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BIJ HET OMSLAG 

Deze keer treft U op de voorkant van het 
omslag de titel aan van het boek "Het goud 
van de Peel", dat Herman Maas in 1909 
schreef. Deze schrijver werd in 1877 te 
Venray geboren en overleed in 1940 in 
Eindhoven. 

VOLKSMUZIEK IN ONZE STREEK XIX. 

Het volgende liedje zal menigeen bekend in de oren klin
ken, want, met "Ik kwam er laatst door ene stad", begon 
de volksmuziekgroep "MOEK" in janauari 1975 haar eerste 
optreden, en heeft het sindsdien een paar honderd maal 
op de planken gebracht. 
Uit de reakties in de zaal bleek, dat bij velen dit lied 
bekend was zowel in oost- als west Brabant. Al kende men 
hier en daar wel enkele varianten. 
Volgens de zegslieden bij wie ik dit lied optekende, werd 
het voornamelijk in cafê's gezongen en moeke Koppens, 
een kasteleinsvrouw, kon zich levendig herinneren, dat 
het lied indertijd bij haar gezongen werd. 
Over de herkomst is niets bekend, maar het kan best zijn 
dat dit lied in oorsprong veel korter is geweest en dat 
er geleidelijk aan coupletten zijn toegevoegd. 
Nude avonden weer langer worden is het misschien een 
mooie gelegenheid om oude tradities, wat heemkunde toch 
beoogt, in ere te herstellen. 
Ik wens U veel zanggenot toe. 

Jan van Ooij o 

~ ev fI2II1,/tltlt7' (7~f' cl/U 
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Ik kwam er laatst ••••• 

Alg.bekend. 
Opget. J. van Ooij dec.1973. 

Ik kwam er laatst door eene stad, eene stad 
er waren twee meisjes; er waren twee meisjes. 
Ik kwam er laatst door eene stad 
daar waren twee meisjes al lustig zat. 

Meisjes meisjes hoor eens hier, hoor eens hier 
Op onze molen, op onze molen. 
Meisjes meisjes hoor eens hier 
op onze molen is veel plezier. 

En onder het draaien van grof en fijn, grof en fijn 
zullen we drinken, zullen we drinken o 

En onder het draaien van grof en fijn 
zullen we drinken een glaasje wijn. 

Moeder mag ik trouwen gaan, trouwen gaan 
hij is er zo liefelijk, hij is er zo liefelijk. 
Moeder mag ik trouwen gaan 
hij is er zo liefelijk aangenaam. 

Neen mijn kind gij zijt te jong, zijt te jong 
gij moet er nog wachten, gij moet er nog wachten. 
Neen mijn kind gij zijt te jong, 
gij moet er nog wachten, drie jaren terstond. 

Moeder hoe oud was vader dan, vader dan 
toen hij geworden is, toen hij geworden is. 
Moeder hoe oud was vader dan 
toen hij geworden is uwen man. 
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Vader die was achttien jaar, achttien jaar 
ik was er twintig, ik was er twintig. 
Vader die was achttien jaar, 
ik was er twintig ja dat is waar. 

0, dan ben ik oud genoeg, oud genoeg, 
om te gaan trouwen, om te gaan trouwen. 
Ja dan ben ik oud genoeg 
om te gaan trouwen des morgens vroeg. 

Nu mijn kind dan trouw jij maar, trouw jij maar 
maar met geene, maar met geene. 
Nu mijn kind dan trouw jij maar 
maar met geene molenaar. 

Molenaars die moeten het zijn, moeten het zijn 
draaiende wielen, draaiende wielen. 
Molenaars die moeten het zijn 
draaiende wielen van grof en fijn. 

Toen zij was een jaar getrouwd, jaar getrouwd 
kwam ze bij vader, kwam ze bij vader. 
Toen ze was een jaar getrouwd, 
kwam ze bij vader al aangesjouwd. 

Vader ik heb er zo'n slechte man, slechte man 
hij heeft mij geslagen, hij heeft mij geslagen. 
Vader ik heb er zo'n slechte man 
hij heeft mij geslagen zo hard hij kan. 

Vader nam de berenstok, berenstok 
sloeg er zijn dochter, sloeg er zijn dochter. 
Vader nam de berenstok 
sloeg er zijn dochter mee op de kop. 

Was ik maar met Jacob getrouwd, Jacob getrouwd 
die er zo veeie, die er zo veeie. 
Was ik maar met Jacob getrouwd 
die er zo veele van die meisjes houdt. 
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SPOREN VAN EEN IJZERTIJDNEDERZETTING IN PLAN OOYVAARSRIJT 
Vervolg. 

Door de vele interessantse vondsten, zoals beschreven in 
de vorige Uytbeyndel, en de vondst van een vuurstenen 
pijlpunt op 6 maart 1987 werd de aandacht op het toekom
stige bouwterrein gevestigd. Het was vooral zaak om snel 
te handelen, nu de grond nog braak lag. 
Omdat de vondsten deden ver~oeden dat het hierbij om 
nederzettingsmateriaal ging, werd besloten om een proef
sleuf te graven, en wel zo dicht mogelijk bij de eerste 
vindplaats (tek.A). Voordat het zover was werd er eerst 
contact gezocht met de eigenaar van de grond, n.l. een 
bouwbedrijf. Nadat we de vereiste toestemming hadden ge
kregen, werden er op 11 april proefboringen verricht om 
te zien tot op welke diepte er gegraven moest worden. 
De grootte van de sleuf werd bepaald op 4 bij 20 meter. 
Op vrijdag 17 april werd met behulp van een dragline 
proefsleuf 1 uitgegraven. Nu begon het eigenlijke werk. 
De sleuf moest met de schop geheel vlak geschaafd worden, 
zodat er een goed zicht zou ontstaan op eventuele sporen 
in de bodem. In verband met de hooggespannen verwachtingen 
was het een grote teleurstelling dat er niets interessants 
te zien was en er ook zeer weinig vondsten gedaan werden. 
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Enige zaterdagen werken leverden slechts twee kleine 
Ijzertijdscherven en een hoop boomwortel- en mollegang
sporen op. Ik moet eerlijk toegeven dat onze kennis van 
bodemsporen niet zO groot was. 
We lieten echter de moed niet zakken en groeven naast 
proefsleuf 1 een tweede sleuf, dit keer schuin over het 
terrein, zodat we meer kans hadden om iets tegen te komen. 
Dit bleek echter niet het geval te zijn. Ook een derde 
sleuf, dichter bij de oorspronkelijke vindplaats, leverde 
niet het verwachte resultaat. Hieruit kwam wel een Romeins 
potscherf je , zo te zien Terra Sigillate. 

Dit betekende wonderlijk genoeg niet dat we zonder vondst
materiaal zaten. Mijn broer Harrie v.d.Weerden en Jan 
Hurkmans, een kennis, hadden n.l. het plan opgevat om 
te gaan bouwen aan de andere kant van plan Ooyvaarsrijt, 
langs de Loovebaan, en wel vlak bij de plaats waar ik 
het pijlpunt je had gevonden ~ek.B). Het was dus zaak 
de bouwactiviteiten nauwlettend in de gaten te houden. 
Op zaterdag 18 april werden m.b.v. een loader beide 
bouwputten uitgegraven, te weten Sparrestraat 5 en 7. 
We hadden gelu kkig toestemming gekregen om de putten 
te onderzoeken tot de gele grond erin gestort zou wor
den, d.w.z. tot dinsdag 21 april. Het werd al snel dui
delijk dat de grond rijk aan IJzertijdmateriaal was. 
De vondsten waren de volgende: 

A. Sparrestraat 5 
- 99 IJzertijd potscherven, waaronder 2 rand

fragmenten. De scherven zijn over het algemeen 
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klein, echt nederzettingsafval dus. 
- 4 stukken natuursteen, misschien gebruikt om 

de pottebakkersklei te mageren, ten einde een 
steviger baksel te krijgen. 

- 3 stukjes vuursteen, gewone afslagen c 

Bovendien zaten er in een kuil, die rood gekleurd 
was van de plusminus 30 stukken (hutten)leem 5 
bij elkaar passende, grote scherven, waarond~r 
de bodem. 

In deze bouwput waren ook mooie bodemsporen zicht
baar, n.l. de resultaten van de Middeleeuwse ont
g~~ningen: zwarte driehoeken en strepen in lange 
rlJen (tek.C). Dit patroon ontstond door het met 
de schop omspitten van het terrein, waardoor er 
elke keer wat zwarte aarde in de gele ondergrond 
terecht kwam met het omkeren van de schop o 

B. Sparrestraat 7 

114 IJzertijd scherven, waaronder 3 randfrag
menten. Ook hier waren het voornamelijk kleine 
scherven. 

- 2 stukken natuursteen o 

- 1 potscherf je uit de Romeinse tijd, van binnen 
rood en van buiten zwart, vermoedelijk van een 
potje met overlangse deuken. 
Ook hier zat in,de bouwput een aparte kuil, donker 
gekleurd, waarin zich ongeveer 20 IJzertijd scher
ven bevonden en een stukje vuursteen. 

Al met al geen gek weekend. Ik was dan ook meer als te
vreden toen dinsdag 21 april de grote verrass ing kwam. 
Omdat ik weinig te doen had, ging ik, gewapend met een 
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o 
schop, naar de bouwputten aan de Sparrestraat. Er waren 
al grote bergen geel zand in gestort, maar in nr. 5 vond 
ik nog een vrij stukje, daar waar zich de Middeleeuwse 
schopsporen bevonden. Ik begon voorzichtig de grond af 
te schaven, totdat ik opeens op metaal stootte. Ik groef 
het voorwerp voorzichtig uit en zag na enig kijken dat 
het een bronzen beeldje van een everzwijn was (tek.D). 
Enige navraag leverde de conclusie op dat het Romeins 
moest zijn en beslist een zeldzaamheid. Dat was dus ' een 
leuke afsluiting van 4 dagen intensief zoeken. 
De bouwputten van Sparrestraat 1, 3, 9 en 11 leverden al
len enige of meerdere IJzertijdscherven op, waarbij ik 
een gietrest (brons?) uit de bouwput van nr. 9 wil ver
melden. Alle bouwers nog bedankt voor de medewerking! 
In het terrein werden links en rechts nog enige scherven 
gevonden, maar niet geconcentreerd. Het zoeken werd, en 
wordt nog steeds, bemoeilijkt door het feit dat de uit
gegraven bouwputten zeer snel met geel zand volgegooid 
worden, zodat de voor onderzoek benodigde tijd ontbreekt. 
Veel tijd om me hierover druk te maken had ik niet, want 
al snel eisten andere vondsten mijn aandacht op, maar 
hierover een andere keer meer. 

Jos van der Weerden. 
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ARMENZORG IN ASTEN 3 

Kinderen van de rekening. 

Op 24 januari 1758 wordt in Asten .Jan Baassen begraven 
(1). Hij laat diverse kinderen na, die -net zoals nu het 
geval is- recht hebben op een behoorlijke verzorging en 
opvoeding. De Astense armmeesters dragen in dit geval 
de eerste verantwoordelijkheid. Zij nemen de uitvoering 
van de taken vanzelfsprekend niet zelf ter hand. Via een 
openbare inschrijving worden verzorgers gezocht voor 
Martinus en Johanna Baassen. Tegenover het voordeel, dat 
voor de kinderen de "ouderlijke" steun werd voortgezet, 
stonden echter ook enkele nadelen. Ten eerste werd de 
gezinssituatie doorbroken, omdat de kinderen over ver
schillende gezinnen verspreid werden. Ten tweede vond 
een inschrijving voor een korte periode plaats, hetgeen 
kon betekenen, dat een kind bijvoorbeeld om de twee ja
ren van het ene naar het andere adres ging. Een voor
deeltje in het laatste geval was, dat de verzorgings
situatie op het nieuwe adres beter was, dan op het 
vorige. 
Op 17 maart 1760 vond voor de Astense schepenen Van 
Riet, Haase, Berkers en Bruyne de inschrijving plaats 
voor de verzorging van de 9-jarige Martinus en de 
8-jarige Johanna Baassen voor een nieuwe periode van 
twee jaren (2). Voor Johanna bracht dit een verandering 
met zich mee. Ze was eerst ondergebracht geweest bij 
Bernardus Buckums, die hiervoor 11~ gulden per jaar 
ontving. Nu zou ze voor twee jaren naar Adriaan Hoef
nagels gaan, die had ingeschreven voor een bedrag van 
10~ gulden per jaar. Martinus kon bij Jan Jelis van 
Hugten blijven wonen. Deze moet het echter ook voor de 
komende jaren met een geringer vergoeding stellen; na
melijk 12~ gulden tegen eerst 14 gulden jaarlijks. 
De verzorgers hadden de plicht, als tegenprestatie voor 
de vergoeding, de kinderen op een behoorlijke manier te 
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verzorgen en onderdak te bieden en tevens de kinderen 
in het winterseizoen in Asten naar school te sturen. 
Worden de kinderen niet behandeld zoals het behoort, 
dan hebben de armmeesters het recht om het kind aan de 
verzorger te onttrekken. Wanneer dit gebeurt, zal deze 
ook slechts naar rato vergoeding geniet~n. De verzorgers 
hadden er recht op dat de kinderen "doen 't geene na 
haar vermoge en sterkte in redelijkheyt (van de kinde
ren) gevordert kan worden". Ook hebben zij het recht om 
in overleg met de armmeesters de overeenkomst voortijdig 
op te zeggen. 
In het proces-verbaal van de inschrijving wordt terloops 
melding gemaakt van de "verhuring" voor een jaar van 
Hendricus Baassen. Hij vindt onderdak bij Hendrik Paulus 
Verberne "voor een nieuwe hoet en onderhoud in kous sen
sen blocke (schoeisel) en socken". 
Datniet alle onkosten, gemaakt voor de kinderen, ten 
laste van de verzorgers komen laat een factuur van W. 
Bruynen (3) voor de Astense Armmeesters zien. Op 17 no
vember 1764 is bij hem voor "Jan Baasse meyske" voor 
8 stuivers een "neusdoeck" gekocht en op 20 maart 1765 
stof voor een schort. Op 9 december 1764 heeft Bruynen 
voor een halve gulden een paar kousen verkocht voor 
Martinus Jan Baasse. 

G. Slaats. 

Bron: 1. G.G. Slaats. Overleden en begraven te Asten: 1659-1810. 
Asten, 1988 (Vonderke 1). 

2. Streekarchivariaat Peelland. Oud archief Asten, inv.nr. 
XXVI/93. Bijlagen bij de armenrekening 1758-1760. 

3. Idem, inv.nr. XXVI/95. Bijlagen bij de armenrekening 
1764-1766. 
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GEESTELIJKE GOEDEREN TE VLIERDEN ANNO 1648 

Bij de vrede van Munster in 1648 zou Brabant voortaan 
definitief worden afgescheiden van het aloude hertogdom. 
Het werd nu een deel van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en kwam rechtstreeks onder het bestuur van 
de Staten-Generaal te staan. 
Daardoor behoorde het tot de zgn. generaliteitslanden. 
Terugkijkend in de historie weten we nu dat het een 
zware periode was voor de Brabanders, want het edele 
Brabant werd destijds behoorlijk onder druk gezet. 
De hervormden namen langzaam maar zeker het roer over 
en hadden als specifieke opdracht bestuurlijke en gods
dienstige hervormingen te realiseren en door te voeren. 
Bestuurlijk hield het in, dat de "roomse ambtenaren" 
afgezet en vervangen zouden worden , wat overigens 
nooit helemaal gelukt is. Godsdienstig betekende het, 
dat de gereformeerde religie voor "bekering" van de 
roomsen zou zorgen . 
Vanuit de Staten-Generaal werd via allerhande gedic
teerde plakkaten de nieuwe structuur geforceerd. Met 
een van die plakkaten gelastte men o.a. dat alle gees
telijken binnen 8 dagen de Meierij zouden moeten ver
laten en bovendien moesten kloosters, kerken en kapel
len worden gesloten voor de roomse godsdienst. 
In de vier kwartieren van de Meierij werden diverse rent
meesters benoemd, die er zorg voor moesten dragen dat 
alle geestelijke goederen nauwkeurig zouden worden ge
inventariseerd en beschreven. De verzamelstaten die 
werden aangelegd zond men door naar Den Haag alwaar ze 
gedeponeerd werden in het archief van de Staten-Generaal. 
In dit kort en kernachtig geschetste historisch kader 
moet de lezer het navolgende plaatsen. 
De inventarisatie van de Vlierdense geestelijke goederen 
is bewaard gebleven en valt eigenlijk in 2 delen uiteen. 
Deel lis de "specificatie van het aenbrengen der gees
telijke goederen als oock den name van den Heere ende 
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andere officianten". 
Deel 2 is het "Register vande Cappelle tot Vlierden" o 
In een eerdere publikatie 1) is reeds uitvoerig aandacht 
besteed aan het tweede gedeelte. 
In deze bijdrage volstaan we dan ook met de transscriptie 
van het eerste deel. 
Op de buitenzijde van het katerntje 2) staat met potlood 
geschreven: "PEELLAND 

Specificatie van de aengebrochte geestelijke 
goederen, pagten, renten en chijnsen van den 
dorpe van Vlierden. 
La. V anno 1648 
loket A litt . V no. 4" 

De onderstreepte gedeelten in de nu volgende tekst staan 
in het origineel in de marge aangetekend. 

(Blad 1) 
BYNDEREN 
In den iersten: ick, LAMBERT WILLEM DIRX, bekenne in 
hueringhe te hebben van die Eerw: Vrouwe abdisse van 
Bynderen een hoeffve, gelegen in die jurisdictie van 
Vlierden ende in die prochgie van Duerne, genaempt DIE 
HASELDONCK ende dat voor drie jaren, ingaende d'ierste 
jaerpachtinghe 1646 ende dat jaerlijcx voor: 

vijff mudden rogghen 
vijff mudden boeckweyt 
ses smaelhoender 
XXV pont boteren 
vier mauer eyer 
drie pont was 
een kuer oey met een lamp 
dackstroo, IX vijmen 
vier vueder torff 
ende vier voeder houts, te leveren van convents hove 
IIIIc rijs, te houwen ende te bynden ende dan binnen 
het convent te leveren o 

Verklaert des en hoevener dat hij anders niet en weet 
sijns wetens. 
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HOEVE RUTH ONDER VLIERDEN o 

foto: schenking van Pierre van de Meulenhof 
aan werkgroep Oud Vlierden. 

BYNDEREN 
Ten tweeden: ick, MATHIJS THOMAS, hebbe in hueringhe 
aengenomen een hoeff van die Eerw: Vrouwe abdisse van 
Bynderen, genaempt RUDT, gelegen oock in die selve ju
risdictie ende dat voor eenen tijt van drie jaren, 
d'ierste jaer pincxten 1648 ende dat jaerlijcx voor: 
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sesthien mudden rogghen 
acht mudden boeckwijts 
een mudde ses vat haveren 
acht vat raepsaet met eenen nieuwen sack 
een vat spuerisaet 

drie pont was 
eenen steen vlas 
een verck van onderhalf hondert pont 
twe drie scharyghe hamel 
thien smaelhoender 
acht mauwer eyer 

(Blad 2) 
LXXV pont boter 
ghijmber, peper, nootbeschaet; van elcx een pont off 
eenen ducaten daer voer 
voorlijff: LXXV gl. jaerlycx 
spelgelt voor die drie jaren: XXXV gl. 
rijs in het Rutsche broeck te houwen, te bynden ende . c 
binnen het convent te leveren VIII 
onderhalven last torff, te leveren van onssen peel 
dackstroo: XVI vijmmen 
Verklaert desen ho vena ers anders niet beters te weten. 

BYNDEREN 
item den derden: ick, CEEL PETERS, bekenne een hoeffve 
in pachtinghe te hebben, oock gheleghen in die selve 
jurisdictie, genaempt DIE VORST, oock competerende den 
convent van Bynderen, voor drie jaren, ingaende d'ierste 
jaer pincxten 1646 ende daer voor jaerlicx gelooft: 

acht mud rogghen 
drie mud ses vat boecwijt 
een mud haver 
twe vat raepsaet met eenen neuwen sack 
twe pont was 
een kuer oey met een lamp 
een vercken, wegende onderhalf hondert pont 
ses smaelhoender 
dertich pont boteren 
voorlijff: XXXV gl. jaerlijcx 
spelghilt voor die drie jaren: XXV gl. 
thien voeder torffs, te leveren van onssen peel 
ses hondert rijs te leveren op sijnen kost in't 
convent 
XIII vijmen dackstroo 

Verklaert des en hovenaer anders niet beter te weten. 
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HOEVE DE VORST ONDER VLIERDEN. 
foto: schenking van Pierre van d e Meulenhof 

aan werkgroep Oud Vlierden . 

BYNDEREN 
(Blad 3) 
Item den vierden: bekenne ick, JAN JOOSTEN, oock een 
hoeve in pachtinghe te hebben, oock geleghen in die sel
ve jurisdictie, competerende den convent van Bynderen, 
genaempt DEN KERCHOFF, voor den tijt van drie jaren, in
negegaen pincxten 1646 ende daer voor gelooft: 
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acht mud rogghen 
vier mud boeckwijts 
twe mud haveren 

twe vat raepsaet met eenen ne uwen sack 
een vat erten 
vier pont was 
een kuer oey met een lamp 
een vercken van onderhalf hondert pont 
XII smaelhoender 
dertich pont boteren 
voorlijf: dartich gl. 
spelghilt voor die drie jaren: XX gl. 
thien voeder torff van onssen peel te leveren 
ses hondert rijs, te leveren op hennen kost 
XII vijmen dackstro 
vier mauwer eyer 

Desen hovenaer verklaert dat hij anders niet beters en 
weet als hier geschreven staet o 

Aen gelt 166 ~ 10 st(uyver) 
Aen coren 63 mud 2 vaten 

ander ( ••• waer) als hier voor is gespecificeert. 

(Blad 4) 
"Het aenbrenghen van die gheestelijcke renten" 

GEMEYNE PRIESTERS TOT HELMONT 
PETER JAN MOLENDIJCX tot Vlierden gilt ut sijn goet tot 
Doerne aen die ghemeyn priesters tot Helmont een mal der 
roggen, reducibel 

PASTOIR TOT ASTEN 
CRISTINA VERHEES, ooc wonende tot Vlierden, gilt ut haer 
goet tot Doerne aen den pastoer tot Asten een vat rogg
hen, redicibel, d'welck wordt betaelt met V st o 

CAPELLE TOT LIESSEL 
Item: de selve noch aen die capelle van Lyssel VI ort st. 
Item: PETER THIJS KOLEN gilt ut het guet daer hij op 

woent aen die capelle van Lyssel V gl. XVII st. 

PASTOIR TOT DOERNE 
Item: DRIES PETER LEMMENS tot Vlierden gilt jaerlijcx 

aen den pastoer van Doerne veijff koppen roggen, 
reducibel o 
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Item: den selven noch .veijff spint roggen, reducibel, 
aen den pastoer tot Doerne o 

PASTOIR TOT LIEROP 
Item: WILLEMKEN JAN LENARS gilt ur haer goet tot Vlier

den aen den pastoer van Lierop XXX st. 

PASTOIR TOT DOERNE 
Item: die erffgenamen MET SMETS gillen aen den pastoer 

tot Doerne twe vaten rogghen, reducibel, d'welck 
wordt betaelt met VI st. 

OeL.Vo AULTAIR 
JOOST HENDRICK BAKERMANS ghilt ut sijn goet tot Vlierden 
aen Ons Liever Vrouwen altaer tot Asten acht vaten rogg
hen, reducibel p d'welck wordt betaelt met II gl c 

CAPELLE TOT VLIERDEN 
Item, den selven gildt aen di capelle van Vlierden II gl o 
(in de marge:) sijn hier voor gestelt o 
Item: PETER SELEN DE CUIJPER gildt jaerlijcx aen die 

capelle van Vlierden II gl o 

GEMEYNE PRIESTERS 
Item: LAMBERT WILLEMS gildt ut den brembos tot Vlierden 

gheleghen aen die gemeyn priesters tot Helmont 
veijff v aten rogghen en een spint, reducibel o 

(Blad 5) 
Item: het onmundich kint WILLEM HENDRICK GHIELENS ghilt 

ut den brembos tot Vlierden aen die ghemeyn pries
ters tot Helmant veijff vaten rogghen en een 
spint, reducibel o 

Item: het onmundich kint FRANS THEU(IS) WILLEMS gildt 
ut sijnen brembos tot Vlierden gheleghen aen die 
ghemeyn priesters tot Helmant II~ vat en een half 
spint rogghen, reducibel. 

DIT IS TOT HELMONT OICK AENGEBROCHT 
Item: PERIJN NICLAES DE LOU, mededeijlder van ghelijck, 

oock soe veel als het onmundich kint ut een onder
pant o 
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PASTOOR TOT DORNEN 
Item: LAMBERT WILLEMS tot Vlierden gildt ut die have 

daer hij op woent aen den pasto(er) tot Doerne 
drie vat roggen in specien o 

PASTOIR TOT LIEROP 
Item: den selven noch ut die hoeve aen den pastoer tot 

Lierop xxx st o 

PASTOER TOT DORNEN 
Item: KLAES JANSSEN tot Vlierden gildt ut s~Jn goet aen 

den pastoer van Doernen twe spint rogghen, reducibel o 

ST o CARHERINA AULTAER TOT SOMEREN 
Item: JAN JANSSEN LAMBERS gilt ut s~Jn goet tot Vlier

den aen Sinte Katharinen altaer tot Summeren 
II gl o X st o 

AULTAER TOT DOERNE 
Item: ADAM WILLEMS gildt ut sijn goet tot Vlierden aen 

holteren altaer tot Doerne een mudde rogghen, re
ducibel o 
Alle jaer betaelt, b(e)lijckende bij quitancie 
van die heffer, met veijff st o 

(marge:) is hier voor gestelt o 
Item: het CONVENT VAN BYNDEREN gheeft tot den dienst 

van der capellen van Vlierden drie mudden rogghen 
in specien o 

Item: die selve tot den dienst der capellen van Vlier
den 28 gl o 

OoL oV o AULTAER 
ADAM WILLEMS ut sijn goet tot Vlierden aen Onsser Liever 
Vrouwen altaer tot Doerne twe mudden rogghen, redicibel o 
Wordt jaerlycx betaelt, het vait met V st o 

(Blad 6) 
(twee losse fragmenten) 
Ick, ondergeschreven, gelde uyt seeckere erffenisse, 
gelegen in de heerlicheijt van Vlierden, ter plaetsche 
genaempt op brouhuysse, een halff vat ofte drye cap 
ofte een vat jaerlijcx aen de pastorey tot Deurssen o 
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Dat ic nyet en weete te schrijven precyselijck hoe veel 
het is, is d'oorsaecke dat de selve erfenisse tot noch 
thoe is verpacht geweest los ende vrij ende die leste 
heeft betaelt is doot ende hebbe diversche devoeren ge
daen, soe selver als door der gebruycker die het selve 
gebruyckt nu tegenwoordich, om copye ofte seeckerheyt 
uyt den register te crijgen van den selven pastorey 
hoeveele het selve soude moghen sijn ende want ick ghe
nen quitancie en hebbe, soo is't mij onmogelijck de 
waerheyt daer van te seggen o 

PETER JASPAR VAN DEN BERCH 
mer: een teken van sijn moeder, omdat 
sij niet schrijven en conae 1648 

JO'(ncke)r. ADAM VAN BAEXEN met JO(ncke)r GERARTSSOEN 
VAN EIJCK gelden jaerlijcx aen het Godtthuys van Bin
deren negen guldens, uytgaende op het goet, geheten 
de Berdonck onder Vlierden 

Ad. van Baexen 

(blad 7) 
Betaelt lichtmis 1647: 
CAPPELLE TOT VLIERDEN 

BRUYSTEN VERHEES gildt aen den capelaen der capellen van 
Vlierden XVI vaten rogghen, reducibel. Wordt jaerlijcx 
betaelt met IIII gl. 
(betaelt lichtmis 1647) 
Is oock tot Summeren aenbrocht bij THONIS HOEBEN. 
THONIS HOEBEN cum suis gildt oock aen den capelaen der 
selver capellen IIII gl., 
waer aff PHILIPS IJSBOUTS, wonende tot Asten aen den 
Dijck, die helft betaelt 
(betaelt lichtmis 1646) 
Die erffgenamen SYMON VAN HEIJTRAECK en KLAES BRUYSTENS 
tot Vlierden gelden oock aen den selven capelaen der 
capellen van Vlierden ses vaten rogghen, reducibel. 
Wordt jaerlickx betaelt met 36 (?) 

PETER VERSCHUEREN tot Asten geldt aen den selven kape
laen een mud roggen, reducibel. Desen pacht is in drie 
delen gedeylt. Het eenderde deel gildt MERIKEN VER-

SCHUEREN aen den Dijck tot Asten, het ander derdendeel 
moet betalen IJSBOUT VERSCHUEREN, het ander dardendeel 
moet betalen CEEL PETERS tot Vlierden. Wordt betaelt in 
toto met drie guldens o 
Item: die gemeynte van Vlierden gevet oock aen den cape
laen VIII gl. 
Item: die broederschap oft schutterije van Vlierden 
gheven oock aen den selven capelaen, als hij daer dienst 
voor doet, VI gl. 

PASTOOR TOT DOERNE 
ISBOUTS VLOEMANS ende die kynderen GEVERT JAN GEVERS, 
wonende tot Vlierden, gelden aen den pastoer tot Doerne 
een mudde rogghen, reducibel, ende wordt jaerlicx be
taelt;het vat met V stuyver. 

OoL. V. AULTAER 
Item: die selve gelden noch aen Onsser Liever Vrouwen 
altaer tot Doerne een malder roggen, reducibel o Wordt 
betaelt als voor: 

(blad 8) 
GEMEIJNE PRIESTERS 
It e m: LAMBERT PETER LEMMENS to t Vlierden gild t aen die 
ghemeyn pries ter t ot He l mont dri e vaten rogghen, r edu
cibel o 

ST. HUYBERTSAULTAER 
Item: den selven noch een malder rogghen aen St. Huy
berts altaer tot Helmont, reducibel o 

BENEFICIE IN DE KERCK TOT DOR NE 
DRIES PETER LEMMENS tot Vlierden bekent jaerliycx te 
gelden aen seker benefici in die kerck van Doerne XV st. 
Item: MICHGHIEL HENDRICX ALIAS KIEVITS bekent oock te 
gelden, jaerlijcx, aen een seker benefici in die kerck 
van Doerne VI st. 

GEMEYN PRIESTER TOT HELMONT 
Item: HENDRICK JOOSTEN VAN DEN VORST tot Asten geldt 
jaerlijcx ut sijn goet tot Vlierden veijff vat rogghen, 
reducibel, aen de gemeyn priesters tot Helmont. 
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Aldus gepasseert op huydeb den 17 july 
1648 ende tot sekerheyt vandien bij 
schepenen van Vlierden ondertekent 

BRUYSTEN VERHEES als schepen 
dit is merk WILLEM AELBERS 
GOERT PETERS secretaris 

aen gelt 74 ~l 14 - 8 
aen coren 13 mudd. 2~ vaten 

D'Edele Heere ROBBERT DES CLANES, 
Heere tot Vlierden 
JOHAN VAN STIPHOUT, schouteth 
GOERT PETERS, secretaris 
MICHIEL HENDRICK HEESMANS, vorster 
Quod attestor OoTH o DE VISSCHERE, secretaris in Doerne 

Henk Beijers 
Schijndel. 

Noten: 1) Historische notities over de Vlierdense kapel, In: 
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D'n Uytbeyndel nummer 11, najaar 1986, p.24. 
2) Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Archief van de 

Staten-Generaal, inv.nr. 1.01.06 
12557.4 

DE "HALLE" VAN DEURNE". 

In zijn Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, 
Liessel en Vlierden noemt H.N. Ouwerling "De Zwaan" van
ouds de voornaamste herberg in Deurne(l). 
Oorspronkelijk in het bezit van de heer van Deurne Van 
Wittenhorst, die de herberg verpachtte, werd De Zwaan 
begin 1605 door hem geschonken aan d~oenmalige vorster 
(ambtenaar met politietaken van de schepenbank) en diens 
echtgenote " Het zal maar gebeuren, dat je op grond van 
je verdiensten voor de gemeenschap met een dergelijk 
bezit wordt verrijkt (2). 
Waar ik echter de aandacht op wil vestigen is het ge
geven vermeld bij de omschrijving m.b.t. de ligging van 
deze voormalige herberg, namelijk "aen de Halle ontrent 
der kercken". 
Herberg De Zwaan stond destijds met het front naar de 
Visser en met één zijgevel aan de Markt (3). In de Vis
ser was dus ook de Halle gesitueerd o 
Zou met de Halle een overdekte ruimte bedoeld zijn waar 
men de handelswaar kon wegen en meten (vergelijk de Hal
le te Brugge)? 
Toen Deurne in 1683 "octrooi" (toestemming) van de Raad 
van State verkreeg om jaarlijks twee jaarmarkten te hou
den, werd in een nadere aanduiding van de plaats voor de 
aangeboden waren en beesten bepaald, dat alle goederen 
afhankelijk van "elle" (maat) en "gewighte" een plaats 
bij de kerk dienden te krijgen (4)0 
De Halle was daar immers gelegeno 
Het staat vast, dat de Halle gemeenschapseigendom was en 
er tot in 1722 heeft gestaan. Een feit dat boven water 
kwam bij de bestudering van de oud-rechterlijke archie
ven van Deurne. In dat jaar werd door de drost Pero de 
Cassemajor openbaar, ten behoeve van de gemeente ver
kocht (om te worden afgebroken) de Hal staande "aen 't 
kerkhof" in Deurne (5)0 
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De koper was gehouden de afbraak vóór nieuwjaar te rea
liseren. Omschreven werd de Hal in dit stuk als: "metten 
steene stijpers (stutten), gereserveert (uitgezonderd) 
de twee hekkens of deuren, ende schampers of palen daar
tegen staande, mitsgaders het ijserwerck daaraan". 
De kooppenningen bedroegen 11 gulden (6). 

Tot nu toe zijn dit de enige gegevens uit het archief 
over dit bouwwerk in het centrum van Deurne. Maar dat 
de "Halle" ten dienste heeft gestaan van de handel, mag 
zonder meer worden aangenomen. 

R.J. Jansen. 

Noten: 1. Aangehaald werk pag. 60. 
2. Oud-rechterlijk 

dd. 12-01-1605. 
archief van Deurne, inv.nr o 87, 
(zie bijlage) 

3. Dokumentatie over het centrum van Deurne, 
streekarchivariaat Peelland. 

4. R.J. Jansen, Drie eeuwen geleden voor het 
eerst jaarmarkt in Deurne, in Weekblad v. 
Deurne 27 oktober 1983. 

5. Oud-rechterlijk archief van Deurne, inv.nr. 
178 b, dd. 07-12-1722. 

6. Borgemeestersrekening van Deurne, 1722-1723. 
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DE LATERE PERIODE VAN HET SLOTJE OP OSTADEN. 

Inleiding. 

Misschien weet U het of misschien ook niet dat Asten 
vroeger meer dan één "kasteel" heeft gehad. Behalve het 
officiële kasteel van Asten, waarvan nu nog de ruine 
over is en waar vroeger de heren van Asten huisden, be
stond er nog allereerst het goed Ten Perre. Dat werd 
als "tgoet geheyten den Parre" in het jaar 1381 door 
Jan van Kuyc aan Gerard van Berckel overgedragen en 
het is tot het einde van de zestiende eeuw in de leen
brieven en -registers beschreven en geboekt als een af
zonderlijk leen. Daarnaast stond vroeger in het gehucht 
Ostaden nog een adellijk huis, waarvan ook al lang geen 
spoor meer valt te ontdekken, maar waaraan gelukkig nog 
de herinnering wordt bewaard door de ~t€aatnaam "Slot
weg". Op een kaart uit 1814 vindt men ~og vermeld onder 
de naam "het Slotje" en op oudere kaarten staat het 
vermeld onder de naam van zijn vroegere eigenaar 
"Joncker Beeck". 
A.F.O. van Sasse van Ysselt zocht al het een en ander 
uit over dit slotje, dat hij in het tijdschrift Taxan
dria publiceerde (i), maar hij behandelde slechts een 
korte periode en wel de zeventiende eeuw v66r 1657 en 
eindigde met: "Wat er verder van het slotje is gewor
den blijkt niet meer". 

Wat al bekend wase 

Over wat hij al van het slotje wist te vertellen ga ik 
hier maar kort even op ine In het begin van de zeven
tiende eeuw behoorde het aan jonkheer Wouter van Beeck 
die bij zijn dood enkele kinderen naliet, onder wie ee~ 
dochter Maria. Zij trouwde in 1633 in St o Oedenrode met 
jonkheer Godert van der Voort en erfde de onroerende 
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Zo wordt Asten met "lonker Beeck" o p 
z e ve ntiende en achttiende eeuwse kaarte n 
no gal e ens afge beeld . 

goederen van haar vader die op Ostaden gelegen waren, 
waar onder het slotje. Maria overleed in 1656 kinder
loos na vooraf ten overstaan van de schepenen van Asten 
een testament "tot ha eren eygen woonhuyze, gestaen bin
nen Asten ter plaetse genoempt Ostaden" te hebben ge
maakt. Over dat testament ontstonden geschillen tussen 
haar erfgenamen, leden van de familie Van Boxmeer, en 
haar man, maar uiteindelijk werd het slotje aan haar 
erfgenamen toegekend. Het werd toen omschreven als 
"seecker adelyck huys, hof, landt, groesen, heyden, 
wallen, grachten ende alle de eycke boomen in de dreven 
ende opte voorsz." o A.F.O. van Sasse van Ysselt wist 
tot slot te vertellen, dat de erfgenamen op 17 september 
1657 het slotje verkochten aan jonkheer Christiaen 
Stockheym van den Hasselhondt, die met Isabella Vaeck 
was gehuwd, welke in 1675 als zijn weduwe optrad. 



De periode daarna. 

Nog in 1688 duikt een "Jonc er Stockheyn" op in de lig
ger van landerijen en in de lijst van bezaaide landen 
(2), die 23 lopen sen en 16 roeden aan landbouwgrond be
zat, gelegen op Ostaden, welke door Daendel Lomans ge
bruikt werd en grotendeels bezaaid was met rogge. Deze 
eigenaar "Jonc.r Stockheyn" was wellicht een nazaat van 
genoemde Christiaen Stockheym en uit latere stukken 
blijkt dat het hier om gronden van het slotje gaat. 
In 1709 blijkt hij overleden te zijn, want dan is zijn 
weduwe eigenaar van gronden, die door Marcetis Peeters 
(Coolen) gebruikt werden en bij verkoop in september 
1727 grotendeels gekocht werden (3). Marcelis Peeters 
heeft toen wellicht ook het slotje gekocht, want in de 
verpondingskohieren van 1736 wordt hij tenminste als 
eigenaar van het "huys, hoff en aangelagh het Slootje" 
vermeld (4). 
Hij is er tot zijn dood in 1752 eigenaar van gebleven 
en bij deling op 1 maart 1753 werd zijn zoon Tomas Mar
celis Coolen de volgende bezitter van het "Slootje" (5). 
Dit huis stelde toen al niet veel bijzonders meer voor 
want het sprong er in de "Specifiecque leyst" van hui
zen e od. in 1748 tenminste niet meer uit . Ostaden werd 
toen omschreven als een gehucht dat bestond uit twintig 
huizen "met neere off beeste stalle", alsmede tien 
schuren en "een bloot vervalle huyske" (6) 0 In het begin 
woonde Tomas Cool en nog wel zelf op het slotje, dat in 
de huizenlijsten steeds onder "Ostaden 9" vermeld wordt, 
maar later werd het achtereenvolgens bewoond in 1766 
door Jan van der Sande en in 1776 door Marcelis Coppens 
(7). Toch werd het in de verpondingsleggers van 1753 en 
later nog omschreven als "het Slootje huys, hoff en aan
gelag in sijn gragte" (8). 
Toen in 1784 Tomas Coolen overleed kwam het bezit voor 
de ene helft aan zijn weduwe Sophia Hoefnagels en de 
andere helft aan zijn vijf kinderen (9) en bij het over
lijden van de weduwe in 1793 werd alles onder de kinde
ren verdeeld. De derde zoon Francis Thomas Cool en kreeg 
"een huys, schuur, stallinge, schop, hof en aangelag, 
geleegen alhier, genaamt het Slootje" en een aantal 
stukken grond, waaronder een genoemd "Slootjensveltje" 
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'2 ol! 
van de kadastrale kaarten uit 
sectie F van Asten met op nr . 210 

het huis van Francis Coolen, op de plek 
van het voormalig Slotje. 

(10). Francis Coolen bewoonde weer zelf het huis, al
thans in 1798 (11) en was nog in 1832 eigenaar van 
"huis, schuur, erf" (12). 

De plek van het Slotjeo 

Door de eigenaars na te gaan tot laatsgenoemd jaar toe 
was het mogelijk de plek te localiseren waar het slotje 
precies gestaan heeft o In 1832 en de jaren daarvoor zijn 
namelijk voor het eerst alle gronden en gebouwen opge
meten en in kaart gebracht. Het huis van Francis Coolen 
was gelegen op sectie F nummer 2100 Bij het bestuderen 
van die eerste kadastrale kaart valt de merkwaardige 
vorm van verschillende stukken grond rond het huis op. 
Het huis is later afgebroken o 

De plek waar dat en dus het slotje gestaan heeft is te 
vinden aan de thans gedeeltelijk afgesloten Slotweg in 
de wei tegenover het bosje dat weer achter de Jan-Paag
man-Sterrenwacht ligt o Zo direkt herinnert daar niets 
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aan dit eens adellijke huis 
en dreven. Misschien levert 
nog wat op. 

}lll 
met z~Jn grachten, wallen 
archeologisch onderzoek 

Tot slot. 

We moeten ons overigens niet al te veel voorstellen van 
dit slotje. In oudere werken, zoals dat van Philips ba
ron van Leefdael (1645) en van A.C. Bock (1815), waarin 
allicht aan edelmanswoningen aandacht wordt besteed, 
wordt het niet eens genoemd. Zeker vanaf het einde van 
de achttiende eeuw werd het voortaan bewoond door pach
ters, die het als boerderij gebruikten. Het is verder 
opvallend dat geen van de adellijke eigenaars in de di
verse overlijdens- en begraafregisters van Asten vanaf 
1659 voorkomen (13). Zij woonden dus elders. 
Interessant is in ieder geval wel na te gaan hoe oud 
het was. Tot nu toe dateren de eerste vermeldingen nog 
steeds uit het begin van de zeventiende eeuw, maar on
getwijfeld is het ouder. Verder speurwerk in de archie
ven en in de grond maken daarover misschien nog eens 
iets duidelijker. 

Wiro van Heugten. 

Bronnen: 
(1) A, F.O. van Sasse van Ysselt, Een kasteeltje te Ostade onder 

Asten, in: Taxandria XXXIII (1926) p. 3-7. Hij raadpleegde 
daar wellicht voor o.a. ORA Asten, inv.nr. 73, f. s-sv en 
78, f. 85 en 92. 

(2) SA Peelland, OAA Asten, inv.nrs. XIV/s7; XII/2. 
(3) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. XII/s, f. 8, 9v. 
(4) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. XIVd/61, f. 9. 
(5) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. XIVd/62, f. 11, 11v. 
(6) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. IV/3, f o 1v. 
(7) SA Peelland, OAA Asten, invonrs. XVIII/6-10. 
(8) SA Peelland, OAA Asten, inv. nr. XIVd/63, f. 11; XIV/64, f.1s; 

XIVd/6s, f. 11; XIVd/66, fo 9v. 
(9) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. XIVd/67, f. 11. 

(10) SA Peelland, ORA Asten, inv.nr. 127, f. 14s-14sv. 
(11) SA Peelland, OAA Asten, inv.nr. XVIII/14. 
(12) SA Peelland, NAA Asten, O.A.T., F 210. 
(13) G.G. Slaats, Overleden en begraven te Asten 1659-1810 

(Asten 1988). 
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Het economisch leven. 
De boeren. 

- I]. 

Bij de boerenbedrijven kan men natuurlijk onderscheid 
maken tussen de grote hoeven (er worden er in 1526 8 
geteld in Someren en 10 in Asten (3) ) waarop men wel 
met vreemd personeel gewerkt moet hebben, de middel
grote boerderijen en de keuterijen. Echt grootgrond
bezit evenwel was er hier niet. Misschien had het 
vroeger wel bestaan. Someren wordt in sommige stukken 
een "villa" genoemd (6); wat zou kunnen betekenen, dat 
het ontstaan is uit een vroonhoeve met horigen, die tot 
karweien verplicht waren en cijnsen moesten betalen. 
Indien het hofheerlijk stelsel hier bestaan heeft, 
heeft het slechts vage sporen nagelaten. De horigheid 
is reeds sinds eeuwen verdwenen. De groenlanden langs 
de beekjes zijn in kleine stukken verkaveld en parti
culier bezit geworden. Het oude bouwland van het dorp 
lag nog in grote akkers, "de gemeine ackers", misschien 
een rest van de vroegere vroonhoeve. Hier was men nog 
verplicht tot gedwongen vruchtwisseling (het drieslag
stelsel). Maar daarnaast waren er de blokken of kampen, 
latere ontginningen die niet onderworpen waren aan het 
recht van de vruchtwisseling en die daarom zo rationeel 
mogelijk geëxploiteerd konden worden. Door koop van de 
heer of door een beperkte "verhoefslaging" van de ge
meente waren stukken van d e woeste gronden in handen 
geraakt van particulieren, die ze ontgonnen en afmaak
ten met wallen, beplant met kreupelhout, met afras
teringen van rijshout of met sloten tussen rijen knot
wilgen (= hoefslaen) (4). De Meierijse erfdeling, waar
door bij erfenis het bedrijf onder alle kinderen ver
deeld werd, bevorderde de verkaveling nog verder. Zo 
ontstond het typisch Meierijse kamplandschap met zijn 
versnippering in door groen omheinde percelen. 
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Even typisch is het gemengd bedrijf, waarbij de vee
houderij in dienst stond van de landbouw. Immers de 
schrale grond had veel mest nodig en ook kon men door 
intense bemesting het braak-laten-liggen van de grond 
onnodig maken. Het vee diende dan ook op de eerste 
plaats als producent van mest. Men liet de koeien niet 
grazen op de weiden, maar voederde ze zomer en winter 
in de potstal met hooi van de beemden en zelfs van de 
hoge weiden. De schapen werden 's avonds in schaaps
kooien gedreven, waar ze mest maakten met heidestrooi
sel. Het zal duidelijk zijn, dat de mogelijkheden tot 
ontginning zo afhingen van de aanwezige hoeveelheid na
tuurlijke weiden of beemden. Daardoor was het bedrijfs
stelsel hier in staat tot een soort verbeterde eeuwige 
roggebouw. Afwisseling en braak waren niet nodig. 
Want rogge, het winterkoren, was veruit het voornaamste 
landbouwproduct. In rogge vooral werd de pacht betaald. 
Daarnaast werd ook zomerkoren als gerst, haver en boek
weit verbouwd. Voor tarwe was de grond te schraal. 
Waren deze koren-producten óók voor de verkoop beste~d, 
voornamelijk voor eigen gebruik verbouwde men rapen (van 
het zaad werd olie geperst; het werd verder verwerkt tot 
veekoeken). Ook de rapen zelf dienden als veevoeder, 
evenals spurrie, Vlas werd verbouwd om er lijnolie, lijn
koeken en linnen van te maken (12). 
Ofschoon Guicciardini, een scherp waarnemen van het le
ven in de Nederlanden, beweert, dat men er overal met 
paarden ploegde behalve in de Kempen, waar men met ossen 
werkte, blijkt uit de keurboeken van Asten en Someren, 
dat paarden wel degelijk als trekdieren werden gebruikt. 
We hebben hier waarschijnlijk te maken met welvarende 
boeren. 
De veestapel moet vrij aanzienlijk geweest zijn. Naast 
koeien werden grote kudden schapen gehouden, verder 
varkens, ganzen, kapoenen, kippen en bijen. De produc
ten als boter, kaas, wol, eieren, vlees, honing en was, 
dienden niet alleen voor eigen gebruik, maar werden 
ook verkocht. 
De boerderijen konden eigendom zijn, ofwel -en dat zijn 
vaak niet de kleinste- pachtboerderijen. De pachter kon 
deze bezitten in erfpacht (in de praktijk was hij dan 
eigenaar), ofwel in vrije tijdpacht o De tijdpachtcon-
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tracten vertonen vaak twee typische bepalingen, die ze 
gemeen hebben met de contracten uit het noordelijke deel 
van de Belgische Kempen, nlo het Kempisch stalrecht en 
het Kempisch hoefrecht. Krachtens het Kempisch stal
recht brachten pachter en verpachter ieder de helft in 
van de veestapel, die in verband met het heersende be
drijfsstelsel tamelijk groot moest zijn. De opbrengst 
van het vee werd dan gelijkelijk verdeeld. Krachtens 
het Kempische hoefrecht kreeg de pachter die met Pink
steren op de hoeve kwam de helft van de dan te velde 
staande oogst, terwijl hij pas in februari van het 
volgend jaar de overeengekomen pachtsom hoefde te be
talen. De scheidende pachter had recht op de andere 
helft van de oogst. De verpachter was zo tegelijker
tijd beschermd tegen al te grote roofbouw van de schei
dende pachter in diens laatste jaar. 
Verpachters zijn niet alleen edelen, stadspatriciërs, 
kloosters en andere geestelijke stichtingen, maar vaak 
ook eenvoudige ambachtslui. Behalve boerderijen werden 
ook losse stukken grond, molens, visserijrechten, ambten 
en tienden verpachto Daarnaast kon men nog hypotheken, 
erf-, los- of lijfrenten op een goed vestigen, dit al
les in een zeer ingewikkelde juridische taal, die voor 
e~L leek vaak onbegrijpelijk iso De pacht werd betaald 
in natura in alle mogelijke vormen. 
Het meest kwam voor de roggepachto Wanneer er sprake is 
van cijns, dan werd de huur voldaan in geld (12) 0 
Om zo maar een greep te ~oen uit de voorbeelden: 
De abdij van Postel bezat te Someren 4 hoeven, heel de 
tiende en de windmolen o 
Het Grootziekenqasthuis van Den Bosch heeft rogge
pachten of cijnzen in Asten op de goederen "te Bussel", 
"ten Perre", "In die Stege" en op 2 stukken weiland 
onder Heusden. Te Someren: "de Cleyne Clammeacker", 
"de Rapehof",land "aen gheen heyde", de "Rodeacker", 
de "Wyeracker", de "Nederacker" , de "Estersen kamp", 
op goederen "Opstal" en "Cruyseycken", "het Schoet in 
't Cloetken", "by de Poelaerde". Ook de Bossche Tafel 
van de H.Geest en het Begijnhof hadden hier rechten. 

(15) • 
Door de Raad van Beroerten werden in 1568 geconfisqueerd: 
Een halve rente van 6 gulden hypotheek op goederen die 
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de Bosschenaar Eymbert Tuellinck had aan de heide te So
meren en 5 gulden hypotheek die Hendrik van Rijn had op 
een pand te Someren. Jansen concludeert in zijn studie 
over de Meierijse pachtboeren dan ook: "Men krijgt de 
indruk van vrij grote en welvarende bedrijven, die zwa
re lasten kunnen dragen ••. " Er was wel enig kapitaal 
nodig om een pachthoeve economisch te kunnen exploi
teren. Hij geeft een voorbeeld uit Son, waar een pacht
boer begon met een veestapel van 8 koeien, 4 ossen, 4 
kalveren en 140 schapen. 
Behalve over de grond die bij de boerderij hoorde in de 
vorm van gemeine ackers, kampen, beemden en hoge weiden, 
had de boer tegen een kleine vergoeding beschikking over 
een bepaald aandeel in de "gemeente". Dit was een om
schreven stuk onontgonnen grond bij het dorp bestaande 
uit broeklanden, bossen, heide, veen. Deze grond was ei
gendom van de landheer, die het gebruik ervan afstond 
aan de gemeenschappelijke dorpsbewoners. 
Bij oorkonde van 6 dec. 1367 had Hendrik van Kuyk, heer 
van Asten, zo aan de inwoners van Asten ten gebruike af
gestaan de gemeente tussen Oostappen en Lierop, als 
volgt omschreven: (6) 
"die alinge gemeynte van Asten met allen haren toebe
hoirten, gelegen binnen des paelen: van den Drank tot 
Ascappe, ten Gerechten Vliet op tot Ruth ten raide ende 
van Ruth voirt ten Gerechten Vliet op tot Sinte Wi l
bortsput op Luttelmeyel ende vandaer tot Amsloe ende 
van Amsloe tot Seeven Meeren ende van Seeven Meeren tot 
's-hertogen paelen toe ende van dyen paelen af tot 
Wyelput ende van Wyelput den Gerechten Stroem neder
waerts tot Lierop ten vonderen toe ende vandaer den 
Gerechten Stroem nederwaerts t o t geen en spleet toe, 
daer de twee Aa~n vergaderen, ende van dyen spleet 
den Gerechten Vliet op tot Ascappen ten Dranck weder 
toe c •• " 

Dr s . L . J . ~~ . v . d . Laa r C . ss . { • 

. a r c: t vervCJ lgd . 

i r on ver~elding volg t na laats te af l ever ing . 
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