar den Burgemeester lang 
dat hij nog lang rege~r. 
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VERKENNING VAN HET ECONOMISCH LEVEN IN ASTEN EN 
SOMEREN IN DE 16-de EEU\v. (r) 
Lezing op 5 maart 1974 door drs. L.J.A.v.d.Laar C.s.s.R. 
voor heemkundekring De Vonder gehouden. 

Inleiding. 

Er zijn weinig uitgegeven bronnen en historische lite
ratuur beschikbaar betreffende Asten en Someren. (si
tuatie 1974). De ontsluiting van de archieven is pas 
goed op gang gekomen door de uitgave van de "Varia 
Peellandiae historiae ex fontibus" onder redactie van 
de heer Van Emstede. 
Daarom durf ik in de titel van deze uiteenzetting al
leen te spreken van "verkenning", een vluchtig onder
zoek, een aftasten van het onderwerp. Ik zal zeker meer 
vragen openlaten, misschien zelfs oproepen, dan ant
woorden geven. Het voordeel hiervan moge dan zijn, 
dat deze inleiding stimulerend kan werken op de eigen 
activiteiten van uw kring. 
Verder is het onderwerp beperkt tot het economische 
leven, de manier waarop de mensen in hun levensonder
houd voorzagen, en -wat de tijd betreft- tot de in dit 
opzicht zo verwaarloosde 16de eeuw. Wel durf ik het 
vermoeden uitspreken, dat in het algemene economische 
patroon niet erg veel verandering zal zijn opgetreden 
tussen het einde der Middeleeuwen en de 19de eeuw, zo
dat onze bevindingen toch een meer algemene geldigheid 
bezitten o 

Asten en Someren in de Meierij. 

Gelegen vlak ten west~n van de oostelijke breukzone van 
de centrale slenk, vlak tegen de Peelhorst aan, liggen 
beide dorpen in een typisch Meierijs landschap en wel 
zuid-Meierijs. De Meierij van Den Bosch heeft de vorm 
van een bekken, waarin een groot aantal riviertjes en 
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beken van de hogere randen samenstromen naar het 
noorden tot de Dieze. Op het punt van samenvloeiing 
ontstond de stad Den Bosch en groeide mede door de 
stroomrichting van de beken en zijn ligging in de na
bijheid van de Maas uit tot het belangrijkste econo
mische centrum van de Meierij. (18) Omdat de rivier
tjes elkaar in het noorden dichter naderden was dit 
deel al vroeg meer ontgonnen en me~r bevolkt •. Naar het 
zuiden toe verliep de bewoning voornamelijk langs de 
beken, waar de beekklei met haar groenlanden verdere 
bebouwing mogelijk maakte. Tussen de beken in lagen op 
de diluviale zandvlakten uitgestrekte heidevelden en 
zandverstuivingen met vennen en wat bossen. 
Het diepe peil van het grondwater en het tekort aan mest 
maakten hiet ontginning op grotere schaal van de schrale 
zandgronden onmogelijk. De typisch 1-1eierijse buurschap
pen lagen zo in de nabijheid van de riviertjes. Pas met 
de bouw van een kerk begon 'meestal de groei van een 
dorpskern, waaromheen de buurschappen gegroepeerd lagen. 
(4) Van Asten worden als buurschappen vermeld behalve 
het dorp: De Dijk, de Wolvenberg, Voorlerdonk, de Stegen 
en Op Heusden. (13) De wel belangrijke vraag of deze 
vestigingen ontstaan zijn uit nederzettingen van kleine, 
zelfstandige landbouwers, dan wel dat ze haar oorsprong 
vonden in de vroonhoeve van een of andere heer of van 
een geestelijke stichting, valt buiten het bestek van 
ons onderzoek. Aan het begin van de 16de eeuw lagen beide 
dorpen met hun kastelen en buurschappen tussen en langs 
de Aa, de Astense Aa en de toevoerende waterlopen. 
Ze lagen er tamelijk geïsoleerd. De Aa was in deze tijd 
slechts bevaarbaar tussen Veghel en 's-Hertogenbosch (22)~ 
Al is in het keurboek van Someren sprake van ~'passanten 
off reysende luyden" , die de dorpsherberg bezoeken. 
druk verkeer zal er niet geweest zijn. Grotere verkeers
wegen waren er niet. De weg van Den Bosch over Eindhoven 
en Hamont naar Maastricht lag op afstand. Dichterbij 
lag de vrij drukke verkeersweg van Helmond naar Venlo 
over de zandrug van Meijel tussen beide grote Peel
moerassen door. Enno van Gelder beschrijft het aldus: (8) 
"Niet geheel buiten de wereld maar toch wel nogal afge
zonderd liggen de dorpen in de Kempen en de Meierij van 
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Den Bosch o Het land is er grotendeels heide en 
wildernis p voor een deel met dennebos overdekt; de 
grond is er dor en zandig, met hier en daar vennen en 
moerassige velden die het verkeer al evenzeer bemoei
lijken {o ••• o} de kleinere dorpen waren nog in de l~de 
eeuw, ingesloten door heide en bos, kleine, geheel op 
zichzelf staande gemeenschappen, grotendeels zelfge
noegzaam." 

Jacob van Oudenhoven evenwel schrijft in zijn Be
schrijvinge van de Meiereij -inde 17de eeuw, dus 
dichterbij, maar niet zonder chauvinisme-: 
De Meierije die leyt vol dorpen ende onder de selven 
veel groote dorpen, extraordinaer wel behuyst ende 
bewoont ende sijn daer veel schoone huysen, sware 
gebouwen van kerken, casteelen ende cloosters. oooo " 

Bevolking 0 

Asten en Someren behoorden beide tot de grotere dorpen. 
Als we uitgaan van de haardentelling van 1526, dan had 
Asten (met inbegrip van Ommel) toen 281 en Someren 339 
bewoonde huizen (21)0 Na Heeze, St.Oedenrode en Helmond 
was Someren het grootste dorp van Peelland o In l1aasland 
was alleen Oss iets groter, in Kempenland alleen Oir
schot (en niet Eindhoven) 0 De moeilijkheid voor het be
rekenen van het aantal inwoners bestaat hierin, dat we 
niet weten uit hoeveel personen gemiddeld een haard
stede of huishouding bestond o Gemakshalve wordt vaak 
aangenomen, dat dit getal lag tussen 4 en 5, maar er 
zijn heel veel varianten naar plaats en tijd. Helmond 
telde b.vo in 1791 op 385 huizen 2523 inwoners, dat 
betekent een reductie factor van 6.5 (7). Als we een 
ruime marge aanhouden, lag in 1526 de bevolking van 
Asten tussen 1200 en 1800 zielen, die van Someren tus
sen 1400 en 2200. 

Om een beter inzicht te hebben in de samenstelling, 
zou men moeten beschikken over de percentages van de 
mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden o Maar ook op dit 
gebied is hier exactheid niet te bereiken. Vermoedelijk 
zal de mannelijke beroepsbevolking in Asten ~ 300, in 
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Someren + 400 bedragen hebben. 

Het economisch leven. 

De meesten van hen hielden zich bezig met landbouw, of 
-beter gezegd- hadden hun kostwinning door de grond. 
Maar ook in deze agrarische samenleying was d~ beroeps
samenstelling niet geheel eenzijdig. 
Vooreerst is er een aantal geestelijken. In 1524 was de 
eigenlijke pastoor van beide plaatsen afwezig, een veel 
voorkomend misbruik in die tijd. Hij werd vervangen door 
een vice-cureit. Behalve dezen waren er in Asten en Om
mel (zonder Lierop) nog 7 geestelijken-beneficianten en 
een koster, in Someren (met inbegrip van de kapel "aen 
gheen Opstal") eveneens nog 7 geestelijken en een , 
koster (2). Kloosters waren er niet; het klooster Marla
Schoot in Ommel zou pas in 1539 gesticht worden. Wel was 
in Someren een klein gasthuis (21). 
Behalve de geestelijkheid zijn er nog de beoefenaars van 
een aantal beroepen die niet direct agrarisch te noemen 
zijn. Elk dorp heeft zijn molenaars, brouwers, herber~, 
giers, zijn winkeliers, zijn vorster (veldwachter),'zlJn 
schutter (opzichter), er is een dorpssmid, een bakker, 
een vleeshouwer. Misschien zijn er ook -daarover straks 
meer- enige laken- en linnenwevers. 
Vaak afwezig uit de dorpsgemeenschap zijn de karre
voerders. Van Oudenhoven constateert voor de Heierij: 
"een groote menichte van voerluyden die men overal op de 
banen vindt ende eene ongeloofelijck gewicht met hare 
karren wegvoeren."(13). 
Tijdelijk afwezig zijn ook de studenten, die de scholen 
bezoeken van Den Bosch of andereplaatsen of studere~ aan 
de universiteiten van Leuven en Keulen. In Leuven werden 
tussen 1530 en 1565 een 18-tal studenten ingeschreven , 
uit Someren en 8 uit Asten, onder wie de jonkers Hendrlk 
en Walraven van Brederode van het kasteel (16). , 
Er zijn er ook die voorgoed wegtrekken, boerenzoons dle . 
geen toekomst zien thuis, omdat de Meierijs~ gewoonte 
van erfdelingen de onmogelijkheid van ontglnnen van,de 
schrale heidegrond hun geen uitzicht bieden op een elgen 
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boerenbedrijf dat rendabel is. Zij vestigen zich elders 
als pachters of kolonisten of gaan een vak leren in de 
stad. 
Misschien komen er ook mensen bij van elders. Het zal 
wel moeilijk te achterhalen zijn, of de verdubbeling 
van het aantal huizen in een kort tijdsbestek aan het 
begin van de 16de eeuw gevolg was van immigratie dan 
wel van groei van de eigen dorpsbevolking. 
Het is intussen duidelijk, dat Asten en Someren wel 
nogal afgezonderd, maar toch niet geheel buiten de we
reld lagen in deze tijd. 

Wordt ve r vol gd. 
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ARCHIEFSPROKKELINGEN (2) 

Op 15-2-1823 ijsselijke moord te Someren bij de 
limietscheiding met N.Weert op Joh.~ Elisabeth, 
d.v. Goort van Wasenberg gevonden werd Joh~ Elisabeth 
op de koeystal, zwaar gewond met een bijl. 
Een man zich noemende Jan Kwint uit Mijl zou de dader 
zijn. Deze naam kwam echter te M. niet voor. 

M. Kooistra-Kruyf. 
C.S. Smit. 

Bron: Archief Prov.Bestuur, inv.nr. 12204. 
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