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Deze keer hebben we voor i:: Let kader on äe
voorkant een frag~ent geko~en van een kaart
in 1629 door Henricus Hondius nemaakt voor
' Ducatus Geldr i ae '. Zoals toen wel meer voorkwam is het westen boven .
De wa~ens zijn weer die van : linksboven Deurne,
rechtsboven Asten, linksonder Someren en rechtsonder Lieron-V l ierden - ~eelland .
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In een democratische rechtsstaat als de onze, z~Jn
velerlei mensonterende straffen uit het verleden
reeds lang afgezworen, die indertijd werden uitgevoerd op een centrale plaats in dorp of stad en
steeds "ten exempele van allen".
Vele vormen van strafpleging zijn in laatste eeuw
"aan de kaak gesteld" en kritisch onder de loupe
genomen.
Zo verdween in ons land in 1854, samen met een aantal
schavotstraffen (1) ook 't fenomeen k a a k , veelal
t e n onrechte vereenzelvigd met het woord schandpaal,
als zou tussen beide geen verschil bestaan, hetgeen
geleid heeft tot onze hedendaagse uitdrukking "iemand
of iets a a n d e k a a kstellen".
Dr. F.A. Stoett geeft er de volgende uitleg aan (2):
"Iemands schande openlijk bekend maken, laten zien;
iemand of iets openlijk aan de verachting van anderen overgeven. De k a a k was oudtijds de
schandpaal, een zuil waaraan misdadigers enige tijd
te pronk gesteld werden en overgegeven aan de algemene bespotting en ook dikwijls aan de moedwil van
het volk.
In de middeleeuwen ze~ men 0 p d i e k a e c k e
s e t t e n resp. s t a e n; doch ook a e n d l e
k a e c k e ,dat thans de gewone uitdrukking is geworden, was toen niet onbekend, waarbij men denke
aan de misdadiger die tegen de schandpaal was gezet
met een ijzeren halsband om en de handen geboeid;
soms werden ze met één oor aan de kaak gespijkerd
en moesten dan zolang trekken tot ze los waren, om
met anderhalf oor het hazenpad te kiezen".
In het laatste gedeelte van dit artikel zal het de
lezer duidelijk worden, gezien het "bestek", dat een
misdadiger inderdaad, hetzij zittend, hetzij staande
o p d e k a a k kon worden gezet.
Ook Vlierden kende een kaak op een centrale plaats in
het dorp, hetgeen moge blijken uit enkele archiefdocumenten, waarop we in dit artikel de schijnwerper willen
richten.
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De dorps rekening of "borgemeestersreeckening" van
1621 vermeldt de volgende post:
"item betaelt aen reparatie aende kake ende het
eijserwerck daervoor" (3).
In 1699 werd in de "bijlage bij de borgemeestersrekening" een klein briefje tussen de quitanties
geschoven met de volgende tekst:
"lek ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben
uijt handen van Dirck Peter Colen ende Gort
Hendrick borregemesters de sommen van elf gulden
voor gemaeckt eijse werck aende kaeck en aen het
gevangen huijs inden jaeren 1699". Peter Jansen
van Asten (4).
Een dergelijke kaak, deels uit hout deels uit ~Jzer
bestaande, was uiteraard niet blijvend bestand
tegen weer en wind en kwam nogal eens voor reparatie
in aanmerking of diende totaal vernieuwd te worden.
In de l8e eeuwse rekeningen is tweemaal sprake van
een "nieuwe kaak" nl. in 1738 en 1773.
Over die uit 1738 worden we zeer uitvoerig ingelicht
i~ tweeërlei opzicht, enerzijds m.b.t. degenen die
de materialen leverden en anderzijds geeft ons een
teruggevonden bestek enig inzicht in hoe zo'n kaak
in feite moest worden opgebouwd.
Borgemeestersrekening 1738/1739:
"de rendanten hebben betaelt aan Peter Verhees mr.
timmerman voor het maaken en het leeveren van het
hout tot de nieuwe kaak, de somme van dertien gl.
tien stuijvers, sijnde daer voor bij publiecque
bestellinge aangenomen, dus volgens quitantie
f 13:10:0.
de rendanten hebben betaelt aan Engelbert Guij
volgens quitantie de somme van drie gIs. vijftien
sts. voor het verven en het leeveren vande verw
tot de caak, dus f 3:15:0.
item betaelt Gerit de Smit voor het versmeden van
het ijserwerk tot deselve gehoorende f 0:10:0 (5).
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Vereenvoudigd fragment Kadastraal Minuutplan 1830,
sectie C, eerste blad.

Tenslotte het "bouwwerk" zelf en de "arbeidsvoorwaarden":
In een schepenprotocol, waarin opgenomen zijn
publieke verkopingen, verhuringen, verpachtingen
en bestedingen, vonden we een vrij gedetailleerd
bestek terug (6). De tekst luidt als volgt:
"Onder conditie en voorwaerden hier naerbeschreven
soo sullen Heeren Regenten van Vlierden naarvoorgaande publicatie publiecq ende voor alle man
aande minst aenneemende aanbesteeden het maaken
van een nieuwe kaak binnen dese Heerlijkheijt en
dat op de naarvolgende conditien voorwaarden en
restrictien:
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eerstelijk sal den aanneemer tot de kaak moeten
leeveren en gebruiken een eijke paal lang vier en
twintig voeten en deselve vier voet in den gront
moeten laten koomen ter plaatse daar de oude kaak
gestaan heeft en sal moeten dik wesen twaalff
duijm in 't vierkant en agt kantig moeten gewerkt
worden en soo ver ln de gront moet komen gebrant
weesen,
2e ti e n voet boven de gront sal een krans moeten
gemaakt worden vier voet in sijn kruijs op ses
ribben in de paal gewerkt, met ses steunen onder
de ribben dik als ook de ribben drie duijm in 't
vierkant onder tegens de paal met suffisante ijzere
nagels vast genagelt en boven inde ribb e n ingewerkt
met pin en gat en met houte nagels vast gemaakt en
op de ribbe moeten beplanken met goede eijke
duijmse planken,
3e seven e n ee n halv e voet boven de krans sal den
mo e t en maken ee n kap op vier ribben naar
vereijsch van 't we rk e n b e plankt als boven

~nneemer

4e onder den krans sal gemaakt moeten worden een
planke b o rt van goet e ijke houdt tot het aanplakk e n van placat e n e n publi c atien breet twee en een
halv e voet di e p tw ee vo e t me t een lijst daar boven
breet ee n halve voet mee d e van duijmse planken en
t ege n s den paal met goede suffisante nagels vastgemaakt,
Se het ijzerwerk dat aande oude kaak is geweest
soo van beugels als halsbanden als andersinds sal
d oor de regenten aan den aenneemer we rd e n geleevert die gehouden sal wesen h e t selve daar aan
vas t te maaken soo als aan h em sal wer d e n aangegeve n (?) dog d e naag e l s e n ander ijs e rwerk tot
d e kaak noodig sa l door den aenneemer mo e ten
werden besorgt.

den aanneemer sal dit werk gehouden sijn te
leeveren en te gebruijken goet ende gezont
eijken hout en 't geen op behoorlijken tijt
gehouden is als mede sonder vuur, spint of
hanaklauw off sal gehouden sijn alle het selve
ten sijnen cos ten en perijkel weederom te vernieuwen ofte sal het selve werk ten sijnen costen weed er werden besteet,
- den aenneemer sal gehouden wesen het werk voor
den eersten december aanstaande compleet te
leeveren off sal soo meenigen dag als hij sal
laten overstrijken verbeuren eene gl. tien sts.
tg een sal werden affgetrocken aan sijn bedonge
loon,
- de Regenten sullen binnen agt dagen naar dat het
werk sal wesen voltoijt het selve opneemen met een
onpartijdige hem des bestaande, en het werk volgens het bestek wordende bevonden, sal aen den
aenneemer worden besorgt een ordonnantie op de
regeerende borgemeesters die ook gehouden sullen
wesen binnen veertien dagen naar dat het werk
goetgekeurt is den aenneemer te voldoen,
- den aenneemer sal gehouden sijn tot naarcominge
van dese condities te stellen een off twee sufficante binne borgen ten genoegen van de besteeders
die gehouden sullen wesen ieder een voor all
beneffens den aenneemer dese conditie en alles
naar te coomen, en sal den aenneemer gehouden sijn
te betalen ene somme van eene gl. tien sts. voor
copie uijt dese conditie dienende tot bestek om
sig daer naer te reguleren en sal den aenneemer
den oude pael voor hem hebben.
Tot zover de

arbeidsvoorwaarden!

Tot zover de co n s tru ctie ~
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Onder alle welke voors. conditien en voorwaerden soo
is het selve werk ingeset bij Peter Verhees op eene
somme van vijftien guldens en daar van gebooden eene
somme van vijff guldens en opgeclommen tot eene somme van dertien gulden tien stuijvecs is het selve
daar voor aangenoomen bij Lambert Vervordeldonk ende
heeft tot borgen gestelt Peter Verhees die beneffens
den aenneemer heeft belooft dese conditie in allen
deelen te sullen voldoen een naarcoomen onder verbant als naer regten aldus gedaan publiecq ende voor
alle man bestelt op heden binnen Vlierden, desen
vierden november xvii t agt en dertig.
Testes Jacob van Neerven, Rijnder Jansz. van Hugten,
Dirk Verdeuseldonk en Peter Bollen, scheepenen.
Over de ligging van de kaak te Vlierden, hebben we
een sterke aanwijzing, dat hij gestaan moet hebben
tussen de hoeve "den Haanakker" en de vroegere herberg "de Zwaan", hetgeen we voorzichtig durven te
concluderen uit een acte uit het jaar 1771, waarin
gesFroken wordt over de erfelijke goederen van
Martinus Heijcoop, zoon vart Antonie Heijcoop te
Vlierden, schoolmeester en substituut-secretaris,
en waarbij o.a. sprake is van een huijs, hoff,
schuer en stal te Vlierden a a n d e k a a k (7)
ene zijde + ene eijnde de armen van Vlierden
(hoeve de Haanakker)
andere zijde de gemene straet
andere eijnde de kinderen Goossens (herberg de
Zwaan) .
Betrekken we daarbij het kadastrale minuutplan van
1832 sectie C blad 1, dan komt het ons niet onwaarschijnlijk voor, dat de kaak gezocht moet worden in
de huidige "Vlierbocht", ter hoogte van de plaats
waar men in 1767 Vlierdens eerste officiële
raadhuis bouwde.
Perceel 190/191 is de herberg met tuin en 196 de
hoeve "den Haanakker".
Het zou interessant zijn als ook over andere
"kaken" uit de omliggende Peeldorpen meer bekend
werd:
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Bronnen:
(1) 58 Miljoen Nederlanders en misdaad en straf
deel 6, pag. 158.
(2) Dr. F.A. Stoett: Nederlandse spreekwoorden en
gezegden. Zutphen 1953 (8e druk), pag. 129
(3) Oud Archief Vlierden 1nV.nr. 46.
(4) Oud Archief Vlierden inv.nr. 143.
(5) Oud Archief Vlierden inv.nr. 62.
(6) R.A. Vlierden inv.nr. 36, fol. 1.
(7) R.A. Vlierden inv.nr. 31, fol. 20.

Henk Beijers
(Schijndel)

hl hleteen een eerste reaktie van
de redaktie:
Een paar jaar geleden schreef onze
archivaris R.J. Jansen een interessante bijdrage over de kaak van
Deurne in het Weekblad voor Deurne.
Die kaak staat overigens ook afgebeeld o~ de bekende gravure van
Jan de Beijer van de kerk van
Deurne in 1738, zoals hier te zien
is. Ook :ieijel had in ieder geval
een kaak, o.a. afgebeeld o~ een
kaart uit 1597. Waarschijnlijk
waren er nog wel meer ...
WvH - Redaktie
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In STERK VERHAAL UIT ASTEN IN 1750.

Uit het archief der Gemeente Deurne
Soldaten in het kasteel van Deurne

Den ï dezer ho oimae nd
is t e Asten, gelegen in het
Kwartier van Peeland, Meierij dezer Hoofdstad. in
den ouderdom van 106 jaren 5 maenden en 5 dagen
overleden eene Dirk van Hugten, hebbende tot weinig
dagen voor zijn dood zijn volle verstand en gezicht
behouden, en tot den ouderdom van 105 jaren nog
telkens, ee n uur ver te voet naer de Kerk gegaen ;
en tot in zijn 104 jaer den Oegst nog helpen maeien.
Hij is tweemae1 getrouwd geweest, en heeft bij de
twee Vrouwen 15 Kinders verwekt, waer van nog 9 in
leven, en 7 getrouwd zijn; uit welke huwelijken
over de 70 Kinders en 2 Kindskinders voortgekomen
zijn, en is dus de overleden geweest, Vader van
15, Grootvader van over de 70, en Over-Grootvader
van 2 Kinderen. -Dirk van Heugten overleed dus te Asten op 7 juli 1750.
D~t sterke verhaal vonden we 10:
"N:der1andsche Jaarboeken Merkwaerdigste Geschiedenissen
voorgevallen binnen de Verenigde Provincien."
Het werk omvat 117 boeken en behandelt de periode
1747-1794. Het verhaal over Dirk van Heugten i s te
vinden in het 2de . deel van het jaar 1750 op blz. 911.
Behalve in het Rijksarchief te Den Bosch, Waterstraat
20, is dit werk ook aanwezig 1n de bibliotheek van It
Kasteel te Heeze.

In het archief van de gemeente Deurne b evi ndt zich
een los stuk waarin melding wordt gemaakt van inkwartiering van soldaten in of rond het (groot)
kasteel van Deurne in 1702.
Oost-Brabant was als generaliteitsland (land dat
zoals men in Den Haag redeneerde met geweld van
wapenen was veroverd), vanaf de eerste helft van
de 17e eeuw een niemandsland, dat niet direct aan
de grenzen werd verdedigd. Het gevolg was dan ook,
dat iedere oorlog in de nabije omgeving, en die
waren er vele in die tijd, gepaard ging met
troepenverplaatsingen door het arme brabantse
land. Zo ook in 1702.

A. van Asten,
Asten .
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De Spaanse successie-oorlog, in 1701 begonnen,
bracht in de omringende landen weer verwoestingen
en verschrikkingen.
Bevreesd voor de opmars van Lodewijk XIV in noordelijke richting, zag de Republiek der Verenigde
Nederlanden zich toch genoodzaakt troepen verder
naar het zuiden te sturen ten einde de vijand er
op te attenderen, dat een aanval op de Nederlanden
niet zomaar zonder slag of stoot uitvoerbaar zou
zijn.
Brabant fungeerde dus al vanaf 1701 als doorgangshuis voor troepen van Nederlandse zijde; en die
waren er veel, want het Staatse leger werd toen
geschat op maar liefst 100.000 man en vormde zo
een geduchte en gevreesde strijdmacht. Uitbreidingsdrang van de franse Koning noopte evenwel tot
een oorlogsverklaring door de Nederlanden aan
Frankrijk op 15 mei 1702.
Een van die troepentransporten logeerde, zo zien we
aan het archiefstuk uit 1702, van 2 tot 12 februari,
in het kasteel te Deurne.
Het groot kasteel van Deurne was in die tijd bezit
van de heer van Deurne: Johan baron van Leefdael;
maar aangezien deze voornamelijk in Den Bosch verbleef, stond het over het algemeen leeg. Geen
wonder dus, dat een onverwachte inkwartiering
ook weleens naar dit kasteel en rondomgelegen
land werd verwezen.
Het archiefstuk luidt als volgt:
"lek ondergeschreve bekenne mits deese dat ick
alhier tot Deurne op het adelijck cas teel van
de Heere van Deurne en Liessel geleege hebbe van
den 2 februarij tot den 12 als wanneer ick door
ordre van de Heere van Amilisweer gemargeert ben
op het Blockhuijs tot Liessen, en ben van de
heeren scheepenen in absenti van mijn heer den
Drossart (bedoeld is hier Louis Caesteker) soo
wel geregadeert geweest van alles tot onderhout
van mijn bij hebbende soldaeten te we e te van vuer
10
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en licht, stroyen deeckens potten en pannen ende
voorders tot haeren behoeven, dat ick den drossart
en scheepenen bedancken voor alle goethijt die
haer ed. voor mij en mijner bijhebbende soldaeten
gehadt hebbe, actum Deurne den 12 februari 1702".

Kessel.

Vermoedelijk was de dankzeggende ondertekenaar
majoor Guillaume Gabriel de Kessel met huzaren
op weg naar stellingen.
Met de bevelvoerend commandant wordt bedoeld
Hendrik van Uytenhove van Amelisweerd, in 1702
brigadier (brigade-generaal), 1704 generaalmajoor en in 1709 luitenant-generaal, overleden

1715.
R.J. Jansen.
' a

A-stein
Een oprijlaan met aan het einde een poort
geflankeerd door boerderijen
waar menige freule al of niet gestoord
met een jonker heeft staan vrijen.
Huize Astein achter de grachten
Bernard de Merode beleefde er zijn geln
als in lange donkere nachten
de heksen in de kelder vergingen van de plJn.
Alles ligt nu aan puin
door oorlogsgeweld verwoest
onkruid groeit in de tuin
de poort is vastgeroest.
De tijd zal niet meer komen
van een daverend jachtfestijn
je kunt er nog wel van dromen
daar moet je tevreden mee zijn.

De Peel
Tussen dat de romein verdwaalde
In het moerassige veen
En onze ouders de eerste turf haalden
Gingen vele eeuwen heen.
Waar is de tijd gebleven
Dat de turf er nog stond
Van het harde en noeste leven
Voor het brood aan werkers mond.

J. Manders

Liessel:
De Deurnese bokke komme hier slokke
Op onze grond, gin boks an z'n kont.
De Deurense bèèl (papieren zak)
Die mèènde nogal wá.

Het zal niet lang meer duren
Een kwart eeuw misschien
Dat de turf niet meer in vuren
Maar in het museum is te Zlen
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De voorloper van Sinterklaas
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Ook vond Hodan volg ens de mythe de runen uit (schrift
van de Germanen) en was het de god van de wijsheid.
Vandaar misschien het boek van Sinterklaas? En doen
de chocolade -, bot e r- en banketletters hier ook niet
aan denken?
Het rijme n met Sinterklaas vindt zijn oorsp rong misschien in het feest dat Wodan vaak vergezeld was van
de rij mr e u s Nörwi. Deze zwarte Nörwi werd voorgesteld
met een ro e , e en vruchtbaarheid s s yrnbool. Het Wodansfeest was een vruchtbaarh eids f e est: Wodan reed door de
lucht e n de e lde g eschenken uit. Nu z e g-t men nog wel
Sinte rklaas rijdt als men bedoelt Sinterklaas geeft
ges chenke n. lvo dan sc h onk dan a pj1e len en noten, krakelingen e n ve r s chillende koeksoort e n zoals p e p ernoten.
Het klaar z ett e n van hooi, brood en wortelen onder de
sch oorstee n door de kinderen is een herinnering aan
d e oude offer s aan de schimrnelruiter Wodan.
Voor geïnteresseerden over dit onderwerp verwijs ik
CJ raag n aa r he t boekj e van A.P. van Gilst "Sinterklaas
en het Sint e rklaasfeest", uitg everij Midg aard Vee ne ndaal 1969 .

Het Sinterklaasfeest is een voortzettinq van he t
vroegere heidense feest ter ere van Wod~n .
H~t ~odansfeest werd reeds vanouds o~ 6 december ge v ~ erd . Het was een ?_~~htfees~ en men begon de vie ri ng
daarom al 0-' de avond van de v i jfde december .
De Nicolaas - figuur h~ef t menige trek van de oude
h~ofd0od Wodan overC]enomen : De hoge ges t a lt e , de l a n g e
w~ tt e baard , Wodans breedgerande hoed, de wonde r lans
Gunqnir, de schi::IDle l en de wij de ma n t e l v inde n we i n
~eer of minde r gewijz i gde vorm ook te rug b i j o n z e
h uidige S int e rki das .
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Toestanden in Asten rond 1720
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blz. 5
dat daer voor schepenen van Asten op den 18de. augustus
1719 ee n e attestatie bij twee persoonen met eede bevesticht ter instantie van de voors. drossart van Asten is
gepasseert geweest, affirmerende ende vercl3erende dat
die voors. twee attestanten verscheijde malen hebben
gezien dat den voorn. Jan Janssen Hoeffnagels vuer in
het Heusdensbroeck gelegen binnen Asten heeft gebrach t
gehadt ende dat hij tselve daermede op verscheijde
p1aetsen in brant hadt gesteecken ende verders gezien
te hebben dat den selven Jan Janss. Hoeffnagels
te1lekens de asschen door dat vuer gecomen ende
veroorsaackt met karren hadde weghgehaelt ende
oock den voors. Willem Mattijs Somers in januario
in den jaere 1720 swaerlijck binnen Asten gequetst
zijnde ende liggende gewondt alhier op de vraege
selffs van den voors. drossart op den 24en. janua~ij 1720 ten overstaan ende ter presentie van ses
schepenen van Asten heeft geantwoort gehadt, soa
hij van sijn quetsuren quam te sterven dat hij den
v-ors. Jan Janss. Hoeffnagels ende Jan soone Jan
Peters in den doots1agh leijde ende dat oock de
voors. drossart bij des deponents kennisse ende
notitie den voorn. Peter Bernarts uijt cragte van
decreet van apprehensie tot Asten niet en heeft
gevangen genomen gehadt ende geapprehendeert ende
oock tot nu toe hem niet en heeft ingedaagt ende
op de crimineele rolle alhier tot zijnen laste
voorders niet en heeft geprocedeert gehadt ende
hem vervolgt, verclaerende wijders
blz. 6
de voors. comparanten dat eenige booswichten
woonende alhier tot Asten zedert eenige jaeren
herwaerts verscheijde persoonen verradelijck ende
schelmagtich hebben gesteecken ende gesneden met
geweere ende respectivelijck deerlijck dangereuse-

lijck e nd e doodelijck hebben geslage n ende gequest
gehadt van welcke gequetste e nd e geaffronteerde
persoonen verscheijde ende andere wel zijn wetende
ende kennende die ligtnussen ende deugenieten die
h e n swaerlijck hebben gequetst gehadt op de publicque weegen ende inde huijsen e nd e niettegenstaènde de voors. eersten deponent op den 14de.
april 1723 willende passeren ende gaen over de
merckt van Asten, ontrent op die selve plaets alwaer den advocaat Arnoldus Swinckels tusschen
den tienden e nd e elffden maart 1723 savonts verradelijck ende moordad e lijck aen zijn hooft ende gesicht swaerlijck is gequetst geweest - wierde sonder eenige de minste redenen questien offte quirellen
door Anthoni van Riet geinsulteert ende aengerandt
naer hem comparant toeloopende, hebbende eenen
swaren grooten stock in de handt e nd e heffende
denselven met een hevicheijt omhoogh om hem den kop
in te slaan offte swaerlijck te quetsen, wordende
nogtans desselffs boosaerdigh voornemen e nd e feijt
belet doordat hij comparant sigh daer tegens met
geweer in postuer stelde ende verscheijde persoonen
quamen uijtsien ende hen naderden,
b 1z . 7

zoo zijn de voors. deponenten verclaerende dat den
voors. drossart van Asten echter over die gementioneerde affronten geweldenarijen ende delicten
geene suffisante gerequireerde preparatoire informatien ende dienstige attestatien, bij kennis van
dese deponenten ende soo verre sij hebben geobserveert ende wel verstaan, ten laste van de delinquanten e n heeft gemaackt ende -esorgt, nogte
deselve daer over onmindelijck en heeft beactioneert
tot groote impuniteijt ende animositeijt van de
booswichten ende alhoewel de v-ars. drossart nomine
officij op de clachte van de eerste comparant wel
eenige preperatoire informatien ende eenen interrogatorium hadde geleijt in den jare 1719 over
affronten in de school tot Asten gedaan, dogh dat
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hij die vraegpoincten soo verkeerdelijck ende om
te eluderen de ontdecking der waerheijt der feijte~ijckheden in des comparants school gepleegt, daer
~nne hadde opgestelt ende daer op die getuijgen
laten antwoorden ende examineren off zij niet
hadden gehoort ofte gezien wie snagts tusschen den
len. ende 2den. october 1719 in die voors. school
seekere insolventien ende affronten hadt gedaan
daer nogtans deselve sekerlijck niet snagts kosten
wesen geschiet maer wel overdagh ende dat daer over
die geciteerde getuijgen niet kosten antwoorden ende
attesteren gehoort offte gezien te hebben wie snagts
die gemelte affronten aldaer hadt gedaan, zoo dat
die feijten in dier voegen niet waeren verclaert ende
ontdeckt verclaerende de voors. comparanten de
principale acte van de gemelte interrogatorium met
de responsiven bij veele getuijgen binnen Asten op
den 9de. october 1719 beedicht gezien
blz. 8
en~e attentivelijck gelesen ende herlesen te hebben
gehadt ende daervan voor een gedeelte van dien inhout
met de expressien van verscheijde namen der getuijgen
met dagh ende dato tot nu toe wel gezien te hebben
ende dat de voors. deponenten wijders zijn verclaerende dat zij wel hebben verstaan gehadt uijt de lieden
schriften en attestatien dat de domesticquen ende
arbeijders van Hendrick Thopoel noch president tot
Asten zijnde ende geauthoriseert wesende tot waerneminge van het officij alhier in absentie van de
dros sart van Asten de materialen ende effecten van de
gearresteerde huijsinge van Jan Aarts zaliger gelegen
tot Omel ende Asten in de maant maart 1718 waeren
affgebroocken ende van die hoffstadt ende erve van
Jan Aarts vernoemt verbrocht naer de hoffstadt aende
huijsinge van Hendr. Thopoel op lichten dagh ter
presentie van verscheijde persoonen, dat effenwel de
voors. drossart Van Asten over die aenmating offte
die violatie van dien arreste tot nu toe noch civiele
noch criminele acte op de rolle ende in den geregte
van Asten te lasten van de voors. Hendrick Thopoel en

heeft gejustitieert gehadt, nogte oock tot laste van
desselfs domestiquen ende arbeijders die voors.
materialen affgebroocken ende naer de huijsinge van
Hendrick Thopoel verbracht hebbende ende dat vermits
de voors . Pieter de Cort dros sart van Asten voor een
jaer recognitie jaerlijcx van de gemeente van Asten
verscheijde jaeren herwaerts heeft geprofiteert ende
genoten gehadt eene zomme van tweehondert en vijfftigh
guldens boven ende behalve zijne specificatien die hij
jaerlijcx ten laste van de dorpsreeckeninge ten laste
van de regenten en de gemeente van Asten heeft ingebragt ende daer van betalinge diversche
blz. 9
jacren van de borgemeesters van Asten heeft weten te
becomen ende mits den voors. drossart geene wettige
gefundeerde redenen ende sorsaken van z~Jne voors .
jaerlijcxe recognitien offte tractement nogte behoorlijcke titul de voornoemde pretencie ten laste van
de gemeente va~ Asten en cost geven ende bewijsen, de
voors. twee deprinenten hebben verstaan ende in ervaringe
zijn gecomen geweest uijt seeckere documenten dat den
voors. Mr. Arnoldus Swinckels hadde inmiddels gecon suleert ende geadviseert gehadt aen de schepenen ende
regenten van Asten van in verscheijde borgemeesters reeckeninge van Asten in margine tegens de vermelten
post ende pretense jaerlijcxe recognitie offte tractemente te stellen eene appostille mede ende in substantie
debetbewijs offte redenen ende elucidatie van den tractemente ende diergelijcke expressien, welcke appostille
oock vervolgend in verscheijde borgemeesters - reeckeninge tot Asten tegens den voors. post van de drossart
van Asten nopende sijne jaerlijcxe recognitie oft tractement is gestelt geweest tot misnoegen van de voors.
drossart ende zijn verclaerende dat ter oirsake van
dien offte oock noch om andere redenen den voors.
Mr. Arnoldus Swinckels advocaat is geemporteert, nijdigh
ende gepassioneert geweest ende het selve wel verscheijde
maelen gemerckt te hebben ende dat om verscheijde
redenen ende insigten den voors. P. de Cart drossart
van Asten woonagtich tot Helmant, Hendrick Thopoel ten
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tijde als hij president-schepen van Asten was, ende van
de voors. Pieter de Cort in zijn absentie geauthoriseert
tot waerneminge ende observatie van het drossartsampt
tot Asten mitsgaders Francis van de Loverbosch herbergier

....

blz. 10
getrouwt zijnde met de dog ter van de huijsvrouwe van
Hendrick Thopoel vermeIt, welk bij den voors. drossart
tot Asten zijnde dickwijls is terende ende logerende
etende ende drinckende als oock noch tegenwoordigh seer
goede familiere vrienden ende speciaal correspondenten
en colludenten zijn geweest ende noch zijn wesende;
zijnde verdus deponerende dat zij twee comparanten
beneffens Jan Janss. Aerts ondervorster van Asten
gerequireert zijnde op den l7de. october 1722 voor
schepenen van Someren hebben eene verclaeringe gegeven
over het gedragh van Willem Mattijs Somers ende Jan
Janss. Hoeffnagels doch dat de schepenen van Someren
die acte van verclaeringe vermeIt, niet en hebben
willen laten uijtmaken ende extenderen op regel immers
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invoegen dat den requirant ende de ondergeschreven
deponenten daervan geen copije autenticque van den
secretaris en hadden connen becomen dat zij comparanten, of sulcx op den 27 october 1722 binnen Asten
versogt zijnde eene attestatie van den selven teneur
offte substantie over het voors. gedragh van de voors.
twee persoonen hebben gegeven ende eijgenhandigh onder teeckent gehadt tot faveur van de justitie, dogh den
eersten comparant is attesterende dat hij op den 15de.
meert 1723 bij den drossart van Asten zijnde doenmaals
met gramme gemoede tegens den voors. deponent seijde
ick hadt uw belet attestatie tegens mij tot Someren
te geven ende nogh meer diergelijcke woorden, ende
dat de voors. twee deponenten zijn allegerende voor
redenen van welwetentheyt van alle henne respective
depositien noch goede memorie ende kennisse te hebben
ende het voorschrevene alsvoor verclaart is, gehoort,
gezien ondersocht ende geobserveert te hebben ende
respectivelijck soo uijt schriften annotitien attestatien van
blz. 11
seekere persoonen als andersints van het bovenstaande
wel geinformeert te wesen met dagh en dato gelijck
boven is vermeIt ende naer prelecture hebben zij comparanten bij dese henne verclaeringe gepersisteert
ende mij notario geconsenteert hier van te werden
gemaackt ende uijtgereijckt acte in communi forma.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de heerlijkheyt
van Asten op den derden junij XVIIC drientwintigh
ter presentie ende overstaan van Joost Joosten Roeffs
ende Aert Hendricx inwoonderen van Asten voors. als
gerequireerde getuijgen.
w.g. Gabriel van Swaneberg
Cornelia van den Hout
Joost Joost Roefs als getuijge
dit ist X gewoonlijck hantmerck van Aert Hendrix
verclaerende niet anders te kunnen schrijven.
quod attestor
C.v.Zutphen nots. pubIs . (4)
(3-6-1723)
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blz. 5 -

affirmerende = verklarende.

blz. 6

dangereuselijck = gevaarlijk; quirellen
ruzies; geinsulteert = beledigd.

blz. 7 -

gementioneerde affronten = gemelde beledigingen; geene suffisante gerequireerde preperatoire informatien = geen voldoende verkregen voorbereidende inlichtingen; heeft
beactioneert tot groote impuniteijt ende
animositeijt = heeft geleid tot grote straffeloosheid en vijandigheid; eenen interrogatorium = een ondervraging; te eluderen = te
ontwijken; seekere insolventien = zekere
beledigingen.

blz. 8 blz. 9
'.

domesticquen
knechten; violatie = schending;
recognitie = bedrag dat men te vorderen heeft.
- appostille = kanttekening; in substantie =
in hoofdzaak; debet bewijs = schuld;
elucidatie = opheldering of toelichting op
de tekst; geemporteert = driftig.

blz. 10 - colludenten = zij die samen werken;
extenderen = in de vereiste vorm uitwerken;
allegerende = het aanhalen of bijbrengen van
gegevens of teksten; depositien = getuigenissen;
annotitien
aantekeningen.
blz. 11 - prelecture = eerste inzage; acte in communi
forma = in gewone vorm; quod attestor = wat
ik bevestig; nots. pubIs. = openbaar notaris.

Volksmu iek in onze streek III
Het lied van de Summerse wever
Deze keer e en 1iedje; dat in vele varianten bekend is.
Hoewel de melodie steeds dezelfde is, is de tekst
soms totaal verschillend. Zo is dit lied bekend als:
De Limburgse jagers, de Boxtelse zottinnekes, de
Neerkantse meiden en de Summerse wèver,
Dat ik de tekst van de Summerse wèver genomen heb,
vindt zijn oorzaak in het feit dat ik me heb afgevraagd, of dit voorval ook werkelijk in Someren
heeft afgespeeld,
Van de versie: de Neerkantse meiden, wordt beweerd,
dat dit waar is gebeurd. Verschillende oude mensen
vertelden mij, dat ik dit lied nooit in de Neerkant
moest zingen. Ze vertelden zelfs, waar dit voorval
had plaats gevonden.
Natuurlijk moet men zulke klucht, of spotliederen,
wel met een korreltje zout nemen. Meestal worden ze
flink overdreven of aangedikt.
Mocht er soms iemand zijn, die over het lied van de
Summerse wèver wat meer informatie kan verschaffen,
dan houd ik me ten zéérste aanbevolen.
Wie weet, misschien leeft de tekstdichter nog ..... .

Jan van Ooij.

A. van Asten,
Asten.
4. Stadsarchief Eindhoven N1260; dd. 3-6-1723.
Met dank aan heer J. Spoorenberg die dit stuk
voor me uit het archief opdiepte.
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En h e kookte 't vèrreske al in ene moor, 2x
en hij ruurden er met ene lep e l door,
falderalderie enz.

I

~-=: l

En die moor en di e had er ne grote tuit, 2x
e n daar stak 't vèrreske z'n stèrtje al uit,
falderalderie enz.
En hij verzocht de geburen al op de soep, 2x
e n ze vraten z'n h ele vèrreske al op,
falderalderie enz.
En d e geburen die raakten al aan de schijt, 2x
mèr de wèver di e was e r z'n vèrreske me krijt,
falderalderie enz.
En ho e meer da ze schete, hoe me e r da 't stonk, 2x
en ik wou da de wèver z'n vèrreske verzonk,
falderalderie e nz.

HET LIED VAN DE SUMMERSE WEVER.
Gezongen door Alb. Bronstein. 16-11-19 73 .
Wijze : er waren e ens twee meisjes (de Neerkantse
meiden)

En sa vrienden luist ert al naar mlJn lied,
2x
wat er met de Summerse wèver al is geschied,
Falderalderie faldera tiralalala, tiralalala, tir a lalal a ,
wat er met de Summerse wèver al is geschie d, falderalderie, faldera.
En die wèver die had e r 'n vèrreske gemest, 2x
en het was er toch zo 'n alder best,
falderalderie e n z.
En di e wèver da was to c h zo 'ne kloot, 2x
want hij schoot er 't vèrreske met 'n schietspoel
dood,
falderalderie enz .
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Herinnering aan Piet van der Zah en

Levensloop: geboren in Asten 25.08.1907; overleden
06.05 . 1983 .
Al op de lagere school kende ik hem als een uitblinker. Op de HBS in Helmond legde hij bijzondere
belangstelling aan de dag voor nederlandse letteren
en kunstgeschiedenis. Hij was een verwoed, maar
selectief lezer.
Zijn eerste betrekking was bij Drukkerij Helmond in
een administratieve functie. Het was een, voor die
tijd, groot kantoor, waar hij interessante mensen
ontmoette en z~Jn belangstelling voor de journalistiek werd gewekt.
Hij bezocht enige jaren de Leergangen in Tilburg:
Nederlandse Letteren. Hier maakte hij kennis met
velen, die reeds toen en later markante persoonlt-jkheden waren in literatuur en journalistiek.
Hij heeft in deze periode een reeks jongensboeken
geschreven, passend in dat tijdbestek.
Dan volgt zijn entree in de drukkerij Schriks te
Asten als administratieve kracht en hulp voor de
redacteur-oprichter P.J. Schriks van Peelbelang.
Hoe bescheiden dit plaatselijke blaadje in die tijd
ook was, voor hem was dit de entree in de journalistiek, die hij op bewonderingswaardige wijze is
trouw gebleven.
De journalist Piet van der Zanden.
Peelbelang, het Astense weekblad, werd voor hem de
greep naar en het contact met de Astense gemeenschap.
Alle gebeurtenissen van enig belang kregen zijn aandacht, waarbij hij kaf en koren meesterlijk wist te
scheiden. Al heel gauw werd hij correspondent voor
andere bladen en voor het A.N.P.
Hij gebruikte zijn invloed en verleende zijn steun
aan de oprichting, vaak ook aan de reorganisatie
van vele verenigingen op allerlei gebied, ook de
SDort en de jeugd. Niet langer dan nodig was, nam
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hij zelf deel aan het bestuur of was hij lid. Als
buitenstaander-jounalist was hij vaak de onafhankelijke stuwende kracht voor vele verenigingen.
Maar kon hij daarom ook zo nodig corrigerend optreden.
De natuurliefhebber .
Een heel bijzondere eigenschap was z~Jn oog voor
de natuur. Vooral zijn bijzondere waarneming van
kleur en vormen hebben hem veel genoegen geschonken, waarvan hij ruimschoots met anderen wist te
delen. Elk jaargetijde was voor hem een aanleiding
een loflied te zingen op de pracht in de natuur.
Die mededeelzaamheid bracht hem in contact met
aankomende en gevestigde beeldende kunstenaars,
waarvan velen hem steeds dankbaar zijn gebleven
voor zijn waardering en adviezen. Hij heeft nooit
deelgenomen aan de praktische beoefening van deze
kunsten. Door zijn verslagen van tentoonstellingen,
musea, galeries, zijn reizen door Europa in Peelbelang, heeft hij veel bijgedragen aan de ontwikkeling
van zijn lezers en vooral het oog van de jonge mens
gericht op het mooie in de kunst en de natuur.
Zijn invloed op zijn omgeving.
Zijn intensief contact met het bestuurlijke in de
gemeente in verband met grondbeheer, nieuw-, verbouwen behoud van gebouwen, het voortleven van oude
gebruiken en het dialect, het beschermen van landschap
en dorpseigen, maakte van hem in onze regio een
belangrijke persoonlijkheid voor het Heem en de
Heemkunde. Het is daarom dat we hem met dankbaarheid in herinnering brengen. Omwille van z~Jn grote
verdiensten voor het Zuid-Oost-Brabantse land en
volk.
T.E.
november 1983.
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Om de Uytbeyndel leesbaar
en interessant te houden,
zouden we graag nog wat
meer copy willen hebben.
Liefst over allerlei mogelijke onderwerren, zoals
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Oude foto's
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U kunt de copy inleveren bij
K. Brfisewitz, Wolfsberg 26,
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W. van Heugten, Derpsestraat
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Deurne-Zeilberg
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