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Wolfsberg 26, 5721 HT ASTEN. 

Bij het omslag 
Deze keer kozen we voor in het kader op de 
voorkant een fragment van de "Kaart Figuratief 
van het grootste gedeelte van Bataasch Braband 
enz." ui t 1794 van de bekende landmeter en 
tekenaar Hendrik Verhees (1744-1813) afkomstig 
uit Boxtel. 
De wapens zijn die van: linksboven Deurne, 
rechtsboven Asten, linksonder Someren en 
rechtsonder Lierop-Vlierden-Peelland 

Wonder van Lierop. 

Het moet aan het einde van de 17e eeuw geweest zijn dat 
het rustige dorpje Lierop in verwarring raakte door een 
vermeend wonder. 
Het wat simpele ongehuwde vrouwtje Git je bleek in ver
wachting van een kind. Het ongehuwde meisje werd toen 
door een in Lierop heersende roddelclub van + 15 vrouwen 
onbarmhartig aan de tand gevoeld over de naa; van de 
eventuele donor. 
Omdat het jonge vrouwtje meestal koeien hoedde op het 
grensgebied vs ' Mierlo en Lierop (de zogenaamde groene 
gemeente), meer,de men daar de dader tekunnen vinden. 
Van de gezworen verklaring van Git je dat ze met geen 
enkele man in kontakt was geweest, werd niets geloofd. 
Het ongewenste kind werd geboren, maar had zo weinig 
levensvatbaarheid dat het na een week overleed. Hierna 
verstomde ook in Lierop het geroddel rond Git je. Zij 
heeft haar gehele leven vastgehouden aan haarbéwering 
dat ze zonder mannelijke tussenkomst een kind had 
ontvangen. 
Vandaar dat men in Lierop van een wonder ging spreken. 
De streek tussen Mierlo en Lierop waar dit wonder is 
geschied, wordt sinds die tijd "De Heilige Geest" 
genoemd. Er wordt beweerd dat de toenmalige Pastoor 
van Lierop bij de Bisschop een verzoek heeft ingediend 
om in Lierop een genadeoord van onvruchtbare moeders 
te mogen inrichten. 
Dit verzoek zou zijn afgewezen omdat de Lieropse kerk
financiën meer dan voldoende waren. 
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Toponiemenonderzoek in Helmondse 
schepenprotocollen 
lil tgoet ter heze-" -onder Vlierden ter illus t ra tie, 

Toponymisch materiaal inventariseren is een b , i, nd 
activiteit. Nog fascinerender wordt het, al s J 1n 
je eigen regio kunt terugvallen op zeer ou~ h is t 
rische namen van percelen, straten etc., d1 e re ds 
lang uit de volksmond en het volksgeheugen v : rdwe n e n 
zijn. Peel land mag zich verheugen op toponym1sch 
materiaal. wa t op te sporen valt in zeer oud bronnen

materiaal. 
De cijnsboeken van de Heren van Helmond, reeds date
rend vanaf 1381 (1) en daaraan practisch parallel 
lopend de Helmondse Schepenprotocollen (2) vanaf eind 
14e eeuw, bevatten een schat aan toponiemen betreffende 
de regio Helmond, omdat mensen uit de omliggende dorpen 
acten lieten passeren voor de Helmondse schepenbank. 

Bij het openslaan van de oudste protocollen vanaf 1396, 
slaat je aanvankelijk de schrik om het hart, omdat je 
geconfronteerd wordt met een kriebelig l~jkend oud -
schrift, waarin het wemelt van de afkort1ngen, tot op 
het moment, dat je de regelmatigheid ervan ontdekt :n 
tegelijkertijd een idee gaat krijgen van de to~on~1sche 
riJ'kdom om tenslotte in de ban te raken van d1e U1t-

, 1 I 
daging, om ook d á t handschrift te ontsleute en. 
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Uit een aantal losse notities, die de heer A.F.N. van 
Asten mij toezond ter ondersteuning van het historisch 
onderzoek m.b.t. het dorp Vlierden, ontstond een tome
loze nieuwsgierigheid en werd een greep gedaan naar de 
originele archiefstukken nl. R.A. Helm. inv.nr. 217. 
Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een 
project, dat nu door de werkgroep Oud-Vlierden in 
samenwerking met de gemeentelijke archiefdienst Helmond, 
wordt uitgevoerd nl. een systematische klappering van de 
oude Helmondse schepenprotocollen, voorlopig tot het 
jaartal 1500, op genealogisch en toponymisch gebied, 
terwijl daarnaast ook (rechts)historische aspecten 
onder de loupe genomen worden. 
Inmiddels zijn protocol inv.nrs. 214 en 215 uitgewerkt 
en worden de gegevens per computer geregistreerd. 

Ter illustratie wil ik de lezers van deze "Uytbeyndel" 
een schoolvoorbeeld presenteren van bovengenoemde topo
nymische rijkdom. 
In zeer verkorte vorm volgt een fragment uit Prot. 1nv. 
nr. 217 vanaf fol. 89vo. 
Op Sente Katherijnenavont anno 1433 wordt melding 
gemaakt van de "deyling der erfliken guede", die werden 
nagelaten door "wilen Bruystens van der Heze"; 
Het toponiem h e e s e vinden we reeds genoemd onder 
de grenspalen bij de "uitgifte der gemeene gronden" in 
1326 (3). 
De deling van de goederen in 1433 geeft ons een duidelijk 
inzicht in de hoeveelheid percelen, hun historische 
benamingen en verschaft nogal wat genealogische infor
matie betreffende de familie van der Heze, later Verhees. 
Helaas wordt in de authentieke tekst geen melding ge
maakt van de grootte der percelen en is nog maar een 
gedeelte van de toponiemen te localiseren op het kadastra
le minuutplan van 1832, zodat we nog geen compleet beeld 
kunnen hebben van de uitgestrektheid van het oude "goet 
ter heze ". (4) 
Dit vergt echt nog meer diepgaand archiefonderzoek! 

3 



Het merendeel der landerijen heeft in ieder geval 
gelegen binnen het gebied van de zgn. Grote of 
Hoge Zijde en de Kleine of Lage Zijde, doorsneden 
door de huidige Hogenweg en voorts begrensd door 
"de straat" (thans Pastoriestraat) en de "Beukelse 
of Vloeieindse loop", het scheidingsriviertje tussen 
het Vlierdense en Deurnese grondgebied. 

Toponymisch leverde het protocol fragment de volgende 
inventarisatie op: 
akkers aen gheen berscot, rutgersecker, ecker opten 

hezepat, dat zanteckeri~en, dat pereckerken, 
den erpendoncsecker ae~ die harde, den 
stocecker, den haeck, den cruysstreep, lant 

Pentekening van de Hees onder Vlierden~ .door 
H.N.Ouwerling gezien vanuit Tutjesberg ~n 1890. 
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inden scoeteckerscamp, die wederenvoirt, den 
vaececker, den grave eeker, den venschenhof, 
die langhe nuwe lant, den eeckhof, robben
hof (?), dat wolfscot, die meerbrake, die 
cattenvonder, den ijndecker, den tomeeker, 
den cloet, den vennekensecker, den huis
eeker, thorstenstuc, lant aen die heze 
ijnde. 

beemden den vloebeempt, die harde, den bocht, inden 
veendonek, den craijenbemt, dat groet wolf
schot, den corten beempt, beempt opt goer, 
ghebenbroeck, den zaerbemt, bemts in d ie 
ryetbemde (Helmond), af ter ghenen rypel- . 
berch (Bakel). 

Voorts wordt melding gemaakt van enkele bunders 
"heijtvelt int cranenvenne" en van "enen bouhuyse met 
haeren hofstat erfenisse daeraen gelegen", waarbij in 
de loop van het verhaal tevens gesproken wordt over 
"die schuer ende die schaepscoye ende den missenstat". 
Het laatste kan men m.i. het beste vertalen met "mest
vaalt" (?) 
I~ durf me vooralsnog, hoe boeiend het ook moge Z1Jn, 
n1et te wagen aan een naamsverklaring der aangeboden 
toponiemen, in het besef, dat een dergelijke weten
schappelijke benadering "specialistenwerk" i$. 
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Zouden we de aanhef van deze erfdeling genealogisch 
willen analyseren, dan levert dat het volgend e 
overzicht op: 

"U .. lcb 

JOB 
Jeu .. n. 

Art l'ia".III . 
V,JO d,.n 
Zant vo rr t 

h lil.! I ,I . 
Gh. , it 
Iklllver . 
v .Jn 

Gllcftu c l 

Al c i t Ll j .t.rt h . . 
Ar l bCL- , ht Wa I I!""", 
Che f i t Ii...,nen 

W" I J l ~r t . U,I n.: I , 

Moge deze impressie - want meer wil dit artikel 
niet zijn - een aanzet z i jn voor toponiemen
onderzoekers in de regio, om de Helmondse schepen
pro~collen g erichter te gaan raadplegen. 
De werkgroep Oud-Vlierden wil ze voor dat doel 
graag toegankelijk maken voor een groter publiek. 

Bronnen: 

Henk Beijers. 
( Schijndel) 

1. Cijnsboeken van de Heren van Helmond. 
(Huisarch.Helm. div . nrs.) 

2. Helmondse Schepenprotocollen R.A. Helm. 214-284. 
3. Dr. D.Th. Enklaar: Gemeene gronden in Noord 

Brabant in de Middeleeuwen 
Utrecht 1941. 

4. Kadastrale minuutplans 1832 gemeente Vlierden 
sectie C. 

- ' 
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Herinnering 

Toen de Hemel nog Hemeleindje was 
Is weer lang geleden 
Ten Haaf s t ond voor de klas 
Toen de eerste auto's reden. 

Toen men nog wandelen ging 
Over de lijntjes van de toen nog kronkelige Aa 
Is al een vage herinnering 
Van menige Opa . 

Frencken vierde z _ j n diamanten feest 
Als oudste burgeme ester van ons land 
Ieder is toen in touw geweest 
Van elke rang of stand. 

Bluijs s ens margarine was beroemd 
In ons land en er buiten 
En dan heb ik Jans Doucee nog niet genoemd 
Wiens mond niet was te stuiten. 

Toen kon men nog door het Liender dwalen 
Naar de Berken over de Achterbosche pad 
Verder zijn er nog verhalen 
Over v.d.Grint, Jan de Boen en Mina zonder gat. 

Koopdag, poppenkast of toneel 
Werd door Jan v.Doren rond gebeld 
Hij schreeuwde zich een droge keel 
Maar ieder was wel op de hoogte gesteld. 

Dan had je nog de Astense tram 
Over de Diesdonk naar de stad gereden 
Waar men nog voor geen twee dubbeltjes kwam 
Is ook al weer verleden. 

Nu leven wij in het heden 
Van opbouwwerk, snelverkeer en waterzuivering 
En dat oude verleden 
Is en blijft herinnering. J. Manders, ' Asten. 
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Volksmuziek in onze streek 

Deze keer geen eigen bijdrage, maar een lied dat 
de redaktie spontaan werd toegezonden door 
A.J. Goërtz, St. Jozefstraat 56 te Deurne. Waar
voor onze hartelijke dank. 
Het lied heeft hier de titel "Deurne's lied" en 
een verklarende woordenlijst zoals de inzender 
ze ons toestuurde. 
Voor de zangers onder U, heb ik er wederom de 
melodie, zoals ik die bij diverse mensen opte
kende, erbij geschreven. 
Straks nog enkele opmerkingen, maar nu eerst het 
lied en de verklarende woordenlijst. 

Deurne's Lied 

' .. 
l. 
Terecht ~s Deurne hil beroemd 
Om al die schon gezegden 
Die g'enkel in 't Peelland heurt 
Umdè 't zich nooit liet knechten 
Zochte g'ok oew heil op Kriekenbeek 
Wanneier ge't af gingt pikke 
Dan bende van goei Deurens bloe 
Dan bende net als ikke. 

2. 
En kend 't Kerkeind, Kol of Kwai 
Dè ligt in de richting Baokel 
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En makte ge op 't Honseind of 
Den Bottel ooit spektaokel 
Of laogde in de Klotterkuilen of 
Bai het Clarinet zowa te stikke 
Dan ..... 

kp", uelQ < -$ ~ P /c/II' CJp,';" ./0-., r ... "~,-
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3. 
En vreejde g'ok gér en straf 
ln't Post- of Bismarckpejke 
Op d'Alve Maon of Helleman 
In Kwik- of Wiemelstraotje 
En gingde in't Derp of Crèjehut 
Wa borrele en rikke 
Dan 

4. 
De Kuiert, 't Riet of den Hanenberg 
Dè zijn zo van die naome 
Die honderd jaor gelejen al 
ln't woordeboek veurkwaome 
De Leieg Kerk en de Panneschop 
De Gribus; kaande't slikke 
Dan ..... 
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5. 
En as glover hoewke praot 
De Mugge, den Hawte, de Kaauwe 
En durbai zitte dan nog mee 
Ene Koje Staart te haau~e ., 
Oplt Haog-, It Vloei-, t He~e~nd 
It Vreek daor islt goe bikke 

Dan 

6. 
En witte wa ne krejge ~s 

en 

e wimmeske, e sijntje 
In Bonkert, slobleif, hoosbengEl 
Hoze of In offerwijntje 
E koehertje, e poereske 
Te veul um van te kikke 

Dan ..... 

7. 
En deede altijd In önterke 
En ga~de dan ten blakke 
En gaodelm dan wir IS père 
Ne moffel koffie pakke 
En praotte van temèntje 
Van taaftere en verdikke 
Dan 

9. 

8. 
En moetege aslt zondag is 
Alteid den herd uitkère 
En zette goew blök ok alteid schon 
Bai It deurgat op den ère 
En laagdeok ooit in de graof 
Um ne flap te strikke 
Dan ..... 

Ons ~eurze is de scoonste plaots 
Van heel It donkere zuije 
Mi heel zun scoon historie waor 
In Ander nao kan fluite 
En ok Marials scoon kapel 
Op dè doel moette mikke 
Dan 
10 

Kriekenbeek: waar de Wieg er woonde? 
Kol, Kwai, de Voort, Koudenhoek hoorden bij de 
hertgang Meulenhof. 
Vanaf de kerk Deurne tot Brugge was vroeger Kerkeind. 
De Klotterkuilen liggen a.d. noordkant van It spoor 
t.o. It Clarinet. 
De Halve Maan tussen Merlenberg en Voorpeel. 
Achter de Halve Maan richting Peel was de Gribus. (in 
de mythologie "de hel".) 
Op de Lage Kerk werd in 1673 In schuurkerk gebouwd. 
(was In lage kerk.) De grote kerk was in 1648 door 
de protestanten genaast. 

krejge = kru ~wagen 

wimmeske = blouse 
bonkert = korte overjas 
slobleif = borstrok 
hoosbengel = kouseband 
hoze = kousen 
offerwijn = kussensloop 
koehertje = kalf 
poereske = schaap 
önterke = kwajongensstreek 
te blakke = er opuitgaan 
temèntje = vanmorgen (uit de Franse tijd; 

le matin = de morgen) 
verket = vork (Frans; Ie fourchet = de vork) 
sjoertls = zeg Ins dag (Frans; bonjour = goededag) 
Sjang = Jan (Frans; Jean = Jan) 
taaftere = vanmiddag, ten af ter 
ère = veurstal, de goot 
ne flap strikke in de graof = poepen in de sloot. 

(uiteraard In droge.) 

Zoals U ziet, staat er boven de melodie een andere 
tekst, n.l. "ken oew eige pláts". 
Dankzij de bereidwillige hulp van Johan Engels, die 
nog in het bezit is van de oorspronkelijke tekst, kan 
ik U hier wat meer over vertellen. 
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Dit lied stamt uit de Peelrevue "Merdimme toch 
èvvelsie", die werd opgevoerd door de leden van de 
K.A.B. bij hun 40-jarig jubileum in april/mei 1947. 
De schrijver van deze revue, en dus ook van het 
betreffende lied, was de Heer P. Vermeltfoort uit 
Venray. De regisseur was W. Kortooms. De revue 
behandelt het miserabele leven van de Peelwerker en 
de opkomst en bloei van de K.A.B. vanaf 1907-1947. 
Het geheel bestond uit een twaalftal taferelen. 
Bij het 10e tafereel staat: Ken Uw eigen plaats, 
waarna bovengenoemd lied volgt. Enkele regels zijn 
echter wel veranderd. 
Zo staat er in regel 3 van couplet no.7: En gaode'm 
dan wir 's père. Oorspronkelijk staat hier: En gaode 
dan wir ispere. Met de nadruk op de i. 
Naar mijn mening betekent ispere, aren lezen, ook 
wel oogsten genoemd, wat iets anders betekent als 
" 'ns père" (er tegenaan gaan). In couplet no.9 
staat: En ók Maria ' s schón kapel, op dè doel moete 
mikke. Oorspronkelijk: En mé Maria's schón kapel 
naor dè doel moete mikke. 
Dan zijn er bij de verklaring nog enkele woorden, 
die volgens mij, een andere betekenis hebben. 
Zo is naar mijn mening een önterke geen kwajongens
streek, maar een dutje. En ne flap is geen poep, 
maar een haas. 
Mochten er onder U zijn die er een andere mening 
over hebben, of aanvullingen kunnen geven, dan 
horen wij dat graag. 
Gegroet, 

Jan van Ooij. 
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Toestanden JÁ Asten rond 1720 1 

Hoe moeilijk het rond 1720 een protestantse 
schoolmeester in Asten had, blijkt uit de volgende 
verklaring die Gabriel van Swaneberg en zijn vrouw 
Cornelia op 3 juni 1723 aflegden ten overstaan van 
notaris C. van Zutphen en twee getuigen. Deze nota
ris van Z. was speciaal vanaf Woensel naar Asten 
gereisd om deze attestatie te maken; ze volgt in 
zijn geheel na deze inleiding. Gabriel vertelt er 
in zeer moeilijke zinnen met veel uit het frans 
afgeleide woorden, over allerlei zware bedreigingen 
met stok en mes , over beledigingen en vernielingen, 
over doodslag en corruptie. 
Ook de drossaard, in de persoon van Pieter de Cort, 
krijgt er flink van langs. Deze P. de Cort, wonend 
in Helmond, was naast allerlei andere betrekkingen 
ook nog drossaard van de heerlijkheid Asten en Ommel. 
Hij oefende er namens de Heer de uitvoerende macht 
uit in bestuurs- en rechtszaken. Een schelm of boos
wicht kon hij voor het gerecht te Asten dagen om hem 
veroordeeld te krijgen. De zaak werd dan op de 
criminele rol gezet zoals dat heette. Over hem weet 
Gabriel te vertellen dat hij als drossaard de gemeente 
Asten jaarlijks zo'n 250 gld. te veel laat betalen, 
doordat hij wel berekende maar niet uitgegeven bedra
gen wist uitbetaald te krijgen. Ook de president
schepen Hendrick Thopoel uit Ommel krijgt er van langs. 
Al met al een zeer spitsvondig en boeiend verhaal van 
een schoolmeester over de toestanden die er rond 1720 
in Asten heersten. 
De inkomsten van Gabriel waren als schoolmeester ook 
al niet te hoog als men leest dat hij in juli 1724 
voor de schepenen verklaart er geen genoegen mee te 
nemen dat ieder schoolkind één gulden per jaar aan 
schoolgeld meebrengt. Behalve de nodige turf die de 
kinderen voor de verwarming van de school zelf mee 
moesten brengen, wilde hij jaarlijks twee gulden per 
kind hebben. (1) 
Dat Gabriel het in Asten zeer moeilijk had is begrij
pelijk bij deze voor 98% katholieke bevolking. 
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Op 26 juli 1724 verschijnt hij voor de schepenen 
van Deurne; hij verklaart er met Willem Backer, 
schoolmeester te Oostelbeers, van betrekking te 
willen ruilen als Willem hem tenminste 300 gld. 
bij betaald. (2) Deze ruil ging echter niet door 
en Gabriel bleef in Asten wonen. Hij en zijn 
vrouw Cornelia geven in 1745 aan hun zoon Coenraad 
oud 31 jaar, geboren te Hoogeloon en wonend in 
Amsterdam, toestemming om aldaar te gaan trouwen 
met Ariaantje Alant, eveneens van de gereformeerde 
religie. (3) 

blz.l 
Compareerde voor m~Jn Constantijn van Zutphen 
openbaer bij den Ed:Mog:Rade ende Souverainen 
Leenhove van Brabant inne 's Gravenhage geadmit
teert notaris tot Woensel residerende, in presentie 
van de getuijgen naergenoempt: Gabriel van Swaan
bergh, voorleser, koster ende schoolmeester deser 
heerlijckheit Asten ende Ommel ende Cornelia van 
den Hout sijne wettige huijsvrouwe woonagtich bin
nen Asten voornoempt, de welcke op haere christe
lijke vroomheyt in plaatsche van eede, met presen
tatie van dien, des versogt zijnde, voor alle heeren 
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hoven regten ende rechteren te presteren, ter in
stantie ende requisitie van Mr. Arnoldus Swinckels 
advocaat, hebben getuijgt, verclaert ende gedepo
neert zulcx zij tuijgen verclaeren ende deponeren 
bij desen, wel constantelijck bij forme van recol
lectie te blijven persisteren bij hunne attestatie 
op den 27e october 1722 binnen Asten gegeven ende 
gepasseert nopende het gedragh ende comportementen 
van Willem Mathijs Somers ende Jan Janssen Hoeff
nagels etc. welcke attestatie bij hem Gabriel van 
Swaanbergh eijgenhandig is geschreven ende bij hem 
ende zijne voors. huijsvrouw 

blz. 2 
onderteeckent soo sij comparanten verclaerende zijn, 
bij desen en waerbij zij oock geheellijck blijven 
sonder daer ietwes aff te weten te doen ende 
noch verders te verclaeren ende daer bij te voegen 
dat den heer Pieter de Cort dros sart alhier, hen 
comparanten en deponenten op haer iterative gedaan 
aenclachten, tot noch toe niet en heeft geprote
geert gehadt tegens overlast dadelijckheijt ende 
affronten ende hen tegens verscheijde swaere 
dreijgementen ende injurien schoons van de gerefor
meerde religie zijnde aangedaan, niet clagtelops 
en heeft gehouden nochte tegenwoordigh en is hou
dende naer zijn vergenoegen buijten klachten, 
gevaer ende groote vreese voor meerdere affronten 
ende dat niettegenstaande bij den voors. heer 
dros sart de Cort ende de regenten van Asten all 
over verscheijde jaeren geleden van de Ho:Mo: 
Heeren Staten Generaal is versocht ende geobti
neert geweest eene sauvegarde ter oirsaecken van 
verscheijde moetwilligheden ende geweldenarijen 
bij de voors. Willem Matthijs Somers, Peter Ber
naarts ende andere persoonen van haere 

blz. 3 
metgesellen gepleegt ende schoons oock decreet van 
apprehensie ten laste van den voors. Willem Matthijs 
Somers ende Peter Bernaerts all over langs ende 
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verscheijde jaeren geleden alhier is becomen ende 
verleent geweest, dat nochtans den voorn. Willem 
Matthijs Somers in zijn vaders huijs gelegen alhier 
int dorp van Asten tot noch toe is woonagtich ende 
binnen Asten oock vrij ende franck is converserende 
sonder echter ter instantie van de voors. Pieter de 
Cart drossart van Asten nomine officij vervolgt ende 
geapprehendeert is worden, verclaerende de comparan
ten ende deponenten noch verders dat zij in de pu
blicque herberge van Michiel van de Cruys schepen 
alhier, gelegen int dorp van Asten op den l4de. feb. 
1723 in de k e ucken hebben gezien den voors. Willem 
Matthijs Somers schoon publice gegeeselt door d e 
scherprichter, verweseL ende gebannen zijnde uijt 
Asten, voorts verclaert den eersten deponent dat hij 

'. 

op den lOde. feb. 1723 in de keucken van de voors. her
berge heeft gezien den voornoemden Willem Matthijs 
Somers hebbende een glas vol genever ofte dranck in de 
handt 
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blz. 4 
alwaer daer was Jan Janssen Hoeffnagels dogh dat hij 
deponent vresende van die vermelte moetwillige lichte 
ende baldadige gesellen bespot offte qualijck bejegent 
off geaffronteert te worden ende oversulcx willende 
meijden hen geselschap, uijt die voors. keucken aldaer 
in een besonder camer was geretiteert ende alhoewel den 
eersten deponent wel in de maant maij 1722 aan den voors. 
dros sart van Asten hadde bekent gemaeckt dat den voorn. 
Jan Janssen Hoeffnagels eenige dagen te voorens savonts 
in zijn huijs was gecomen, hebbende een bloot mes in de 
handt als oock verders overlast insulten en affronten 
hen deponenten ende haer huijs ende schoo ~ aengedaan, 
dogh zijn de voors. twee deponenten verc_ a erende dat 
nochtans den voors. drossart van Asten tot nu toe geene 
nootsakelijke ende gerequireerde sufficiente informatien 
en devoiren tot correctie van de voors. moetwillicheden 
affronten ende insulten bij henne kennisse en heeft 
aangewent gehadt nochte den voors. Willem Matthijs 
Somers woonagtich gestadich binnen Asten, alhier en 
heeft geapprehendeert gehadt nochte den voorn: Jan Jansse 
Hoeffnagels woonende ende vagerende mede binnen Asten op 
de civiele off criminele rolle tot Asten en heeft tot 
noch toe gedagvaart gehadt ende beactioneert over sijne 
voors. delicten ende notoire forfaiten schoons 

Bronnen: 

1. RA Asten Rl15; fol. 255 verso; dd. 22-7-1724. 
2. RA Deurne R125; fol. 134 verso; dd. 26-7-1724. 
3. RA Asten Rl19; fol. 92 verso; dd. 14-4-1745. 

Hierna volgen enkele eenvoudige verklaringen 
van de vreemde woorden en rechtstermen, per 
blz. weergegeven. 

blz. 1 - compareerde = verscheen; comparanten = zij die 
verschenen; geadmitteert notaris = als zodanig 
aangestelde notaris; ter instantie ende requi
sitie = namens en op dringend verzoek van 
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blz. 2 -

blz. 3 

.... 

Mr. Arnold; gedeponeert, deponeren, deponenten 
zijn zij die de verklaring afleggen; wel con
stantelijck bij forme van recollectie = op on
veranderde wijze opnieuw naar voren brengen; 
te blijven persisteren bij hunne attestatie = 
bij hun eerdere verklaring van 27 okt.blijven; 
comportementen = de gedragingen . 

iterative gedaan aenclachten = herhaaldelijke; 
niet en heeft geprotegeert = niet bij gunst 
vooruit helpen of hand boven het hoofd houden; 
dadelijckheyt ende affronten = handtastelijk
heden en smaad; injurien = beledigingen; 
geobtineert geweest eene sauvegarde 
is er een vrijgeleide verkregen. 

-decreet van apprehensie = een bevel tot 
inhechtenis neming; converserende = ver

Iblijven of verkeren; nomine officij vervolgt 
' ende geapprehendeert = hen namens zijn ambt 
als drossaard toch niet vervolgd en gevangen 
genomen; scherprichter = beul, die het vonnis 
uitvoerde; verwesen ende gebannen = uitwijzen 
en verbannen. 

blz. 4 - 'geaffronteert = beledigd of gesmaad; 
Igeretireert = zich teruggetrokken; sufficiente 
informatien en devoiren tot correctie = 
voldoende inlichtingen en de plicht tot 
verbetering; vagerende = ronddolend; op de 
civiele off criminele rolle = een rechtszaak, 
burgerlijk of strafrechterlijk, op de rol 
zetten en er zodoende mee beginnen; delicten 
ende notoire forfaiten = misdaden die bekend 
zijn. 

(wordt vervolgd) A. van Asten, Asten 
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"Den Klacht van den werkman" 

Vermoeit van den Arbeid, den dagtaak verricht. 
Wat valt het mij moeilijk te voldoen aan mijn plicht 
Gezwoegt en geslaaft, doornat en bezweet 
En dat op een plaats, dat "Werkverschaffing" heet. 

Gescholden voor luiaard, verracht en miskent. 
Het loon mij onthouden wat de minister toekent. 
Moedeloos naar huis toe waar een ziek Vrouwtje mij 

wacht. 
Met het karig loon en toen stamelde zij zacht. 

Verstikt door den Tranen en den zwoegenden borst. 
Met den dood op haar lippen en brandende dorst 
Ge deed toch Uw plichten en wat waren de reden? 
Kom zeg mij de waarheid dan ben ik tevreden. 

En ik deed het verhaal van "Mozes" gedaan. 
Waarom de Israëlieten niet uit Egypte mochten gaan 
En zocht het verband tussen toekomst en verleden 
Toen lispelde hij zachtkens bij het enden der reden. 

God zij ons genadig vervuld thans Uwe plicht. 
En toen schreef ik de waarheid 
Den klacht in 't Gedicht. 

Gedicht van een Helmondse Werkverschaffingsarbeider 
uit 1933. 

W. Leenen, Someren. 

19 



Helenaveen 

Helenaveen is een tuindersdorp, gegroeid uit de 
voormalige veenkolonie genaamd "Helena-Veen". 
De kolonie werd gesticht door Jan en Nicolaas 
van de Griendt en George Carp. Het was Jan welke 
zich op 18 maart 1852 richtte tot de gemeente 
Deurne, met het verzoek hem een stuk Peelgrond, 
en wel de Heitraksche Peel te verkopen, met de 
bedoeling de afwatering te regelen en de grond 
te ontginnen. De afgegraven turf zou hij gebrui
ken om zij steenfabriek bij Den Bosch te laten 
draaien. Het stuk grond welk in de uiterste 
hoek van de gemeente lag, had voor de gemeente 
weinig waarde en werd omschreven als een 
"vreemt stuk lands daar nauwelijks een mensch 
over gaan kan". Hier en daar werd door boeren en 
inwoners van omliggende gemeenten turf voor eigen 
gebruik gestoken. De overblijfselen vindt men o.a. 
nog in het natuurreservaat "Mariaveen", de zgn. 
boerenkuilen. 
Op 3~maart besloot de gemeente een stuk Peel van 
610 hectaren en 35 ellen te verkopen voor de prijs 
van F. 48.828,==. Wel werden voorwaarden gesteld 
zoals o.a.: 
De afwatering van de gronden ondeF Liessel en 
Deurne mocht geen schade ondervinden. Ja~ van de 
Griendt moest minstens 30 Deurnenaren in dienst 
nemen. Hij moest zelf in alle behoeften voorzien. 
Er moest een kanaal komen over de grens met Limburg 
om zo de Limburgers geen kans te geven illegaal 
turf te steken. 
Op 24 augustus 1853 werd met de vervening begonnen. 
Ongeveer een maand later werd begonnen met het 
graven van een kanaal. In het begin van 1854 was 
dit werk, uitgevoerd door Duitsers, bijgenaamd 
Poepen, grotendeels gereed, maar werd nog steeds 
verlengd. De vaart wordt genoemd naar Jan's echt
genote Helena Panis. 
Het onpeilbare Soemeer en Broemeer vallen droog. Er 
worden zeven stenen woningen voor directieleden 
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Groet uit f(elenaueen ~erk ln Klooster 

De katholieke kerk en het klooster van Helena
veen ca. 1925. 

gebouwd, alsook lemen keten voor de arbeiders. Er 
wordt druk gevaren over de Helenavaart: turf wordt 
afgevoerd en stenen voor huizen worden aangevoerd. 
's Zondags gaan de arbeiders in Meijel naar de 
kerk: Het protestante deel van de bevolking krijgt 
vanuit Deurne geestelijke verzorging. 
Er wordt door de van de Griendts nog steeds grond 
bijgekocht van de gemeente Horst en Sevenum. Steeds 
meer arbeiders worden aangetrokken om te komen werken 
in "het goud van de Peel". 
In 1856 wordt boekweitteelt uitgeprobeerd op de vrij
gekomen veengrond, de zgn. "veenbrandcultuur". In de 
as van afgestookte turfgrond wordt boekweit gezaaid. 
Zelfs ver in Duitsland zat men in de rook wanneer in 
de Peel weer een stuk grond gereed werd gemaakt voor 
de boekweitteelt. 
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Nadat de bevolking ook al in Koningslust naar de kerk 
was gegaan, wat anderhalf uur lopen was, werd besloten 
een huis in te richten tot hulpkerk met pastorie. Op 
15 oktober 1857 verzorgde rector Martinus Nuyts, 
kapelaan uit St.Michielsgestel, de eerste H.Mis. Hij 
ontving 1% van de lonen van de arbeiders als tracte
ment. 
Rector Nuyts beschreef in een brief aan Mgr. Zwijsen 
zijn aankomst: "Ik werd als door een donderschlag 
getroffen. Het volk in de Peel is totaal verwaar
loosd. De morgen na mijn aankomst waren alle hutten 
versierd met groen en bloemen. Ik bezocht de mensen 
in hun hutten, om zoo hun vertrouwen te winnen, ging 
naar de velden om hen een woord van troost en op
beuring toe te spreken om hen zoo van den vuilen 
praat af te houden". 
Op 18 januari 1858 wordt de "Naamloze Maatschappij 
ter ontginning en vervening genaamd Helena-Veen" 
opgericht. Het kapitaal werd vastgesteld op 
F. 900.000,==, verdeeld in aandelen van F. 500,==. 
Opzic2ter in het Veen wordt Jan Deckers, welke ook 
een winkel dreef waar de arbeiders verplicht waren 
te kopen. 
Er wordt een schooltje gebouwd. In 1860 wordt een 
scheepstimmerwerf gebouwd aan de huidige Gelderse
straat. Er komt een stoomsleepboot welke de volge

stouwde aken kan verslepen. Vele turfaken werden 
nog voortgetrokken door paarden, zelfs door mannen 
en vrouwen over een afstand van soms wel 25 kilo
meter~ 

In 1866 wordt de Peelspoorweg Eindhoven - Venlo in 
gebruik genomen. "Halte Helenaveen" wordt een druk 
stationnetje meet aanvoer van werkvolk en afvoer 
van turf en in de Peel geteelde gewassen. In 1866 
teelde de Maatschappij niet minder dan 730 hectaren 
boekweit. Hierna loopt de veenbrandcultuur al snel 
terug. 
Het protestante gedeelte van de arbeiders wil ook 
een eigen kerk en krijgt deze rond 1868. Dominee 
Swalue komt als eerste op de preekstoel te staan. 
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Het "uitproberen" van de Maatschappij kan maar niet 
op en zo worden vanuit Gelderland tabakstelers naar 
hier gelokt om tabak te gaan telen. Er worden enorme 
droogschuren gebouwd aan de huidige Geldersestraat. 
Drie van deze gebouwen staan er nog steeds. De kwali
teit van de tabak is goed, maar de grond raakt ~nel 
uitgeput. De concurrentie van uitheemse tabakken is 
groot en even snel als gekomen, verdwijnt ook deze 
teelt na de boekweitteelt. 
Pas in 1872 worden de "wegen" verhard met grint dat 
aangevoerd wordt met aken die uit Den Bosch terug
keren. In 1874 telt de Helana-Veense bevolking 432 
personen. De Maatschappij bezit 79 gebouwen, 32 aken 
en 2 stoomsleepboten. 
De gemeente Deurne ziet dat de Maatschappij zeer 
welvarend werkt en wil zelf ook gaan vervenen. De 
Maatschappij Helenaveen krijgt herrie met de gemeente 
en laat de gemeente geen gebruik maken van de Helena
vaart. Zo wordt Deurne gedwongen zelf een kanaal te 
graven, wat de gemeente Meijel goed van pas komt. 
Meijel vraagt een zeer hoge prijs voor de grond be
nodigd voor het kanaal van Deurne, parallel aan de 
Helenavaart. 

k<?;;:' 

[( 
Helenaveen ca.18?5 
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In 1878 wordt begonnen met de bouw van een R.K. kerk 
met pastorie. In 1881 bouwt men een turfstrooisel
fabriek aan de huidige Re ctor Nuytsstraat. De turf
strooisel wordt verpakt in balen en verzonden naar 
vele landen in Europa. De turfstrooisel wordt o.a. 
gebruikt in trampaardenstallen. 
Op 2e Pinksterdag 1883 vindt de consecratie plaats 

van de R.K. kerk (foto 130(9) ) en in juli wordt 
begonnen met de bouw van een zusterklooster grenzend 
aan de kerk. De oude kerk wordt omgebouwd tot café; 
het wordt een schande genoemd dat een tuinder café
baas wordt en dat nog wel ln een eens geze~end 
gebouw! 
Jan van de Griendt sterft in 1884 op 80-jarige 
leeftijd. Gerard, zijn zoon, neemt het directeur
schap over. Maar niet voor lang. Het directeurschap 
verveelt hem al snel. Jozef, zijn broer, neemt het 
over: De~e is ook niet de gemakkelijkste. Hij krijgt 
onenlgheld met de commissarissen uit zijn vaders 
tijd, en sticht al gauw samen met zijn broer Eduard 
d ~ t h .. " . " e .a sc applJ Grlendtsveen. Zij vangen concur-
~entle aan met Helanaveen, waarvan G. Bosch directeur 
lS geworden. Deze man maakt het de Helenaveense 
bevoking niet bepaald gemakkelijk en dwingt de mensen 
o.a. een huurcontract te tekenen. 
Jan van der Zwaan sluit zijn café. De oliekanten, de 
Drentse turfstekers, gingen zaterdag's nadat ze hun 
loon gebeurd hadden ter café bij Gust richting Griendts
veen . Gust was een Belg en kreeg ook veel bezoek van 
"Grashoekse.~elgen". Zuiderlingen en Noorderlingen, 
dat was altlJd vechten. De marechaussee uit "de Halt" 
bij Griendtsveen moest toezicht houden nadat vijf 
mensen kort na elkaar waren vermoord. Er was er een 
die met de ingewanden in zijn handen naar huis was ' 
gelopen! Hij leefde gelukkig nog. 
Vanaf 1887 gaat de Maatschappij een tuinbouwproject 
opzet:en. Enkele proeftuinen worden in gebruik genomen. 
In ZUld-Holland wonende tuinders worden gevraagd om in 
H:lenaveen.groenten te komen kweken. Ieder krijgt een 
elgen stukJe land en werkt eerst voor de Maatschappij, 
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later voor zichzelf. Koning Willem 111, de oude vriend 
van Jan van .de Griendt, brengt een bezoek aan Helena
veen. Enige jaren hierna wordt het fonds Koning Willem 
111 in het leven geroepen. De koning schenkt F. 31.000,== 
aan de Maatschappij met het doel de pachters te kunnen 
helpen met giften, voorschotten en cursussen. Ook worden 
van dit geld zeven woningen gebouwd, de zgn. fonds
woningen. Enkele hiervan vindt men aan de huidige 
Koo lwe g. 
Me t d e Maatschappij gaat het voor de wind; men 
maakt e en winst van F. 68.000,==. Rond 1900 wordt 
e e n zuivelfabriekje opgericht, dit blijkt niet 
rendabel genoeg en wordt al spoedig gesloten. In 
1910 wordt 600 hectaren grond aangekocht van de 
gemeente Deurne. Pluimvee vormt de belangrijkst e 
neveninkomst in de winter. Men bezit in totaal 
.! 2400 kippen. 
Op 23 juni 1910 vindt de Meijelse turfgraver 
G. Smalenaars een verguld zilveren sierkap van 
een Romeinse ijzeren helm. (De gouden helm.) 
Deze moet van een hoge cavalerie-officier zijn 
geweest, die rond 320 na Chr. in het veen de dood 
heeft gevonden. De helm bevindt zich nu in Leiden. 
Na 1912 heerst er grote armoede in de Peel. De 
turfstrooiselfabriek wordt gesloten en de lonen 
van de werknemers worden drastisch verlaagd. 
(Foto no. 22.) Als werkverschaffing wordt in 1918 
een weg aangelegd naar Sevenum. Eerst lag het in 
de bedoeling een kanaal te graven, maar waar zou 
dat voor gebruikt moeten worden? 
In 1919 breekt een arbeidersstaking uit en men 
wordt zich gewaar dat men het niet meer van de 
turf moet hebben. Het kippenbestand wordt opge
voerd en men telt in het jaar 1926 6000 kippen. 
Er wordt goed verdiend aan de eierhandel. Een 
oud-Helenaveense inwoonster vertelde mij in 1978: 
"Es wij 's winters 's avonds naar huis liepe en 
't was al vruug donker, hoefde we 't gekakel mar 
te volgen, dan kwame we d'r vanzelf want van de 
straatverlichting hoefde we 't nie te hebbe". 
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In 1928 dreigde de Maatschappij Helenaveen 
failliet te gaan, en weer werd er iets nieuws 
geprobeerd, nl. het kaasmaken op de boerderijen. 
Uit Noord-Holland werden kaasmakers gehaald om 
hier hun vak uit te oefenen. Van Oers richtte een 
breifabriekje op. 
Rond 1930 werd nog slechts door 17 personen veen
arbeid verricht, 52 waren er tuinder en 8 gezinnen 
waren landbouwer. 
In 1939, met de dreigende oorlog in het vooruitzicht, 
wordt het Defe'nsiekanaal gegraven. Vele bunkers 
worden gebouwd langs de Helenavaart. Helenaveen 
komt midden in de Peellinie te liggen. De Maat
schappij wil alle bruggen en kunstwegen aan de 
gemeente verkopen, maar door de oorlogshandelingen 
wordt het contact tussen koper en verkoper ver
broken. Op 24 september 1944 loopt Helenaveen vol 
met vluchtelingen uit Neerkant en Griendtsveen. 
Vier dagen hierna moet de gehele bevolking voor 
straf evacueren, dit in verband met het beschieten 
van ~en duitse uitkijktoren achter de protestante 
kerk door Helenaveners. Het klooster wordt leeg
geplunderd. OP 8 oktober worden vele inwoners mee
genomen voor transport naar Duitsland. Terugtrek
kende Duisters branden diverse gebouwen plat, 
zoals op 20 november 1944 de kerk, het klooster 
met school en enkele huizen. 
1 Januari 1946 begint men met het inrichten van 
een noodkerk in de voormalige openbare school. 
Huizen worden opgebouwd. De Maatschappij Helena
veen heeft handen vol werk om het dorp weer 
bewoonbaar te maken. 
Veel herinneringen aan de welvarende turf tijd 
zijn verdwenen zoals: de velden, aken en schepen, 
de "jachtpaden", de ophaalbruggen en typische 
gebouwtjes, invloeden uit verschillende delen van 
Nederland. De lange eikenlanen, de kanalen en enkele 
fraaie gebouwen zijn bewaard gebleven in het sterk 
vergrijzende dorpje. Nog even, en de rust is terug
gekeerd in het vreemt stuk lands. 

André Vervuurt. 
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I>orpsrekeningen 

Dorpsrekeningen uit vervlogen tijden vormen een bron bij 
uitstek om verschillende facetten van het gebeuren in 
een plaats nauwkeurig op de voet te volgen. Voor de 
gemeente Deurne zijn zo vanaf het einde der l6e eeuw 
tot op heden deze rekeningen met bijbehorende ' bijlagen 
bewaard gebleven. 
Om U een indruk te geven volgt van een dergelijke 
reke ning van 250 jaar geleden een summiere opsomming 
en wel voornamelijk van de uitgaafposten, omdat die 
het meest aanspreken. Voor heemkundig geinteresseerden 
zijn de rekeningen op het archief ter inzage; bronnen 
bij uitstek voor een enthousiaste werkgroep. 

De rekeningen van 1733. 

Als borgemeesters, dat wil zeggen tijdelijke gemeente
dienaren belast met het innen en uitgeven van de gemeen
schapsgelden van Deurne, traden toen op Hendrik Ver
hoeven en Claas Gerrit Claus. Hun ambtsjaar liep van 
17 maart 1733 tot 17 maart 1734. De gehele uitgave van 
dat jaar beliep de somma van 4874 gulden en 15 stuivers, 
de inkomsten 4712 gulden, 7 stuivers en 8~ p~nningen. 
Restte dus een batig saldo van 162 gulden, 7 stuivers 
en 7~ penning (één stuiver bezat de waarde van 16 pen
ningen), 

Aan inkomstenzijde is vermeldenswaard: 
ontvangen van Johan Antoni Martinet, predikant te 
Deurne, 60 gulden voor een jaar huur van z'n woning 
aan de Markt. 
De overige inkomsten zijn voornamelijk weergegeven 1n 
totaalbedragen en afkomstig van renten, periodieke 
omslagen en andere belastingen. 

Aan de uitgavenzijde wordt het interessanter. Zo zien 
we in het zogenaamde vijfde "capittel van reparatiën 
van toorn, gemeentens huijsinge" posten als: 
4 gulden, 10 stuivers voor het onderhoud aan het 
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"leijdack" van de torenspits; 
een jaarhuur van 40 gulden voor de "schepenkamer" 
aan Balthazar Coijmans, heer van Deurne; 
aan Engelbert Goij 9 gulden voor een jaarlang 
"gangbaar" houden van de uurwerken (d'orologiën) 
van Deurne en Liessel; 
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aan Adolff van Schaijk 4 gulden en 10 stuivers 
voor het zetten van heesters op 't midden van den 
Vlierdensedijk, alsmede voor het snoeien. 

Het zesde "capittel van tractementen" geeft onder 
meer te zien: 
aan Pero de Cassemajor, drossaard, jaartractement 
250 gulden; 
aan Gerard Hanewinkel 42 gulden als jaarsalaris 
voor z'n funktie als pre~ident-schepen; 
aan de schepenen ieder 25 gulden; 
aan de secretaris 300 gulden (deze funktie werd 
eveneens waargenomen door de drossaard Pero de 
Cassemajor); 
aan de gemeijntsmeester (oprichters der peel
velden), 12 gulden; 
aan de koster 36 gulden; 
aan de vorster (veldwachter) Miggiel van Schaijk 
32 gulden ; 
aan de "wijse moeder" (=de vroedvrouw) 16 gulde~. 

Het negende capittel van "karrevrachten en bode
loon" zien we: 
dat voor een bezoek aan de Kwartiersvergadering te 
Helmond werd gedeclareerd: 3 gulden en 10 stuivers; 
voor drie dagen naar Den Bosch 10 gulden en 10 
stuivers; 
4 gulden voor een dag naar Meijel voor het trekken 
van de limiet van Vorkmeer op St. Wilbertsput; 
aan de kwartiers bode voor het brengen van een 
brief: 6 stuivers; 
voor het schoonmaken van de schepenkamer: 12 
stuivers. 

He t e lfde capittel "van allerhande saaken": 

voor het "octroij van de twee jaarmerkten": 3 gulden; 
aan Pero de Cassemajor, dros sard en secretaris 
6 gulden voor het leveren van "pampier", inkt en 
pennen in de schepenkamer. 

R.J. Jansen. 
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Het geslacht van Doerne 
en de Gelderse Oorlogen 11 

In die funktie was hij in april 1511 betrokken bij 
het herstel van door hoogwater doorgebroken dijken bij 
Oijen. Zijn ambt hield een paar maanden later evenwel 
al op, t.w. 'tot St.Jansmisse 11' toen het slot ge
sloopt werd, waarschijnlijk omdat het een te gemakke
lijke prooi voor de Geldersen was; hij ontving daar
voor een schadeloosstelling. 
Daarna viel Everard van Doerne weer terug op zijn 
vorige funkte van hoofdman, want in 1513/4 werd hij 
als zodanig betaald, dienend onáer graaf Hendrik 111 
van Nassau en in 1517 was hij belast 'van waer
scouwinge te houden opten Peel'. Dit laatste staat 
trouwens duidelijk in nauwe relatie met de bouw van 
het nieuwe blokhuis onder Liessel,waaraan hij - met 
geld daartoe door Karel V verstrekt - in 1516 beoon 
(vgl. Ouwerling, Geschiedenis van Deurne p.65l e~v.). 
Daarfiaast trad hij regelmatig op als onderhandelaar. 
Zo ging hij in het voorjaar van 1516 met enkele 
anderen als afgevaardigàe van de Stad en Meierij van 
's-Hertogenbosch naar een 'generale dachvart' te 
Brussel. Daarbij werden namens de Stad en Meierij 
aan de Staten van Brabant gevraagd verschoond te 
blijven van betaling van de nieuwe bede op grond van 
'hueren groeten scaiden zy gehadt hebben, ten ocsuyne 
vanden oirloige, als van brant, roven ende gevancke
nisse'. In april of mei 1517 was hij betrokken bij 
onderhandelingen met huursoldaten in de Langstraat en 
het Kwartier van Oisterwijk gelegerd, die dreigden 
'overteghaen byder gedoepten Geldersche Vriesen' als 
ze niet meer soldij kregen. Een paar maanden later 
reed hij naar het leger dat voor Asperen lag om dat 
te hernemen, om bijstand te vragen voor een gevreesde 
inval van de 'Geldersche Vriesen' in de Meierij. 
Met betrekking tot de Gelderse Oorlogen is hij voor 
het laatst te vinden in 1524 in zijn hoedanigheid 
van hoogschout van de Stad en Meierij van 's-Hertogen-
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bosch (en hij was géén hoogschout van 1516-1520, zoals 
door Ouwerling wel is gesuggereerd), toen de Geldersen 
op 1 aprilOrthen verbrandden. Hij liet daarop binnen 
's-Hertogenbosch goederen in beslag nemen van burgers 
uit Venlo, waartegen protest kwam uit Venlo met 
bedreiging van contrabeslag. Hij ontsloeg daarop 
door bemiddeling van de stadsregering die goederen 
weer. 

Andere Van Doerne's. 
In augustus 1506 reisde zekere lienrick van Doerne 
met enkele anderen als afgevaar digde 'ter dachvairt' 
te Mechelen, waar ze voorstelden om 2000 man aan te 
nemen om daarmee de grenzen tegen de Geldersen te be
veiligen. Deze Henrick was zeer waarschijnlijk de 
vader van genoemde Everard, overleed in november 1508 
te Deurne en· werd daar eoen in de kerk begraven. Daar
vóór werd hij nog op 30 oktober 1506 genoemd als 
'bourgemester', betrokken bij de belegering van Zalt
bommel en in 1507/8 als afgevaardigde/commissaris voor 
de Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. 

: ........ ........................... . ................ -

De beschadigde grafsteen 
van Henrick van Doerne en 
zijn echtgenote Christina 
van Hemert~ sinds de 
laatste restauratie achter 
in de St.Willibrorduskerk 
van Deurne gelegen 

... . 
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Vervolgens speelde Jacob van Doerne een belangrijke 
rol bij de onderhandelingen tussen Brabant en Holland 
over de door de eerste aan laatste voorgeschoten gelden 
voor het beleg van het Gelderse slot Poederoijen. 
Daarmee was hij al bezig in 1507/8 en reisde daarvoor 
nog eens op 26 november 1509 naar Roland Lefevre 
tresorier-generaal in Holland. 18 September 1510 was 
'Jacoppen van Dorn' nog betrokken bij de executie van 
een verkregen mandement tegen die van Holland. 
Gerard van Doerne of 'Gerytden van Doerne' - mogelijk 
de broer van Everard en zoon van Henrick - speelde een 
rol op de Brabantse vloot. In september 1513 bracht hij 
o.a. een door 's-Hertogenbosch van Dordrecht geleende 
'baerdse' (oorlogsvaar~uig) naar die stad terug en in 
het voorjaar van 1514 diende hij als hoofdman 'op de 
schepen van oorlog' onder graaf Hendrik 111 van Nassau. 
In februari 1517 ging hij mee als afgevaardigde naar de 
dagvaart der Staten van Brabant te Brussel om antwoord 
uit te brengen op de gevraagde continuatie van de 
lopellde bede . 

Tenslotte kunnen nog Anthonis, Goyard en Thomas van 

Doerne genoemd worden in 1510 als bewaarders van 
het eerste blokhuis onder Liessel. 

Wiro van Heugten . 

Wat is "ne kààr zespringer"? 

~ -, --
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