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Bij het omslag
Deze keer staat in het kader op de voorkant van het
omslag een Astens schependomszegel afgebeeld, waarover
Hans van de Laarschot in het volgende artikeltje het
nodige vertelt.

Astensef chependomszegels 2
'
Het "tweede" zegel.
Hoe lang een gemeenschappelijk zegel door schepenen is gebruikt valt in veel gevallen, vanwege
gebrek aan bewijsmateriaal, niet exact vast te
stellen.
Het in de eerste aflevering (1) behandelde zegel
is zeker tot in 1493 gebrui~t. Een Astense schepenakte van 5 februari 1493 (2) draagt een klein
randfragment van een zegel bij zich, dat past in
het beschreven zegel.
Aan een schepenakte uit Asten van 30 jaar later,
namelijk van 5 mei 1523 (3)p hangt een ander zegelo
Stylistisch is het vrijer, speelser dan het oude;
hetgeen niet verwonderlijk is aangezien we op het
breukvlak van de Mîddeleeuwen en de Renaissance
zijn beland. Inhoudelijk bevat het dezelfde elementen als de voorganger. Het religieuze aspect
wordt "lIederom door Haria verbeeld. Zij staat, gekroond en met een aureool omgeven, in het centrum
van het zegel. Op haar linker arm draagt ze het
kindje Jezus en in haar rechter hand houdt ze een
scepter. Het is waarschijnlijk dat Jezus in zijn
linker handje de rijksappel draagt, maar dit is
vanaf dit zegel niet met zekerheid te zeggen.
Onderaan, links en rechts van Haria staan twee
wapenschilden afgebeeld. Het rechts van Maria verbeelde \{apen is dat van de familie Van Kuyc, alhoewel de heerlijke band tussen deze familie en
Asten op dat moment al lang niet meer bestond. Dit
wapen is ook opgenomen in het oude zegel en is dan
ook in de vorige aflevering besproken.
Het andere wapen is dat van de familie Bacx, die
vanaf het einde van de 15e eeuw tot in het be gin
van de 16e eeuw met de heerlijkheid Asten beleend
was (4). In het bovenste vlak van dit wapen staat
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een naar links gerichte leeuw. Het ande7
onderste
vlak laat een lijnversiering zien.
Een randschrift heeft dit zegel, met een doorsnede
van c. 42 mm., niet. '..fel zijn aan weerszijden van
Maria en boven de wapenschilden sterk geplooide
tekstbanden in het zegel opgenomen. Door de plooien
valt een deel van de tekst we g . Ongeplooide banden
zouden de volgende tekst laten zien: SIGILL~I SCABINORUM VILLE DE ASTEN.
Hoe lang dit zegel dienst heeft gedaan is niet
onderzocht. In het begin van de 17e eeuw, als ook
de familie Bacx al geruime tijd van het Astense
toneel is verdwenen, is het echter nog in gebruik
(5) •

De ste~!~ en pottenbakkerijen
in de Zeilberg
In de Zeilberg zlJn300 jaar lang potten gebakken.
De eerste potoven moet gestookt zijn in de tijd
van het Ti'Taalfjarig bestand (1609-1621).
De pottenindustrie is be gonnen in 1617 en eindi gde
in 1917, toen de l a atste pottenbakk er Piet I"Iunsters
zijn bedrijf stillegde.

Hans van de Laarschot.
Noten:

~schot,
2)

3)
4)

5)

H.v.d. 1984. Astense schependomszegels 1. In: D'n Uytbeyndel no. 5.
Rijksarchief in Noord-Brabant. Archief van de heerlijkheid Asten.
Inv.nr. 295.
Streekarchivariaat Peelland. verzameling charters Deurne. Vrl . nr. 94.
In 1477 wordt Bertold Back met de heerlijkheid beleend. Op 28 november 1535 volgt Reinier van Brederode Adriana Bacx (echtgeno~e van Wolfart
van Brederode) op, die in 1509 vrouwe van Asten is geworden.
Rijksarchief in Noord-Brabant. Archief van de heerlijkheid Asten. Inv.
nr. 304 en 305.

Op deze reproductie van een schiLderij van een onbekend geb~ven ,schiLder

staat Piet Munsters afgebeeLd, de Laatste pottenbakker van de Ze~Lberg.

Op veel plaatsen in de gemeente Deurne zit onder
de grond een leemlaag, die hier en daar wel 3 tot
4~ m. dik is. Veel leemlagen zijn afgegraven voor
de steenba~cerijen.
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Het is eigenlijk merkwaardig: van Meijel ot Gemert
liggen de dorpen langs de Peelrandbreuk. et zijn
landbouioTdorpen.
Zeilberg (de Hanenberg) ligt precies op de breuk:
onvruchtbaar. Hier bTam "Tel klei en leem aan de
oppervlakte. Daarom vestigden er zich pottenbakkers en steenbakl~ers.
De gehuchten waren klein, tenminste wat de bevolking betreft. Op 1 april 1654 telde men
Molenhof
7 huizen
Wasberg
10
ti
Hae.geind
62
"
Kerkeind
52
"
't Derp
26
"
Zeilberg
66
ti
de Breemortel
10
ti
Vreek
39
ti
Liessel,Heidrik,Neerkant
60
ti
Vloeieind
20
ti
Voor de ambachten ,,,as er niet veel te verdienen.
in totaal 352 huizen
1654
in totaal 363 huizen
1757
In 102 jaar bTamen er maar 11 huizen bij.
in totaal 363 huizen
1757
in totaal 417 huizen
1791
In 34 jaar kwamen er 54 huizen bij!
Tot 1851 was Deurne slechts 1 parochie, gelijk
aan ongeveer st.Willibrordus' tijden.
De eerste pottenbakker was Sweerius, iemand van
buiten, die op de Hanenberg in de Zeilberg zijn
bedrijf begonnen is. De potaarde lag hier dicht
bij het beb'ouioTde gedeelte. Deze potaarde .'r as rood
van kleur en de bekende plaatsen waren in de tijd
van OuvTerling al zo goed als opgevrerkt.
Dielis Henssen van Bommel heeft jarenlang bij die
Sweerius als knecht ingewoond en daar het ambacht
geleerd.
Voor 1465 was het niet geoorloofd uit de gemeentegrond stenen te bakl(en dan alleen voor
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dq~ erk en voor zoverre dit nodig ,-TaS
vo
het onderhoud etc. van het kerkgebom!. Haar omdat de kerk van Deurne bijna geen inkomsten had, ,,,erd er naar' iets
anders omgezien.
Daarom vermeldt een verordening van 17 maart 1618:
"Voortaan zouden degenen, die steenovens "lilden
bakken, van elke stook aan de kerkmeesters 2 gulden moeten betalen te voldoen voordat ze stookten:
te weten 1 gulden voor de kerk van Deurne en 1
gulden voor de heer van Deurne."
'ilan..'1eer ze dit niet deden, ,,,erden de steenovens verbeurd verklaard, dit gold ook voor de gebakken
stenen.
"Zo zullen de pottenbakkers van iedere oven ook
4 stuivers aan de kerkmeesters moeten betalen."
Later werd het verschuldigde bedrag met de pottenbakkers overeengekomen. Niemand betwistte de kerk
haar recht op deze cijnspenningen (belastinggeld).

Na 50 jaar "aren er een vrij groot aantal pottenbakkerijen.
In 1661 "orden als pottenbakkers genoemd:
Daniël van Have
Dielis Henssen van Bommel
Jan Henssen van Bommel
Dirk Joosten Horenvoorts
Corstiaen Corstiaens
Jan Hendrik Wouters
Jan Dielissen van Bommel
Goort Pam'rels
van BOIl1r.lel - "raars chijnlijk afkomstig uit de Bommelerwaard, een rivierkleigebied, waar vanzelfsprekend pottenbakkerijen vraren.
19 januari 1660: verkochten de Staten Generaal de
heerlijkheid Deurne aan Rogier van Leefdael.
Deze be,,,eerde dat hij door die aankoop ook het
recht gekregen had op de erfelijke cijnsen, die
stonden in de brieven van 1326 en 1465, en ook op
de door de steen- en pottenbakkers verschuldigde
bedragen. Hij liet 2 pottenba~cers dagvaarden en
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op 1 maart 1660 kregen ze op het kastee~ 'e horen
dat ze wat ze aan de kerk betaalden voor~aan aan
hem moesten geven.
De kerkmeesters protesteerden en hij bleef bij
zijn standpunt. '
,
Hier kifam een proces van.
De Raad van Brabant stelde op 1 mei 1660 de
kerkmeesters in het gelijk en bevalen de heer
van Deurne zijn aanspraken te laten varen. En
verder zouden de inwoners hun stenen, pa~~en,
plavuizen en turf mogen brengen en verkopen 0
die v laatsen waar ze dat wilden en mochten ze
zoals voorheen de gemeentegronden blijven
gebruiken.
De kerk bleef haar cijnsen innen tot 1917.

Na het ongelijk van Rogier van Leefdael moest
de vorster Hendrik van Schayk van de heer opletten op de steenovens Haar zondags gewerkt
"erd.
Op 28 september 1662 betrapte hij Jan van den
Bottel, die juist met een kar turf bij de oven
6

bram en bf- urde hem. Aan de andere kant van de
steenoven · r g hij knecht Wouter van den Boome
aan het '-Ierk, die hem antwoordde: "Je vleet wel,
dat vlij het stoken niet kunnen laten. Ik ,·rilde
liever dat den heer aan zijn diefachtige hals
gehangen ,{as, dan dat hij ons zo koejeneerde ."
Toen ging de vorster naar Jan van Bommel en die
zei: "\Ve moeten toch stoken. Ze doen het in heel
Holland. Als de heer 't ons verbood, dan zou ik
willen dat hij voer voor de duivel in de hel vlas. 11
werden in Deurne alleen maar stenen
en potten gebakken. Het stoken van plavuizen en
parll1en is van latere datum.
In 1670 zonden enige pottenbakkers een reques~
aan de heer, waarin ze zich beklaagden, dat s~nds
enige tijd de plavuizenbakkers klei groeven in de
notaardekuilen. Daardoor zouden deze binnen 4 à 5
jaar uitgeput zijn. Ze vroegen de heer hierom om
een verbod, omdat op andere plaatsen genoeg leem
zat voor de plavuizenbaY~kers. Het request is voor
kennisgeving aangenomen. Nen is plavuizen blijven
bahl~eno De klagers hebben zich later ook tot het
maken van plavuizen gezet.

Aanva~~elijk

De Deurnese plavuis '-las rood van kleur, 13 cm.
in het vierkant, en 'ferd op de vloer gebruikt,
maar ook als vloerbedekking op de zolderkamers.
Een tijdlang is die zeer veel uitgevoerd.
De Zeilbe!.'g vlas eigenlijk de buurt van Deurne
waar stenen, pannen, potten en plavuizen gebakken werden.
De stenen waren zeer hard en zwart van kleur.
Aan het kasteel van Deurne zijn er nogal enkele
manden gebruikt. De stenen van Deurne vonden
niet alleen in de gemeente, maar ook in de omgeving goede aftrek. Zelfs op uren afstand van
Deurne, o.a. in Leende, is ermee gebouwd. Vaak
werden ze in boerenwoningen ook gebruikt als
vloertegels: sterke maar lelijke vloeren.
Alle jaren werd er gestookt, behalve in 1636
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vanwege de pest.
steenovens hebben er voornamelijk gesta~_ in de
heide langs de zgn. Bruggense dijk, in de Zeilberg, op de Hanenberg, op Vreek, en in de Derpse
heide.
Ook op meerdere plaatsen onder Liessel werden
stenen gestookt. "Zo is tot Liessel een grote
steenoven gestookt van 20 monden. Zij hebben het
vuur daarin gestoken den 18 july in het jaar 1824."
(De Hoogdo~~ in Liessel sluit aan op de Hanenberg
in de Zeilberg.)
Om U enig idee te geven van de activiteiten:
Van 3 mei 1776 tot maart 1779 : 61 potovens
gestookt.
Van 31 juli 1776 tot maart 1779 I 61 pan- en
plavuisovens
52 monden steen.
Bronnen: Geschiedenis van Deurne - Ouwerling
Gemeentearchief Deurne.

De timm·. man aan het werk

Vlierdens dialect.

De zaag
De belangrijkste zagen die hij hanteerde zijn
"de hantzààch l1 en "de spanzààch ll , verder gebruikte hij lIeen toffelzààch" en "'n schI'àbbelzààch". De zaag vlaarvan het zaagblad draai baar is
bevestigd in een raam met één handvat heette een
"schöllepzààch".

:1,.
le.

Hans van Hoek.

B05DlJUVEL
De meest tot de verbeelding sprekende en in onbruik geraakte zaag is IId 1 n bosduuvel ll • Het (a)
ll
IIzààchblattt werd gespannen tussen t"Tee "èrrem , (b)
die in het midden op afstand gehouden werden tt
door de "middel bàll~kll (c). }fet een "spàntam'T (d)
en een II sp ànhauwtje ll (e) . in dat touvT rond te
9
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draaien werd het blad (a) gespannen.
Deze "schöllepzààch" "Terd gebruikt om 1. tdelen
in de lengte door te zagen.
Een "schr~bbelzààch" werd gebruikt om b.v. een
ronding in een plank te zaeen. Een zaag met een
heel smal blad de "toerzààch" om te "toere" diende
b.v. om een cirkel te zagen voor een tafelblad.
Opleggers werden dikvTijls "schöjn ángezààcht" en
als "gordings" met elkaar in lengterichting vrerden
verbonden heette dat "lasse".
De "tàànt" van de zaag werden van tijd tot tijd
"gezet" en "getrok..lce". Het "schèrrepe " geschiedde
met een "zààchvèjltje" en het trekken met een
speciale "zèttààng".
Men gebruikte de uitgesneden roede van het varken
om het zaagblad te smeren bij het zagen van nat
hout: IIde pizzerik ll • (Voor de pizzerik l-rerd waarschijnlijk slechts zelden het geslachtsdeel van 'n
"zoch" gebruikt zoals eerder opgemerkt in D'n Uytbeyndel nr. 7 blzo5.)
Zoals bekend "Terd van een geslacht varken alles
gegeten of ergens voor gebruikt. De pizzerik beschouwde men in het geslachte stadium als volslagen waardeloos, alleen nog goed genoeg om de
zaag in te vetten. Een vrekkig persoon noemde men
"unne pizzerik", ook wel "un fèjn peen ll •
Als bij het zagen de zaag soepel door het hout
ging, zei men: "Wà snè j t dè hauwt toch goe 11 of
"hèj (de zaag) snèjt ás gesmeertIl.
Als de zaag plotseling stropte en er een boog in
het blad kwam heette dat: "lam slao". Het zaagsel
heette: 11 zààchmeel ll •
Een afgezaagd kantstuk van een plank: "schàpstuk " •
De,?pening ' in het hout, gemaakt door de zaagtanden:
"zaachsneejll.
Deze gegevens over het zagen vrerden verteld door
Grard (64) en Harrie (53) van Otterdijk uit
Vlierden in 1976.
Joep Coppens.
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Somere":fi - Lierop
50 jaar ongedeeld, 50 jaar één (?)

Schaalvergroting: dé oplossing.
Lieroppenaren van enkele eeuwen geleden waren
-net als tegenwoordig trouvens- voor de één
strijdlustige figuren en voor de ander dvrarsliggers. Het ligt er maar aan door welke bril
je het vIiI t bekijken. Eén ding staat evemTel
vast, ze gaven zich niet zonder slag of stoot
gewonnen. Dat ervoeren "die van Nierlo ll toen
het in vroeger tijd om de IIGroene gemeynte"
ging, dat bemerkten ook IIdie van Someren en
Asten" en zelfs "die van Helmond" nog in deze
eeuw. En in al die jaren, die tussen deze beide
ui tersten liggen, l-ras het allemaal niet anders.
Daarbij maakt het niet uit of het nu de Heer of
het bestuur van een naburig dorp,dan wel de kopstukken uit de landsregering of leden van Gedeputeerde staten (G. S.) betrof met "Tie men het
niet eens i·ras. "Lierop behoort de Lieroppenaren,
zo i.,as het, zo is het én zo zal het blijven".
In de beginjaren van ons koninkrijk kon dat ook
allemaal nog wel, maar de eerste tekenen die op
verandering i·rezen, bramen al tegen het einde van
het tvTeede decennium van de vorige eeUi.,. De zelfstandigheid van al die minimale gemeenten was de
hoge heren een doorn in het oog en -ook al kende
men de term vermoedelijk nog niet- schaalvergroting was de oplossing die Den Haag voor ogen
stond.
De eerste annexatiegolf spoelde over de Peel
heen zonder al te veel schade aan te richten.
Maar achter de schermen verd driftig gespeurd
en gesleuteld en zo i-rerd :!:'U.im één en een b 'rart
eeuw geled'e n, om precies te zijn op 29 juni 1851,
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de "vlet regelende de zamenstelling, inr' '\hting
en bevoegdheid der Gemeentebesturen" val~ 'kracht.
Deze wet, van meet af aan door de Grondl;ret gevorderd, zou van genoemd tijdstip af de basis
vormen voor het gemeentelijk bestuursapparaat.
Met é~n mensenleeftijd gaat het goed, maar dan
is het toch weer tijd om eens wat anders te bedenken. Aanpassingen zijn nodig om de ont\o1ikkelingen in economisch en sociaal opzicht bij te
kunnen houden en zeker niet in de laatste plaats
om in bestuurlijke zin, niet de kiem te leggen
voor een debacle.
Oppenheim duidt daar al op in het verslag van de
Staatscommissie (1) als dij daar vermeldt: "Men
wijst er altijd opnieuw op, dat de taak der gemeente een gansch andere is geworden dan voorheen. Deze niet te weerspreken waarheid drijft
de herziening der gemeenten voort. tl
Maar de opvatting van de commissie lag het reeds
in 1851 in de bedoeling van de wetgever, kleine,
niet werkelijk levensvatbare gemeenten te doen
opgaan in grotere. Hierdoor zou de administratie,
zo\orel op gemeentelijk-, als op rijks- en provinciaal niveau worden vereenvoudigd en -zoals Oppenheim het formuleerde- "het verstand in de
plaats van het toeval treden".

ui tgevoerd terv1i jl ook de aanleg van een 1.reg
Someren - . --.. . erop - Hierlo tot de mogelijkheden
zal gaan behoren.
Als ar~~enten worden verder de reeds bestaande
bebouwing op de grens tussen, en de gelijke geaardheid van de inwoners van beide gemeenten,
aangevoerd. Het zal evem.rel nog tot mei 1920

Lierop bij Someren?
Deze gedachte wordt door Gedeputeerde Staten van
Uoorà-:i3rabant volledig onderschreven en zo neemt
di t college in 1919 opnieu1'T het initiatief om de
vorming van grot~re gemeenten te realiseren. De
circulaire dd. 19 november 1919, G.nr. 340, III
afdeling die van dit college uitging, is voor de
gemeente Someren aanleiding om het provinciaal
bestuur te verzoeken de samenvoeging van Lierop
en Someren te willen bevorderen. De raad is namelijk van mening dat de electrificatie, die juist
op dat tijdstip de gemoederen van de raad bezig
houdt (2), dan beter zal lcunnen vorden opgezet en
12

De gemeente LierGp rond de tijd dat ze in 1935 bij Someren /a,;am.
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duren, alvorens burgemeester en wethouders de
kwestie officiëel in Den Bosch aanhang: zullen
maken. Tot dat moment maakt het ondervrerp echter
wel deel van de beraadslagingen uit.
Een en ander leidt ertoe dat op 9 september 1920
door Gedeputeerde Staten aan de raden der betrokken gemeenten en de inmiddels geinstalleerde commissies als bedoeld bij art. 131 van de Gemeentewet CG.W.) (3), een wetsvoorstel wordt aangeboden
tot vereniging van de gemeenten Lierop en Someren.
Volgens dit voorstel zal de nieuive gemeente Someren op 1 juli 1921 een feit worden. Het is interessant dat de toelichting op het wetsontwerp dezelfde argumenten noemt die door de raad van Someren aan Gedeputeerde Staten zijn voorgeschoteld.
"De ligging in de nabijheid der Peelstreek maakt
het zeer wenschelijk, deze plattelandsgemeenten
innerlijk te versterken door haar te plaatsen
onder één bestuur en aldus eenheid van maatregelen
te bevorderen. Vooral ten aanzien der verkeersbelangen en voorziening van licht en kracht zal
de voorgestelde vereeniging aan de imroners van
beide gemeenten ten goede komen", laat er geen
hüjfel over bestaan dat het provinciaal bestuur
vooral economische motieven op het oog heeft. In
zowel het verslag van de raad, als in dat van de
commissie ex art. 131 G.vl. komt duidelijk naar
voren dat Someren als het ware als één man v66r
de samenvoeging kiesto Beziet men nog enkele
andere naar voren gebrachte punten, namelijk:
- de reiniging van de rivier de Aa komt in
één hand;
- het beheer van de aan elkaar grenzende percelen vroeste grond zal gunstiger zi jn voor
ontginning en bebossing;
- de vroedvrouw, die twee gemeenten bedient,
werkt dan nog maar in één;
- de gemeente-arts van Someren is ook in Lierop
in die functie vlerkzaam;
- terwijl Lierop ook nu reeds behoort tot het
bewakingsgebied van de Somerense veldwachter,
dan kan men zich het standpunt van Somerens raad
"lel indenken.

Lierop bij

~t~e~n~?

--)

Vreemd wordt er dan ook o:t;)gekeken, Ï'lan..l'J.eer .Gedeputeerde Staten bij brief van 13 april 1921 laten
i·reten, dut het voorstel ingetrokken is en vervangen
zal i>fOrden door een ander, dat samenvoeging van
Asten met Lierop moet bewerkstelligen.
Haar dit idee geboren is, is een open vraag gebleven, doch het zou niet zo verwonderlijk zijn
wanneer die wieg in Lierop heeft gestaan.
De reeds genoemde circulaire van 19 november 1919
Ifas in Lierop lang niet zo enthousiast ontvangen
als in Someren. Neen, zij werd zelfs volledig afgel'lezen, ondanks het feit dat de voorzitter van de
raad zijn zorgen openlijk kenbaar maakte en de
vrees uitsprak dat Lierop financiëel gezien nooit
zelfstandig zou kunnen blijven.
OpnieuvT huldigt hij die stelling vranneer het voorstel van Someren tot vereniging met Lierop via Gede-puteerde Staten is ontvangen. In de raadsvergadering van 23 juli 1920 wordt de kwestie behandeld, doch ondan..i.:s de te vervrachten belastingstijging, die als een zwaard van Damocles boven de
hoofden der Lieroppenaren hangt, vleigert het gemeentebestuur zich te laten opslokl:en door de
naaste buur. Maar, "Als er toch 1"Tat moet gebeure"
zo stelt "lethouder van Asten, "dan maar liever een
samenvoeging vraar ook Asten deel van uitmaakt ",
daarmede ook de mening van de burgemeester vreergevende.
Deze gedachte heeft mogelijk ook reeds door de
hoofden van de gedeputeerden gespeeld, zonder dat
zij uitdrukkelijk naar voren is gebracht. In het
ontwerp van wet "samenvoeging Asten - Lierop"
Horden n.l. deze beide gemeenten met name genoemd,
doch tevens spreekt de toelichting over de "drie"
admirlistraties.
Hoe vreemd zo'n fout ook mag lijken, toch ligt
hij min of meer voor de hand. Immers voor het ter
perse gaan van het nieuwe voorstel heeft G.S. op
22 december 1920 al een ballonnetje van die st~ek
king opgelaten als hij aan burgemeester en 'vet-
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houders van Asten en Someren schrijft: 0' ellicht
nog beter dan de voordeelen, aan vereeL udiging
van bestuur en administratie verbonden, gelegen is
in een samenvoeging van Asten, Lierop én Someren".
Doch Someren reageert afHij zend en voelt niets
voor een rol als "stiefkind".
En daarmee i'Tord t het idee al in de kiem ge smoord (?).
Tegen het officiäle voorstel Hordt vooral door de
Astense raad scherp stelling genomen en er blijft
geen spaan van heel. Niet alleen zullen de boeren
en middenstanders van Asten het gelag moeten betalen door veel hogere inkomstenbelastingaanslagen,
maar de volksaard van de Lieroppenaren is niet
vergelijkbaar net die van de Astense bevolking.
"Zij uit Lierop passen veel beter bij Mierlo",
volgens een der raadsleden. Daarnaast zijn er ook
bezvTaren van geografische aard. Het grondgebied
van de nieuw te vormen gemeente zou veel te langgerekt worden en een lengte krijgen van vrel 21 km.
en dat is eveneens een onaanvaardbare situatie.
En zo verdwijnt het wetsvoorstel figuurlijk onder
de tafel en concreet in het archief.
Lierop opdelen of Lierop,

Some~en

en Asten één?

Ongeveer tegelijkertijd doet ook Helmond een duit
in het zakje, want deze gemeente heeft uitbreiding
van grondgebied dringend nodig en "aastIl daarbij
op delen van ondermeer Lierop. \·leliswaar is het
schxijven van het college van B. & vl. van deze
gemeente doortrokken van een democratische aanpak
en wil het in onderling overleg tot een o~lossing
komen, niettemin, Helmond heeft wensen, die het
heel duidelijk laat blijken uit een bijgevoegde
kaart. De brief wordt met een 'PS' beêindigd:
"Hocht U"T bestuur liever het geheele gedeelte ten
O. van de Zuid-Willemsvaart afstaan, dan zal dit
gaarne door ons in overweging worden genomen".
Nocht Lierop door afstand van een stukje gemeentelijk grondgebied te klein worden, dan is dat
geen ramp, want ook Mierlo raakt in het voorstel
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het een en )::ler kwijt. De resterende brokken
zijn dan salaén net ,,,eer goed voor één andere
gemeente.
Hoe goed vrellicht ook bedoeld, toch krijgt dit
voorstel evenmin een kans.
Dan, een goed jaar later komt er '!Teer een nieuvT
voorstel van Gedeputeerde Staten bij de gemeenten
binnen. Bij de ene gemeente in origineel, bij de
andere in doorslag, 'l-raarin de samenvoeging van de
drie 3E gemeenten in een eveneens nieu\" wei;svoorstel
wordt aangedragen. In de toelichting daarop verandert er niet veel. Alleen "ligt Asten nu ongeveer in het midden en is het van alle zijden gemakkelijk door de ingezetenen te bereiken". Invloneraantallen en oppervlakten zijn aan de gewijzigde plannen aangepast~ maar voor de rest blijft
het een vereenvoudigings- en bezuinigingsprocedure,
tenminste in de ogen van het hoger gezag.
Nu, 50 jaar ná de totstandkoming van "Groot Someren" weten wij dat ook àát voorstel het niet
heeft gehaald. Maar het is en blijft een vreemde
zaak dat noch in het archief van Lierop, noch in
dat van Someren, ook maar één enkele reactie is
'terug te vinden.
Doch ook al wordt er in alle talen - naar het
schijnt- gezwegen, de Bossche heren en ook de
gemeente Helmond zitten niet stil. 20 December
1929 is het voorstel van Gedeputeerde Staten
gedateerd waarin Lierop en Someren beide delen
van hun grondgebied af zullen staan, om daarna
samen als één gemeente de geschiedenis in te
gaan.
Ook nu verstrijken weer de jaren zonder dat van
enige reactie, uitwerking der plannen of ,,,at dan
ook, iets valt te bespeuren. Pas in 1933 blijkt
dat de ambtelijke molen nog altijd draait, ook al
is het langzaam.

3E

Asten, Someren en Lierop.
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a.

Lierop + Someren = Someren.
Of het nu Den Haag is of Den Bosch dat als aanhouder fungeert is niet zo belangrijk, maar i'Tel
dat ~n Lierop, ~n Someren bij brief van 19 juli
1933; G.nr. 579 van G.S. 'vederom met de oude plannen worden geconfronteerd. Na een eerste verkenning volgt spoedig de inmiddels bij de gemeentebesturen tot in den treure bekende procedure.
l/leer 'Vlorden commissies ex. art. 131 (4) in het
leven geroepen, weer wordt wethouder en raadsleden de vraag voorGelegd of zij al dan niet voor
samenvoeging zijn. En ook nu weer is Someren vrij'\-rel unaniem v66r en Lierop tegen. Hen krijgt zelfs
de indruk dat de "stokpaardjes" nog altijd rond
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gal opperen.
) vroegere argumenten worden haast
als oude koe7~n opnieui'T van stal gehaald, maar di tmaal voor het laatst.
In januari van het jaar daarop komt dan ook -zoals
te vervrachten viel- het ontwerp van 'vet bij de gemeent~n ter tafel. Hetgeen in de memorie van toelichting de aandacht verdient is juist het gegeven
dat de stemverhouding in Lierops raad: 6 tegen en
1 voor, geen juiste weerspiegeling is van hetgeen
onder de bevolking leeft. De commissie stemt n.l.
fifty-fifty. Het provinciaal bestuur beoordeelt de
kwestie daarom op basis van de optelsom: (uitkomst
Someren + uitkomst Lierop) , 2, die dan een meerderheid voor ~énwording laat zien.
Het ontwerp van wet, dat als datum van vereniging
1 mei 1934 droeg, komt als definitief voorstel
binnen met een opgeschoven aanvangsjaar, namelijk
1 mei 1935.
Maar zover is het nog lang niet. Weliswaar kent
Someren geen problemen en ziet men daar alleen
maar zonneschijn, in Lierop denkt men nu eenmaal
anders en gevochten zal er worden tot het uiterste.
Treffend komt dit tot uiting in een verweerschrift
dat de raad reeds in februari 1934 het licht doet
zien. Alle denk- en bedenkbare argumenten worden
nog eens op een rij gezet en dat zijn er nogal wat.
Zelfs het testament, ,-r aarbij aan de Armen van
Lierop twee kapitale boerderijen zijn nagelaten,
die nu in de nieuwe boedel zouden moeten worden ingebracht, wordt er niet in vergeten. Sterk ligt
overigens de nadruk op de morele en sociale kant
van het voorstel en wordt van de financiële luister
van "alleen zaligmakend" te zijn, ontdaan.
Maar baten doet dit alles niet. Het wordt weer stil
rondom de "annexatie-plannen" van G.S., totdat op
25 april 1935 in het Staatsblad no. 205 de uiteindelijke versie van de "vlet tot vereeniging van
de e;emeenten Lierop en Someren" van de persen rolt.
Exit, Lierop, "Groot Someren" is een feit.
De dossiers sluiten dan ook met een brief van de
burgemeester van "Someren" van 14 juni 1935, waarin
als laatste zinsnede voorkomt: " ••• met ingang van
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1 mei 1935 de gemeente Lierop is samen(
de gemeente Someren en de nieuvle gemeerl
van "Someren" draagt."

oegd met
den naam

Volksm ziek in onze streek VIII

H.K.F. Boks.
Bronl Gemeente .archief Lierop (tot 1935)
Someren

Asten.

I

'11

I1I

Notenl 1. Verslag van de staatscommissie tot algehele herziening
van de cemeentewet, onder voorzitterschap vo.n Prof. r-:r.
Jao. Oppenheim, incesteld 1918.
2. Er werd n.l. ~estroefd naar de bouw van een boven~onds
electriciteitsnet en aansluitinG daarva~ op hot provinciale net van de PNEH.
3. Ditartikel bepaalde dat een commissie uit en door do
bevolking ge~oze~ de gevoelens van de bevolking in de
beraadslagingen zou inbrengen.
4. Art. 131 G.H. is vervangen door art. 158 bij de wet van
31 januari 1931 ST. bI. 41.

I

Een liedje dat thuis vroeger nogal eens gezongen
werd heette: "In de tijd der Patriotten".
Omdat ik de tekst niet meer helemaal van buiten
kende, en, bij navraag, hier en daar maar fragmenten te horen kreeg, heb ik het niet in mijn
verzameling opgenomen.
Toen ik onlangs in een oude liederenbundel !!DE
VLAAHSCHE ZANGER" bladerde, vond ik tot mijn
verbazing het gehele lied, met dezelfde melodie
zoals bij ons thuis werd gezongen onder de titel
"DE PLATBROEK".
Na verder doorbladeren ontdekte ik verschillende
bekende liederen, en ik vermoed dat vele liederen
die, wij als volkslied bestempelen, uit deze
bundel afkomstig zijn.
Bi j navraag bleek "DE VLA.Al1SCHE ZAlifGER" bi j vele
ouderen inderdaad bekend te zijn. De eerste druk
verscheen in 1899.
De gehele bundel bestaat uit zes verschillende
delen, \vaarvan ik er, jammergenoeg, maar t'vee in
mijn bezit heb, waardoor ik niet kan nagaan of
dit vermoeden juist is.
In ieder geval is hier voor de liefhebber het
komische lied "DE PLATBROEK!! en of het zich inderdaad in de tijd der patriotten heeft afgespeeld,
laat ik graag aan de fantasie van de lezer over.
Jan van Ooij.
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41. DE PLATBROEK.
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Zeker Tist moest ook vertrekken,
Schoon hij DOOit in ot oorlogsvunr,
Eenen sabel had zien trekken;
Dus scheen dit hem bliksems zuur.
S

la,

Naait hem, volgens zijn venoeki
Deze plaat, met sterke draden,
juist van achter op zijn broek.
7

Tist vertrekt; ••• na korte dagen
Komt de vijand op hem af;
Tist kroop achter struik en hagen,
Als hij hoorde: Pif, poef, paf!
8

Bang,op'! laatste, als een vogel
Koos hij ras het hazenpad;
Ziet! in 't loopen,treft een kogel
Hem vlak achter op zijn gat!
9

Hemel! roept hij, wondre stukkenl
Tastende naar zijne plaat,
Dat wil nu precies toch lukken .
Dat mijn harnas daar nu staat!

10
Waarlijk! sprak hij op het leste,
Toen hij wat bedaarder ..erd~
Jan de snijder, wist het beste
Waar de plaats is van mijn hert!

Hij kon er niet afgeraken;
Na een lang en veel beraad,
Liet aich Tist zeer spoedig maken,
Eene (Toote kopren plaat,
4

Jan, de 5Dijdet; 'Werd geroepen;
Tut zei: meester,'t gaat eT wreed!
'k Moet vertrekken nur de troepen,
Maak me gauw een pak g~reed.
r;

Op het hart, of wat er neven,
Moet die plaat gevestigd zijn;
Jan zag _1 aan Tiat zijn beven,
Waar hij moe!lt geharnast zijn.
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'Remedien van verschijden ac:.. nenten'
Inleiding.
Archieven bestaan niet enkel uit louter politieke,
sociale of economische gegevens. Soms treft men
er onvervTachte, op zich aardige facetten van het
menselijk handelen in aan. Aan laatstgenoemde
eigenschappen voldoet deels een schriftje (1),
dat in het oud-archief van de gemeente Deurne
wordt bewaard.
De inhoud ervan is tvreeledig. De ene helft is een
opsomming van paperassen en perkamenten die
betrekking hebben
op de tienden van "Os", Ruth
(Deurne) en Vlierden (2) met daarnaast aantekeningen van te lossen bedragen.
Het onverllachte en aardige zit hem echter in het
andere gedeelte, genaamd "remediën van verschijden
acsedenten"; een optekening van ruim 40 recepten
voor middeltjes ter genezing van allerlei kwaaltjes,
vTonden, ziekten etc. uit de eerste helft van de
zeventiende eeuvT.
Het is verbluffend te zien hoe groot de kennis van
onze voorouders was van de geneeskracht die de natuur te bieden heeft. Planten ontbreken in geen
enkel recept en zo "Torden zelfs in een recept tegen
"alderhande steeckte" en pleuris schaapskeutels en
snoekenogen verwerkt. VTetenschap of illusie? Feit
is, dat de ke~~is van de natuurlijke ingrediënten
de basis is voor de hedendaagse kunstmatige aanmaak van geneesmiddelen.
In deze en komende Uytbeyndels willen we U, in de
vorm van vrije vertalingen, kennis laten maken met
de recepten uit de "remediën van verschijden acsedenten". Een letterlijke weergave lijkt ons minder
geschikt, omdat de meeste gebruikte woorden niet
meer in ons taalgebruik voorkomen. '\.[el zal ter afsluiting van iedere aflevering in een bijlage een
24

lijst van' de recepten gebruikte plantennamen
met hun (m elijke) hedendaagse benaming "Torden
opgenomen (in de volgorde waarin ze in het recept
voorkomen). De nu nog gebruikelijke namen z{jn in
de "vertaling" overgenomen, zoals ze in het authentieke recept zijn geschreven. Zij zijn niet
in de plantenlijst opgenomen.
Noten
1. Streekarchivariaat Peelland, oud archief van de gem~ente
Deurne, vrl.nr. 1813.
2. Door de aktiviteiten van de Tiendcommissie Vlierden is er
in de vorige eeuw een einde gekomen aan de eeuwenoude tiendheffing. De mogelijkheid bestaat, dat, na aflsuitinb van de
in aane zijnde inventarisaties van het oud-archief van Deurne
en dat van Vlierden, de stukken betreffende de Vlierdense
tienden, i:1 casu het schriftje, thuishoren in het archief van
de genoecde Tiendcommissie.

Recepten
1. Middelen tegen verschillende kvTalen.
"Eenen costelijcke wondendranck", die terdege beproefd is, en binnen 14 dagen alle
ongemakken, veroorzaakt door kwetsuren, doet
verdvTijnen en de kvTetsuur doet genezen, of
het nu gebroken armen, benen, ribben of inwendige kneuzingen zijn, al dan niet veroorzaakt door vallen of iets dergelijks.
Hen neme:
"roode coolen", citroenmelisse of "wijnruyt ll ,
zilverschoon, aardbeienkruid, robertskruid,
""reechbreën ll , hennep, selderie, II pe terceliesaet", en meekrap, van ieders anderhalve
hand vol.
Fijn snijden en kapot stampen.
Tesamen in hTee potten rijmrijn koken.
~ Deel v66r het gebruik koken en een weinig
honing toevoegen.
IS 110rgens en I s avonds een kopje van deze
25

3. Om een

TI

"doen

}z'Yrel of een hardnekki ge zweer te
slaen".

Neem wat "huysloock" en "nachtschay" en stamp
dit in een mortier fijn. Doe hier wat "gerstemeel" of "terwenmeel" en het binnenste van een
paar sneden ,.;itbrood, de z.g. "cruymen", bij.
Alles goed roeren.
Daarna wat wijnazijn en het wit van een ei toevoegen .
Alles goed onder elkaar mengen.
Neem nu een schoon doekje en maak het vochtig
met '. Tarm '"a ter.
\·! ring het dan goed uit.
Smeer hierop het bovengenoemd mengsel tot een
flinke pleister en leg die op de ontstoken
plek.
Is de pleister opgedroogd, moet deze vernieuwd
worden.

Kaasjeskruid - Meekrap

warme drank nuttigen.
De kwetsuur met dezelfde drank af"assen, en
er een "rootcoolblat" opleggen.
2. Om zweren te "doen verslaen

v~

ll
•

Men neme:
Kattenkruid, 11 goublommencruyt 11 , IIfioolbladeren",
madeliefjesblad, en kaasjeskruid. Van ieder
evenveel.
Fijn snijden en in zuiver beek,vater koken.
Als het voldoende geweekt is, voeg er wat "roggenmeel" aan toe, en roer dil:; tot een brei.
Deze 'YTarme brei kan, tussen twee doeken, op allerlei ZvTeren gelegd '.-lorden; aan hals, vrouwenborst, of waar dan ook.
Wel moet de ontstoken plek vooraf met een verkoelende olie, b.v. IIcamillen" of iets dergelijks ingevTreven worden.
De Zvleer zal zonder veel pijn genezen.
\1ie wil, voegt er nog ,·rat Ifbolusll aan toe.

Bijlage
Lijst van

~lantennamen.

1. citroenmelisse - averoine

zilverschoon - reynvaen (mogelijk ook steenvaren)
robertskruid - herba robe(r)ti
hennep - kennepsaet
selderie - joffermerck (mogelijk ook speenkruid,
waterranonkel, eppe)
meekrap - mercrabben.
2. kattenkruid - nepte
madeliefjes - meesuete
kaasjeskruid - maluë
bolus - fijne kleiaarde, bevat ijzeroxide, is
vettig op het gevoel, komt in verschillende kleuren voor en ,·rordt o. a. als
verfstof en poetspoeder gebruikt.
witte bolus - wit, bijna reuk-en smaakloos
poeder, hoofdzakelijk waterhoudend aluminiumsilicaat. In
de apothekerij verkrijgbaar.
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Over Vlierdense veldnamen
gesproken ...

~)

Bij een bezoek aan het Rijksarchief in Noord Brabant viel mijn oog op een akte in het boek van
Strick Grefier, \'iaarin, op de folio' s 190 - 192 in
extenso en in een "lerkelijk zeer fraai handschrift,
het leengoed "ten Ravenakker" onder Vlierden beschreven staat, dat een zekere Reynier in leen had
van de hertog van Brabant.
In het kader van onstoponiemenonderzoek bleek dit
een boeiende akte, die ik de lezers yan dit heemkunde blad niet ,dl onthouden.
Leest U zelf maar!
"Reynere van den Ravenackere Arntssoene hout
(= houdt in leen) een hoeve lants mit huyse hove
ende beempden daer toe behorende, gheleghen te
Ravenackere in de prochie van Vlierden, in der
maniren hierna volghende: Ierst een eeussel gheheiten die Strepen, bij den
voirs. huyse gheleghen mit drie zijden neven
erffenisse Reyners voirs. ende mitter vierder
sijden aen die erve des convents van Binderen.
Item eenen beempt gheheiten dat Vortken, d'een
sijde op die Aa, d'ander sijde neven die erve
Johannes van Haenacker, d'een eynde Jan Hogarts,
d'andere Bruysten Verheze.
Item noch eenen beempt ghehei ten den Svlerten
ideert, d I een sijde die erfgename her Diericks
Rovers oft jonker ':Jïllem van Ghent, d' ander
sijde Marcelys van der Beersdonck, d'een eynde
't convent van Binderen, d'andere op die ghemeyne beempde.
Item eenen beempt ghehei ten den 1tli tten i.{eert,
rijdende alle jare teghen Johannes van Haen28

acker, dIe
sijde op die Aa, d'ander sijde
Marcelys va der Beersdonck, d'een eynde dat
convent van Binderen ende joncker l,oJillems van
Ghent erfgename, d'ander eynde Harcelys van der
Beersdonck.
Item noch eenen beempt gheheiten den Grooten
Beempt, d'een sijde neven erve des convents van
Binderen, d'ander sijde die Heylighe Gheest van
Asten, d'een eynde op die Aa, d'ander eynde de
erve Reyners voirschr.
Item onderhalf buender heyden gheheyten dat
Craenvenne, d'een sijde her VJillem van Erpe ende Henric van Roede ende voirt rontom aen die
ghemeynte van Vlierden.
Item eenen acker gheheiten den IJndeacker, d'een
sijde neven Heynen Piexs erfgename, d'ander
sijde ende d'een eynde Arnt Snabben, d'ander
eynde den ghemeynen wech.
Item eenen acker gheheiten die Cattenvonder,
d'een sijde nevem Lemmen Piexs erfgename,
d'ander sijde Johanne van Haenacker, d'een
eynde op die strate, d'ander eynde op die Bokel.
Item een stuck gheheyten den Cortten Acker,
d'een sijde neven Bruystens Verrijt, d'ander
dat convent van Binderen, d'een eynde Johannes
van Haenacker, d'ander eynde outen ghemeynen
\'lech.
Item een stuck gheheiten den Langacker, d'een
sijde neven Johannes van Haenacker, d'ander
sijde dat convent van Binderen, d'een eynde den
ghemeynen ,·rech, d' ander op den Bokel.
-Item een stuck gheheiten die Groot Melu, d'een
sijde neven Bruystens Verheze, d'ander sijde
Bruystens Verrijt, d'een eynde op den Bokel,
d'ander op den ghemeynen wech.
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Item een stuck gheheyten die Langhe l1el~~ ))
dleen sijde neven Bruysten Verrijt, d'an~ér
sijde neven Hatheeus Naus, dleen eynde den
Bokel, d' ander den ghemeynen ",vech.
Item een stuck gheheiten die Cort Melu, dleen
sijde neven Dieriek van den Schoetacker,
d'ander Dieriek van Bottel, dleen eynde den
ghemeynen wech, d I ander eynde l1atheeus Naus.
Item een stuck gheheyten den Grooten Horsten
Strepe, d I een sijde l1atheeus Naus, d ' aMer
sijde Johannes van Haenacker, dleen eynde den
ghemeynen 'vech, d I ander eynde Natheeus Naus.
Item een stuck gheheyten die Horsten Strepe,
d'een sijde Lemmen van den Schoetacker, d'ander
Reynere van den Ravenacker, d'een eynde den
ghemeynen 'vech, d I ander eynde de Heyleghe
Gheest van Dornen.
Item eenen acker gheheyten die Breede Eycke,
dleen sijde de voirs. Reyner, dlander sijde
Heyn Dries erfgenamen, dleen eynde den ghemeynen "Tech, d I ander eynde de Heyleghe Gheest
van Doernen.
Item een stuck gheheiten den Cleynen Horsten
Strepe, dleen sijde Bruysten Verheze, dlander
sijde \'lillems kindere van den Colek, d I een
eynde opten ghemeynen wech, dlander eynde de
voir ghenaemde Bruysten.
Item noch t"VTee stucken gheleghen in den nU':Ten
camp, d'een stuck aen beyden sijden neven
Johannes van den Haenacker, dlander stuck dleen
sijde Johanne voirscr., dlander sijde Reynere
van den Ravenacker ende mitten eynde beyde
opten ghemeynen wech.
Item een stuck gheheiten den Weerdenacker,
d'een sijde neven Bruysten Verheze, dlander
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sijde 't c
ent van Binderen, d'een eynde
Lauwereys ae Visschere, dlander Reynere van
den Ravenacker.
Item een stuck gheheiten dat Cruyscamp, dleen
sijde neven Lemmen van den Schootacker, d'ander
sijde die Heylege Gheest van Dornen ende anders
aen den ghemeynen ,vech.
Item een stuck geheiten dat Haenacker, mit
bijden sijden neven Lauwereys de Visschere,
dleen eynde Reynere van den Ravenacker, dlander
eynde Hillem van Dodenvenne.
Item een stuck gheheyten dat Venneken, dleen
sijde Bruysten Verheze, dlander sijde Jans Ber. niers kinderen, dleen eynde den ghemeenen wech,
d'ander Bely der Hoven.
Item een stuck gheleghen in den Dondershof,
dleen sijde Johannes van den Haenacker, dlander
Reynere van den Ravenacker, mitten eenen eynde
Gheerit Piexs.
Item twee stucken gheheiten die Breken off die
Brucksteken, dleen sijde Bruysten van der Heze,
dlander sijde Jan der Hoven, dleen eynde Lemmen
Piexs erfghenamen, d'ander Jan van den Zande,
makende tesamen de voirs. stucken zesse buenderen.
Item noch een stux broeex gheheyten die Haenacker, bij den Hooghen Laeck totten acker toe,
dleen sijde Lemmen van den Schoetacker ende
Joest Corstens, dleen eynde de kinderen Pe t ers
van f1Ieervoirt, d'ander eynde OP It ghemeyn velt.
Item xxv hellinghe jairghelts op eenen camp aen
dlerve des convents van Binderen.
Item eenen svTerten tournoys 0:9 die hoeve ten
Venne.

31

Ende noch eenen t?uxnoys swerte op ~e12~tuck
lants gheheiten d~e Meerbrake, al b~nn~ den
eijgendom van Vlierden gheleghen."
In hetzelfde archiefstuk wordt tevens vermeld, wie
de opeenvolgende bezitters van dit leengoed ivaren
met daarbij de datum waarop ze het in leen ontvingen.
27-03-1489 Reynere van den Ravenacker bij
doode "Tijlen Reyners van den Ravenacker, sijns vaders.
12-08-1503 Ghedevaert van Doerne, wijlen Ghevaerts' soene, bij doode wijlen
Reyners van den Ravenacker.
06-06-1506 Joos Eyckeman tot behoef van Reyneren
ende Janne van den Ravenackere bij
doode wijlen Godevaerts van Doerne.
21-08-1525 Jan van den Ravenacker bij doode
wijlen Reyners van den Ravenacker,
sijns brueders, ende Reyners van den
Ravenacker, sijns vaders.
01-02-1585 Jenneken, Anne, Styne en Marie van den
Ravenacker in zusterlinghe deylinghe
bij doode Jans van den Ravenacker,
huns vaeders.
Jacob Snoeckx sterfman desen aengaende
als getrauwt hebbende de voirs. Marie
Ravenackero

staat genot rd. (CAMPS)
Het betreft ier een akte over Mierlo.
De voornaam JMf komt bij de familie van Ravenacker vaker voor!
Voor hen die plaatselijk enigszins bekend zlJn,
~oet men de genoemde beemden zoeken in het Vlierdense Goor. Daar lagen de "Gemene beemden" of
beemden voor gemeenschappelijk gebruik.
Op de kadasterkaart van 1832 is het typisch (en
misschien ook helemaal niet!), dat diverse hoeven
uit het centrum van Vlierden, (van oUdsher) stukken grond bezaten in dat gebied.
Bijna alle genoemde akkers liggen binnen de zgn.
dorpsakkers, dat is tegenwoordig het gedeelte dat
aangeduid wordt met Hoge en Lage Zijde, doorsneden
door de Hogenweg, die in de akte regelmatig als
"den ghemeynen wech" vermeld staat.
De juiste ligging van de hoeve "de Ravenakker" is
tot op dit moment nog niet exact bekend!
In de 18e eeuw verdwijnt het toponiem langzamerhand uit de archiefbronnen.
Henk Beijers,
Schijndel.
Bronnen:
H. Beijers en P. Koolen, Documentatie Werkgroep Oud Vlierden.
H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant dl. 1, pag. 583 regel 11.
RANB Schaduwarchief nr. 21a /B xiii la Strick Grefier.

11-10-1608 Jan, zoen Jacobs Snoecx, leste sterfman
bij doode des voirs. Jacobs Snoecx,
zijns vaederso
Hoe oud de hoeve is, kan niet met zekerheid gezegd worden! Een aanknopingspunt zou k~nnen zijn
een akte van 26 juli 1292, i'laarin onder "thien
goede geloeffelycke mannen" Jan van Ravenacker
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Merkwaardige grenspunten in' )~nze
streek III
De Peel ,'ras vroeger voordat turf echt interessant
werd, een natuurlijke scheiding tussen Brabant enerzijds en Gelre en Horne anderzijds, gevormd grotendeels door de moerassen. Later werden hier vaste
punten, zoals bomen, heuvels of putten als grenspunten vastgesteld en vormde het Peelmoeras steeds
minder een officiële limiet. Naast het Vorkmeer op
de grens van Deurne-Helden-Heijel en het Bruinmeer
en Soemeer op de limiet van Deurne-Sevenum hield
die funktie ook later alleen n og:

van Somerer en Gemeente verkocht, die hij weer in
leen hield van de custos van St.Lambertus te Luik,
"rerd de grens omschreven als I • • • usque ad iuri(s)
dictionem domini de Horne et de Iuri(s) dictione
domini de Horne usque ad iuris dictionem domini
de Asten', waarbij dus nog geen concrete grenspunten genoemd werden, naar alleen de naburige
heren.
De grens van de gemeente Asten, waaraan Hendrik
van Cuyk, heer van Asten op 6 december 1367 het
recht van de in',roners erkende liep o.a. van de
St.vlillibrordusput bij Meijel 'tot Amsloe ende
van Amsloe tot Seeven Meeren ende van Seeven
Meeren tot s'hertogen paelen ende van dyen
paelen af tot \vyelput ••• I
Dat de grenzen met die omschrijvingen toch niet
duidelijk genoeg vastgesteld waren blijkt uit de
verschillende grensregelingen die in de loop van
de tijd nodig waren.

Seven Meeren
De oorsprong van die naam zou heel eenvoudig bij
zeven meren, moeren of vennen op de grens van
Brabant en het Land van Horne liggen. Bovendien
zou daar volgens oudere literatuur van o.a. A.C.
Broek de naam Someren van afkomstig zijn. Op nagenoeg alle oude kaarten van de streek zijn de
zeven meren al of niet op de grens aangegeven,
waar de rivier de Aa ontspringt.
Toen op 21 december 1327 proost Arnold van Hassenberg tegen een jaarlijkse erfcijns aan de imroners

"Zeven Moeren" aan het begin van de vorige eeUIJ afgebeeZd op een kaart;
getekend door A.C. Broek. naar een andere uit 1791 door Hendrik Verhees.
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1826 blijkt
sloot geworden te zl'J'n tot r ... rl.
vier de Aa, 'V.elke aldaar uit voornoemde Zeven
Heeren haren oorsprong neemt'.
Lange tijd beschou\-lden de inwoners van Somere~ de
Seven Meeren wel als grenspunt met Asten maar niet
met het Land van Horne. Volgens hen liep een smalle
ntrook grond van hen door tot de St.Willibrordusput bij Heijel. Dat geschil werd op 6 oktober 1757
op minnelijke manier opgelost, toen die smalle
Gtrook ook aan Asten bram.
Wiro van Heugten.

Een van de ve 1-e 18e eeta.Jse kaarten waarop de "Seven Meeren " worden
afgebeeLd.

Zo werd in 1544 bij conflicten tussen Asten en
Someren overeengekomen, dat ropt middell vanden
Seven Meeren eenen wijser ofte andere merckelijcke affsiende teecken.' geplaatst zou ..Tarden.
Van de 's'hertogen paelen' waarmee waarschijnlijk
de grens van Brabant bedoeld is, "Tordt dan en ook
later niet meer gesproken. De grens van Asten met
Someren werd toen vastgesteld te lopen in rechte
lijn van 'den wijser staende op Seven Meir' op de
\'lielput.
In 1684 was op Seven }1eeren 'het struyxken si jnde
den oude paal'. Toen ..rerd de grens tussen Asten
en Someren nog eens opnieuw vastgesteld en nu
goed vastgelegd door een scheidingssloot te graven
tussen Seven Neeren en de \'lielput. Die sloot
schijnt er maar gedeeltelijk gekomen te zijn en
slecht bijgehouden want in 1755 was er nog r
eenen berg off hoogte in de linie ge lee gen tussen
de voorsegde twee paelstede welke gebleven en noyt
ingegraven is geHeest'. Daarmee zien .-le dat de Aa
vroeger dus in ieder geval niet direkt uit de Seven Meeren ontsprong. Pas bij de grenscontrole in
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De betwiste gebieden tussen Asten en Someren onderLing en Asten en Someren
enerzijdB tegen Weert anderzijdB in dE 16e en lie eeta.J.
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Dorpsrekening van
Deurne uit 1809.

Archiefsprokkelingen

Lodewijk Napoleon

,I

I

In het resolutie boek van het dorpsbestuur van
Deurne zien . .·T e, dat in de vergadering van de
6e van de grasmaand (= april) 1809 een ingekomen brief van de IIheere landdrost van Brabant" ,vordt besproken. ~ niet zo maar een
schrijven , neen de landdrost geeft te kennen,
dat hij de "zoo blijde als belangr ij k e tijding"
heeft ontvangen, da t Zijne pmjesteit de Koning
het departement na de 4e "deeser" met "hoogstder ze l ve t egenwoordigheid zal vereeren" .
He t s chri jven van de l anddrost ,.,as gedateerd de
30e v an de lentemaand (maart ) . Veel tijd om een
en ander voor t e bereid en ,"as er dus niet . Het
de Koning werd bedoeld Lodewijk Napoleon (1778 1846), broer van de Franse Keizer Napoleon I en
door de laatste van 1806 - 1810 als koning over
het door hem gestichte koninkrijk Holland aangesteld.
En hoewel dit uit de resolutiën niet blijkt,
mag worden aangenomen, dat het bericht van de
landdrost enige ver"Tarring in het Deurnese
dorpscollege zal hebben teweeggebracht.
Natuurlijk werden direct maatregelen getroffen.
Zo zou de schout-civiel (te vergelijken met de
burgemees t er) Zijne l·1ajestei t bij "hoogstderselve komst" alhier "bij eene geschikte en toegepaste aanspraak" verwelkomen.
De schutterijen van Deurne en Liessel zouden bij
de komst optrekken, voorafgegaan door 12 "jongelieden" te paard.
Het raadhuis (in 1805 naast de kerk gebouwd)
diende in "behoorlijke orde" gebracht te ,-Torden
en met loof,-rerk versierd. Ook zouden "op het
38
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marktveld" enige bogen moeten komen, alsmede
"elders bij het inkomen der gemeente".
Op de toren van de gemeente (d.i. de toren van
de centrwllicerk) en op het raadhuis moesten dadelijk bij de komst vlaggen worden geplaatst en de
klokken geluid.
De ~omp op ft marktveld staande werd in verband
met het te ve~dachten bezoek afgebroken (stond
zeker in de weg) en naast het raadhuis, tegen de
muur van het kerkhof, Hederom opgebouvTd. De brandkuilen werden met palen afgeschermd (je kunt niet
,.,etenl ). Van de gelegenheid maakte men tevens gebruik een nieu,,, groen tafelkleed voor de raadstafel aan te schaffen. Tot zover de resolutie.
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Naar is de koning ook gekomen? In het é')i~,,"'hief van
de gemeente Deurne zijn helaas de bijla~~n behorende tot de dorpsrekeningen van 1809 verdwenen;
wel is aanwezig de rekening zelf; hierin vinden we
onder meer uitgaven voor garen, lint, koorden en
papier voor het maken van erebogen bij de komst
van Zijne Najesteit; verder verbeteringen gedaan
door brandwacht en garde d'honneurs in afwachting
van de komst.
De erebogen zijn geplaatst gezien het arbeidsloon,
dat ervoor is uitgegaven. Ook is aan het st. Jorisgilde 1 gulden en 16 stuivers betaald voor het
!lrondtrommen" van de schutterij "op de komst" van
de koning. Haar uit bovenstaande valt niet af te
leiden of de koning ook werkelijk Deurne heeft aangedaan. vleI heeft hij op zaterdag 15 april 1809 in
kasteel Croy de nacht doorgebracht en als we er de
"documens historiques sur la Hollande, Louis Bonaparte", (Paris, 1820, dl. III) op naslaan, zien we,
dat de koning op 10 april 1809 uit Amsterdam vertrok,
op de 13e in Grave arriveerde, en de 15e - 17e het
deel van Brabant gelegen "entre les marais de Peelland, Helmont, Eindhoven et Tilbourg" met een bezoek
vereerde. De dorpen 'vorden met name genoemd namelijk:
Saint-Antoine (St. Anthonis), Gemert, Beek, AarIe,
Stiphout, Helmond, Mierlo, Geldrop, stratum, Eindhoven, Woensel, Oirschot, Beers en Moergestel.
We missen hier dus Deurne. Maar dat men zich hier
wel voor de Koning had opgemaakt is zoals we in de
rekening hebben gezien, heel duidelijk gebleken.

Inhoudsopgave
V Astense schependomszegels

2 (Hans van de
Laarschot ) . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

De steen- en pottenbakkerijen in de Zeilberg (Hans van Hoek)....................

3

'De timmerman aan het werk: De zaag (Joep
Coppens) . • . . • . . . . . • • . . . • • . • • . . . . . • . • . . . .

9

Someren - LieroPi 50 jaar ongedeeld, 50
jaar één (?) (H.K.F. Boks) •...•......... 11
Volksmuziek in onze streek VIII: De Platbroek (Jan van OOij) .••....••....•.•...•' 21
'Remedien van verschijden acsedenten' •.... 24
Over Vlierdense veldnamen gesproken ...
( Henk Bei j er s) . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . •• 28
Merkwaardige grenspunten in onze streek
111: Seven Meeren (Wiro van Heugten) .... 34
Archiefsprokkelingen: Lodewijk Napoleon
(R.J. Jansen) .•••••••........•..•....... 38

R.J. Jansen.

AHCflEOLOGJSCHE VONDSTMELDINGLN kunnen worden gedaan bij:
A TEN:
DEUHNE:
u ~ ~ nEN:

40

H.v.d.Laarschot, Rinkveld 7, 5721 SP Asten, 04934-1555.
W.v.Heugten, Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne, 04930-12137.
A.Smulders, Hoornmanstr.16, 5711 EZ Someren, 04937-1324.

