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Nm1MER 11 (NAJAAR 1986)
HEEMKUNDEKRING H.N.OUWERLING & DE VONDER

Handmerken
Van Dale geeft als definitie .van handmerk
"bijzonder of algemeen teken (bv. een kruisje)
dat de dienst van een handtekening doet bij
iemand die niet schrijven kan". In jongere edities is daarbij gekomen "paraaf". Deze laatste
toevoeging is op zijn plaats, want ook iemand die
kon schrijven gebruikte wel eens zijn handmerk.
Maar in meerderheid zullen handmerken gebruikt
zijn door diegenen die de schrijfkunst niet machtig
waren. Zij, die maar weining hun "handtekening"
moesten zetten zullen zich inderdaad van het kruisjesteken bediend hebben. In de oudere registers van
de burgerlijke stand kom je de kruisjes vaak tegen.
Diegenen die vaker moesten ondertekenen, zoals bijvoorbeeld ambachtslieden op kwitanties, en/of zij
die blijk gaven van eigenheid, hebben een .e igen
handmerk ontwikkeld. De verscheidenheid is groot en
ze zijn niet alleen in archiefstukken aan te treffen,
maar ook in wapens, op stenen (bouwmeesters) etc.

Bij het omslag:
De rappe wielrenner Leonardus van der Vleuten,
beter bekend als 'Naris de Vleut' in 1911.
Hij was een goede sprinter en een van de
sterke troeven van de Somerense wielerclub
'De Zwaluw' van toen.

De heer G. Slaats uit Eindhoven is bij zijn uitgebreid onderzoek van het Astense oud-archief een
groot aantal handmerken tegengekomen, o.a. in de
bijlagen bij de borgemeestersrekeningen en bij de
kerkrekeningen. In de volgende bijdrage, en in het
vervolg hiervan in de komende Uytbeyndel komen zij
aan bod. Ze staan in alfabetische volgorde van de
"schrijvers". Achter de naam is het inventarisnummer vermeld waarin het handmerk gevonden is. In
sommige gevallen zijn meerdere nummers gegeven.
Het eerste heeft telkens betrekking op het weergegeven tekstgedeelte; de/het volgende op de andere
nummers, waarin hetzelfde handmerk of een variant is
aangetroffen. Afwijkende handmerken van eenzelfde
persoon zijn allemaal opgenomen.
De redaktie.
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HUIJJ3ERT .Al3RliliAHS (XXVII/21)
Ick onderges. bekenne ontfangen te hebben uyt
handen van A. van der Lith, kerckmeester, ter
somme van 2-15-0 van 2i dagh "Terckens aen kerck
als kerckmuers des daegs 18 stuivers.
Asten, den 7 july 1698.
Dit merck A
heeft gestelt Huybert
·u
Abrahams
I
verclaert niet te conne
scrijven.
JOOST AERTS (XXVII/16; 13; 17)
Ontfange 6 gulden over een jaer tractement vanwegen
de kerckeglaesen, die ick aengenomen hebben jaerlijcx te repareren. Ende noch jaerlijcx een vaen
bier maeckt in twee jaeren twelf stuyver.
Dit merck , I\. \.
heeft gestelt Joost Aerts,
~
glaesmaker -(Deurne).
JOOST VAlf BAECKEL (XXVII/15)
Ontfangen de somme van twee gulden hercomende van
karvracht van de orlosiemaecker met sijn knecht
ende den haen met het ijserwerck vandien van Bosch
te brengen tot Asten. Actum 9 marty 1667.
Dit merck heeft ~
gestelt
Joost van
Baeckel.
DANIEL VAN BUSSEL (X/4)
Ick Daniel van Bussel ben met die soldaeten nae
Huesden gegaen voor eccecusi, gegaen voor Jan Maes
ende Dirc Janse inden iersten tot Lyahout betaelt
voor die soldaeten
0- 8-0
'a Nachs tot Roede
1- 4-0
Tot Boxtel ontbeten betaelt voor die
soldaeten
0-19-0
0-10-0
Noch voor Huesden
Noch verteert in het overcoomen met den
0-10-0
overvaeren
2

Noch uutgeweest 11 daegen ende daech
gehadt 7 stuyvers belopt

1- 4-0
8- 2-0

Ittem noch nae Huesden geweest den
9 februarius doen tot Helmont verteert
in het nechgaen
0- 8-0
Noch tot Schijndel verteert
0- 7-0
Noch tot Vlijmen verteert
0- 8-0
Noch eenen haes gesconken den renmeester
voor
0-19-0
Noch van oever gevaere gegeven noch ende
weder
0- 5-0
Noch uut geweest 13 daegen daechs 7 stuyvers
Noch verteert met den renmeester Vereyken
ende Jan Franssen in het uutgaen in sijn
boecis
2- 5-0
met den Geueldygen doen ick den eedt dede
Somma beloept in alles 9-3-0
Dit is het merck van _
Daniel van Bussel
(geen jaax bijlagen
_ _- L _ _ _ rekeningen 1611-12
Facyt be dracht dese
bey reysse metten
oncosten 17-6-0

) J /

DIRCK JAN(SEN) COPPENS (X/12)
Marcelys Peter Jocops compt goet van dorpe 4-4-0
hercomende, dat hij hefft gefaeceert opte vercopinge van den nyen erffen; 8 daegen; noch opte
Lenssel; 3 daegen; noch opte smaeldilling van de
rente eenen dach. Facyt 12 daegen endat te moegen
vTynden aen hennen selffs ontfanck van sijn nyen
erffenisse bij consent van schepenen.
26 ocober 1618.
:Hichiel Coolen
Gelden Gielys
merck Derick Jan
Jan Hanrych
Coppens
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Dirck Janssen

~

Merck Derick Jansen

Dirck Jan Coppens

~

Derick
Jansen

l1erck

JACOP JACOPS VAN DE CRUIS (X/6)
lek, Jacop Jacops van de Cruis, bekenne ontfangen
te hebben uut handen van Dirck Jan Dircks ende
Jan Jan Maes die somme van 9 gulden stevers oude
borgemeesters gedient hebben in het jaer twelf ende
dertien en bedane mijnder goeder betaelinge van
eenen jaerlicxen pacht.
Di t is het merck van
(i) 0 va
Jacop Jacops van de
Cruis.

1r
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DIERCK JAn DIERKX (X/14)
Borgemesters wylt goet doen Goris Franssen seven
stuyvers van dat hij hester gevoert van der gemeynten twe karren in de Steegen.
Des in presensy Dierek Jan Dierkx en Jan Peters
van Rest.
Dierck Jan Dierkx.
Dyts merck

JAN DIRX (XXVII/15)
Specificatie van het gene dat ick Jan Dierickx
hebbe ghelevert aen de kerck van Asten soo steen
als plaveyen.
Jan Willems heeft bey mey ghehaelt voor de kercke
van Asten duysent haerde steen, het duysent 7 gulden,
6- 0-0
afgecocht voor
Item den presidents soon en de kuypers soon
ieder ghehaelt vierhondert, te saemen 800
4-16-0
haerde steen. Ieder 100 voor 12 st.

Voor seven vrachten en een vracht hallef
als dan gebrocht steen ende plaveyen aen
de kerck van Asten comt mij voor ieder
vracht thien stuyvers.
3-15-0
Noch 800 haerde steen se lIef gebrocht
aen de kerck. Het hondert voor t"relf
stuyvers.
4-16-0
Noch ghelevert vijfthienhondert plaveyen aen de kerck van Asten mij afgecocht het duysent voor vier gulden.
6- 0-0
Voldaen 20 juny 1667 Jan Dirx.
Dit is het
merck van Jan Dirx.

jj

HENRICK FAES en JAN TIJSEN (X/12)
Op den 29 july 1619 sijn ,dj, scepen van Asten
. met Danel Coelen, borgemester, ende Harcelis
Peters tot 11eyel gewest en hebben haer luyden
wederom getelt die hondert gulden die sij de
scepen van Asten in vorgaende jaeren op beleeninge
gedaen hadde omdat sij suoden hoeden en drijven in
die gemeynte van Asten so ver als dat bescheyden
was ende mits now dit geIt weder getelt ys en
moegen sij niet langer gebruyken.
Dese penningen hebben ontfangen Jan Tijsen en
Henrick Faes met sijne consorten en hebben
ondertekent.
11ichiel Coelen
dits merck Jan
+Jan van Rest
Tijsen
dits merck van
Henrick Faes

GIEL FRAl~SEn (X/6)
vlillem den Huesdense scheper verclaert met naebueren dat hem Peter Coecx ende Michiel Fransen
te veel hebben getelt 4 schaepen, beloept
8 stuyvers.
5
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Dit is het merck
Gielen Fransen.

Merk\l ardige grenspunten
in onze streek IV

van

DENlS FRAlfSSEN (X/5)
lck onder geschreven twee soldaten van cappeteyn
Ceverclaer hebben geëxteit het dorp van Asten den
sestuentich mey anna 1613 voor haer axuatie af
gegeven van de renmester Brockhoven aen haer connie
voor drie dagen execusy de somme van vier gulden,
10 stuyvers, genampt Denis Franssen, copperael
onder de connie van oappeteyn Ceveolaer, ende Aert
Janssen van (Saevenen).

Di t is merCk

Ofschoon men niet zou verwachten dat een stevige
water molen aan een rivier, die niet of nauwelijks haar
loop verlegde, punt van grensgeschillen zou zijn was
daar in de loop van de tijd de volgende molen toch
enkele keren bij betrokken:
.

-! f
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PHLYPS HALDEIUiAHS

(x/6)

Nota van 63 gulden st. Martinusdag 11 november 1612
van Peter (
) en Phlips Haldermans als erven
van Aert Haeldermans.
~
Peter (Hestgens) Phlyps ~ Haldermans

De Stipdonkse Watermolen
LAMBERT HANSEJ."'f

(xl 14)

Aert Gelis ende Jan Thijssen, burgemeesters, sult
betaelen aen Gelaude ldelete die somme van ses en
dartich gulden, comende van de gevangen van de 1-1oosdick die totten sohoutent hebben verteert ende hunnen te betaelen ende wijders niet betaelt bij die
van den Moesdiok enz. enz.
o.m. + Henrick lsbouts - sohepen.
het merak ~
Lambert Hansen - schepen.

(wordt vervolgd)
6

Deze molen lag aan de rivier de Aa of Grote Aa (in
1750 aangeduid als Oude Aa) op de grens van de gemeenten van Vlierden en Lierop, getuige de uitgifte van de
gemene gronden op respectievelijk 26 februari 1326 en
8 december 1328 door hertog Jan 111 van Brabant aan de
inwoners van die plaatsen en van Mierlo. Bij de uitgifte van de gemeente Dorpsgoor of Dorps Ghoer aan de
inwoners van die laatste plaats op 4 december 1300
door hertog Jan 11 van Brabant werd er gesproken van
. .. a molendino de Stipdonek. De molen bestond toen al
een behoorlijke tijd, want er was reeds sprake van de
molen van Stipedunch in 1179.

G.Slaats, Eindhoven
7

Naderhand wordt de watermolen nog de nodige keren genoemd bij geschillen tussen de inwoners van Mierlo en
Lierop over het bezit van de Groene Gemeente (in o.a.
1464 aangeduid als eenre Gruender Gemeente geheeten
Helmonder Gaar en later ook wel Vareschot genoemd).
Dat geschil duurde van maar liefst 1402 tot 1758.
Zo wordt Stipdonck ten Rade verschillende keren vermeld, meestal met de mededeling dat ze steeds op de
plek gelegen zou hebben waar ze in 1300 ook al lag en
onmogelijk op een andere, zoals in 1535, 1750 en 1754.
Maar in 1575 beweerden die van Lierop, dat een eindje
stroomaf van de toenmalige watermolen een andere molen
gelegen zou hebben aan de Aa. Op 14 januari 1575 trok
een afvaardiging van de Leen- en Tolkamer en bestuur-

,ders van Lierop en Mierlo er naar toe. Daar werd even''fel niets aangetroffen wat op de voorloper van de
Stipdonkse watermolen duidde, waarna die van Lierop
zich daar bij neerlegden.
Tussen die van Lierop en Vlierden is over de grens
daar, zover mij tenminste bekend, nooit een geschil
gewees t. Trouwens ook over de andere watermolens op de
Astense Aa op de grens van Vlierden met Asten zijn
geen geschillen met betrekking tot de grens bekend, al
bestonden ze ook al in ieder geval in 1326, althans
die van Ruth. Die wordt dan en in 1468 (volgens een
17e eeuws afschrift) muelen gheheyten Ruth genoemd en
in 1367 bij de uitgifte van de gemene gronden door
Hendrik van Cuyck aan die van Asten Ruth ten raide. De
watermolen van Belgeren, die tussen die van Ruth en
Stipdonk inlag, wordt in het bewuste 17e eeuwse afschrift niet genoemd, ofschoon hij toen zeer waarschijnlijk al wel bestaan heeft. H.N. Ouwerling vond
blijkbaar een ander afschrift van diezelfde akte, waar
de molen wél genoemd wordt; daar is sprake van ... den
stroom neder totter muelen toe gheheyten Ruth, van
daer den stroom neder totter moolen toe geheyten
Berge 1 en, ende soa voirt denselven stroom neder totter
moelen toe geheyten Stipdonck .. ..
Vn zowel de watermolens als de toenmalige grenzen bij
Stipdonk is weinig overgebleven. Een eindje van de
plek waar de watermolen stond kan men aan de ZuidWillemsvaart nog een grenspaal uit de vorige eeuw of
misschien zelfs nog wel het begin van deze eeuw
vinden, waarop aan de ene kant staat Gem. Vlierden en
op de andere kant Gem. Lierop.
Wiro van Heugten
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Een president-schepen uit Vlier en
(1696-1732)

Plaatse~

·Y.;.iten :reelland:

's30sch
J.eü:.ert

Aalst

In de huidige ambtelijke 'vereld, 'vaar sprake is
van ',' inschalen" en zogenaamde "functieomschrijvingen", vindt men weinig meer terug van de
diensten, die rond 1700 verricht werden door het
toenmalige schepencollege, met name door de president-schepen.
Een analyse van de declaraties, ingediend door
president-schepen GEVAaT VAN DOERNE te Vlierden
licht een tipje van de sluier op, waar het 't
scala van administratieve, bestuurlijke en representatieve taken betreft, die hij te vervullen
had.
In de serie "borgemeestersrekeningen" in het oud
archief van Vlierden bevinden zich namelijk over
de jaren 1696-1732 bijna alle "declaratielijsten"
van Gevart van Doerne en een studie daarvan verschaft ons toch een aardig inzicht in wat hem zoal te doen stond als "voorschepen".
Een interessant facet van deze declaraties is bovendien, dat de daarin opgenomen beschrijvingen
allemaal op datum zijn genoteerd, hetgeen historisch gezien, deze documenten tot erg boeiend materiaal maakt! l1en zou die notities kunnen beschou,ven als een soort persoonlijke agenda van de president-schepen.
Voor dit artikel heb ik me overigens beperkt tot
de declaraties over de jaren 1696, 1697( 1701 en
1702 (de tussenliggende jaren ontbreken), om daarmee een eerste indruk te geven van de aard en verscheidenheid der vrerkzaamheden.
TAKEN VAN DE VLIEP..DEHSE PRESIDENT-SCHEPEN
GEVART V~{ DO&~}m:
- veel ges~rekken met drossaards en andere
presidenten uit de omliggende dorpen inzake
allerlei oorlogslasten of andere bestuurlijke
10

~ê%îY
liederweert

Deurne
26

Asten
58

\~
-."~~

Kaartje van het
Kwartier Peelland
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zaken betreffende het b~artier Peelland,
waardoor hij regelmatig afreisde naar andere
dorpen en vaak aldaar moest blijven overnachten.
bezoeken aan door vijandelijke legers opgeslagen "campementen".
regeling van karrendiensten van de dorpsbewoners aan die legers en onderhandelingen
over te betalen contributies.
aanwezigheid bij het jaarlijkse kiezen van
de "borgemeesters".
het ontvangen en bespreekbaar maken in het
schepencollege van allerlei binnenkomende
"placaeten" en "missiven" van de hogere
overheid.
mede helpen opstellen van de "borgemeestersrekeningen".
controle op allerlei lijsten zoals hoofdgeld,
collecteurs lijsten en andere belastingkohieren.
uitbetaling aan kwartiersboden.
kontakten met deunTaarders bij verschillende
civiele processen.
uitbetaling van wolvenvangers.
nazoeken van documenten die bewaard werden
in de "dorpscomme".
inschrijven van land- en maatboeken.
het "herstellen", in de zin van ko"pieën vervaardigen, van beschadigde documenten.
aanschaf van "schrijfboecken".
de nodige reizen naar Den Bosch voor overleg
met en betalingen aan de rentmeester van
Heurn.
inspectie van schoolmeesterswoningen in de
direkte omgeving in verband met conflicten
met de Vlierdense schoolmeester.
het bezoeken van de bvartiersvergaderingen
die soms in Sint Oedenrode, maar vaak ook in
andere plaatsen werden gehouden.
kontakten met de Heer Ideleth -advocaat- inzake het vertalen van Franse brieven.

- regelingen met legeroversten met betrekking
tot sauvegards (= vrijgeleiden).
- ontvangst van post uit Brussel en AntIverpen
betreffende leveranties aan diverse legers.
- uitvoeren van de banschou,v.
- het bij"Tonen van de zgn. "classicale vergaederingen van de ses dorpen", I'raar voorbereidende besprekingen werden gevoerd en
standpunten bepaald, voordat men doorging
naar de officiële kwartiersvergaderingen.
- uitbetaling van dorpsbewoners die hooi- of
haverleveranties hadden gedaan aan legers
en het aanleggen van lijsten daarvan.
- samenstellen van inkwartieringslijsten.
enz. enz.
Juist in deze periode vertonen de declaratielijsten
erg veel posten betreffende rondtrekkende legers!
Dit soort documenten is eigenlijk een grondiger
studie "1aard. Zeker I'Tanneer men daarbij zou betrekken de deolaraties van de president-schepenen
der omliggende dorpen, stijgt de historische ,vaarde
van dit archiefmateriaal en is het in het kader van
regionale geschiedschrijving een bron, die veel interessantse gegevens aan het licht kan brengen.
Het bijgevoegde kaartje is ontworpen om een idee te
geven van het "reizen en trekken" van zo'n president-schepen. Dit plaatsnamenonderzoekje is verricht
aan de hand van alle declaratielijsten van Van Doernee Het cijfertje geeft aan hoe vaak de plaatsnaam
in de declaraties als "bezochte plaats" vermeld
staat!
Henle Bei j ers
Schijndel.
Bron: Documentatiemateriaal werkgroep Oud-Vlierden.
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Archiefsprokkelingen
1. Uit het archief van de Nederlands Hervormde
Gemeente te Deurne blijkt uit een bewaard gebleven notuIenregister van de Kerkeraad, dat
dominee J.A. Martinet, bevestigd te Deurne 1717
en vertrokken naar Schijndel in 1736, de vader
van de te Deurne geboren en later zo bekende
zoon J.F. Hartinet, tijdens zijn ambtsperiode
alhier aan de hervormde gemeente heeft geschonken: een "preekstoel met eenen stevigen koperen
lezenaar, kandelaar en voetstuk naar den zandlooper, een doopbekken enz."
Uit hetzelfde register maken we op, dat door een
diefstal in 1750 het avondmaalszilver en het
doopbekken zijn gestolen. De goederen lagen destijds tijdelijk opgeslagen in de woning van
drossaard La Forme, toen op een middag twee onbekende personen de drossaard grepen en vastbonden en er met de belangrijke vondsten vandoor
gingen.
2. In een overlijdensregister van Deurne over de
periode 1718-1748 lezen we dd. 28 juni 1741:
"is begraven een doot lighaam sonder hooft of
handen gevonden, doodt, in den koornacker van
de hoe~e op Brugge. Nevens hem lag een witte
.
rok met roode opslagen, en had aan een rood cam~
sool. Bij hem gevonden tl'lee paspoorten, beijde
op naam van Lode,vijk Bronsel, soldaat onder de
compagnie van cap(itein) Grinspie int. regiment
van den generaal majoor baron van Eek van Phantaleon.
Datum Go~inchem, den 23 me~J 1740 en de tweede
van 14 feb(ruari) 1741".
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3. Uit

è ( bijlagen van de dorpsrekeningen van
Deurne van het jaar 1763 blijkt, dat er in
maart 1763 "enen nuwen hant,-Tij ser" is gemaakt,"wijsende naar Venraij en Deursen".
Er is twee dagen aan ge'verkt à 15 stuivers
per dag.
\"aar de ",ijzer is geplaatst is niet bekend;
uit het feit, dat het een nieuvle ,-Tijzer is
blijkt het bestaan van een eerder.
Helaas ook hier niet bekend wanneer deze '-Terd
geplaatst
0

4. Eveneens zien we in de bijlagen van de dorpsrekening van 1766, dat de borgemeesters belast
met de inkomsten en uitgaven van de dorpskas
's morgens om 8 uur in de raadkamer "met open
deuren behoorlijke reekeninge" zullen doen.
Een roijaal bestuurlijk gebaar, dat veel later
door Thorbecke (1851) in zijn gemeentewet verplicht werd gesteld: "in eene besloten vergadering kan niet beraadslaagd, noch een besluit
genomen worden over de rekening".

5. Een blikseminslag in de toren van de kerk van
Deurne in het jaar 1737 had tengeVOlge, dat de
volledige spits van de toren afbrandde; de rest
had zwaar te lijden door brandschade. Ook de
klokken en het uurvTerk (het "orologie") moesten
het ontgelden.
Bij een openbare aanbesteding op 15 mei 1738
werd het maken van een nieuw uur\verk gegund aan
Benedictus van den Berg, een Gemertse orologiemaker.
Controle van het uur'verk vond in 1739 en 1743
plaats door mr.orologiemaker Theodorus Simons
uit Eindhoven. Hierbij worden nogal wat gebreken geconstateerd. Uniek is echter, dat bij de
visitatieverslagen van Simons een tekening van
een uurwerk is bijgevoegd. Aangenomen mag worden,
dat deze tekening (zie afbeelding) overeenkomt
met de Deurnese situatie.
R.J. Jansen.
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V olsmuziek in onze streek X.a:

De schareslijper

"De Schareslijper".
Vroeger was "Ne schéreslijper" In vertrou"ld beeld
in onze samenleving. Regelmatig kon je hem met
zijn typisch karretje in de straat zien, \vat dan
de opmerking ontlokte: "D6r hèrrugu de schéreslijper, dur zal vleI vlir règen komme". Sinds de
voortschrijding van de techniek, is hij helaas
ui t ons straatbeeld verd\venen.
Voor zover mij bekend, zijn er maar enkele liederen over dit beroep geschreven, waarvan het bekendste, "Komt vrienden in den ronde".
Bij Johan van Gog tekende ik indertijd een lied op,
dat sterk afweek van de anderen. Niet alleen door
zijn melodie die kwa toonomvang een goede zangstem
vraagt, maar ook door de presentatie.
De zanger installeerde zich achter een tafel, stak
t"lee messen met de lemmeten tussen het tafelblad
en hield een groot plat bord op de knieën, zodanig
dat het bord voor eenderde deel boven de tafel uitbTam. Door ombeurten de linker- en rechterknie omhoog te brengen, kreeg men de indruk dat het bord
draaide (als bij een slijpsteen).
Na een paar fikse tikken op beide mesheften gegeven
te hebben, waardoor een ratelend geluid ontstond,
pakte hij één van de messen en hield het boven tegen het bord. Daarna begon hij het volgend lied te
zingen.
Dat deze uitvoering wel enige ervaring vereiste,
moge wel blijken uit het feit dat onze zegsman
diverse borden heeft laten sneuvelen voordat hij
zijn voordracht onder de knie had.
De liefhebbers onder U die dit willen proberen
zou ik aan willen raden met een onbreekbaar bord
te beginnen. Lukt dit goed, neem dan aardewerk en
tenslotte porcelein. \vant bTali tei t bepaalt de
waarde. Waar of niet?
Succes ermee.
18

Gezongen door Johan van Gog 78 jaar.
Dit lied werd als voordracht gebracht.
Toen ik was jong van jaren, liep ik met mijn
slijperssteen.
In mijn vak zeer goed ervaren, trok ik naar alle
oorden heen.
Ik liep overal in ft rond, of ik iets te slijpen
vond,
vanaf de vroege morgen, tot de laten avondstond.
19

Refrein:
Hessen en scharen, slijp ik zo gaare
als het wiel van Driekske maar draait.
Slijp ik ze dat gij er mee maait,
dat vrat Uvr buurman heeft gezaaid.
En alles fietst en alles wielt
alles is door het slijpen bezi;ld.
Tralala-Ialala-trala-Ia-Ia.

Ieder mocht mij gaarne lijden, daar ik vriend'lijk
'Vras en ree,
'k mocht mij alle gunst verblijden, met mijn ,.,erk
,';as men tevree.
Ik was altijd content, en als een knappe vent.
Bij rijken en bij armen, steeds om mijn vak bekend.
Refrein:

Overal ,'r erd ik geprezen, maar 't meest bij 't
schoon geslacht,
Moest er een schaar geslepen wezen, aanstonds
wierd er aan mij gedacht.
Men riep: "Daar is de man, die de scharen slijpen
kan" •
En ik zette zonder vreeze, mijne voet al op het span.

Nu ben ik hoog van jaren, liet het slijpen in den
brand,
Zette reeds sinds lange jaren, mijne steen al aan
de kant.
:t-1aar als ik hem nog had, hij vlerd weer opgevat,
En ik ging weer opnieuw aan 't slijpen
Zowel in dorp als in stad.

Refrein:

Refrein:

Eens kwam ik een meisje tegen, 't kind zou naar de
winkel gaan,
't scheen ze was geheel verlegen, want zodra ze mij
zag staan.
I
't was 't eerste wat ze zei: "Ach slijp die
schaar voor mij".
Ik liet het haar geen t,feemaal zeggen, maar ik
deed het vlug en blij.

Jan van Ooij.

Refrein:
Ik heb door mijn scharen slijpen, menigeen tot
mijnen vriend.
Gelijk ge kunt begrijpen, ook heel aardig geld
verdiend.
Dat kwam omdat ik riep, als ik met mijn vlagen liep,
met moed uit volle longen, getrouw maar "Scharesliep".
Refrein:
20
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Remediën van verschijden acsJaenten IV
12. "Remedie voor die kancker".
Neem een "suickende muscate", doe er wat
vlaswerk omheen, verhit dit in "die gloet"
en stamp het dan fijn. Meng er triakel onder
en maak er dan een pleister van, die men op
nieuw verband smeert. Dit moet er stevig omgebonden worden.
13. "Voer een vrouwenborst die sweeren wil of
sweert".
Droog "lijnsaetkoeck" tegen het vuur en stamp
hem dan fijn. l'Ien kan ook "lijnsaetmeel" gebruiken. Kook er een dikke pap van in "stroomwater" en maak daar een "redelijck vette
plaister" van, die men op de zwerende borst
legt.
14. Tegen nier-, blaassteen of "verstoptheyt der
lever".
"Neemt ~ notemoscate, 3 of 4 bladerkens foellie, een achtendeel loots rebarber" en snijdt
dit klein. Laat het in een "g.o et romerken
witte wijn" weken bij het vuur. Zeef het de
volgende morgen door een schone doek en drink
het.

16. Tegen de "teringe".
stamp een half pond suiker fijn. Neem dan
1 0 gram Ilgymber ll en van elk 2t gram Ilmuscatenbloem, caneel, nagelen en saffraan".
stamp 90k dit fijn en meng het met de suiker.
Elke morgen dient men hiervan een Ili lepelken"
met warme wijn in te nemen. Dit is ook goed
voor pijn aan het hart.

17. 'Tegens die vloet" •
"Neemt een vers ey ende braet dat; laet dat
wit samen affloopen ende in de dooyer gedaen
van het saet van rode roosen, soe veel men tusschen 2 vingeren nemen can". Neem het 's morgens
in met een "halff cleyn romerken" weegbreewater.
Drink IS avonds bij het naar bed gaan ook wat
weegbree\olater. "Ditseven of acht dagen lanck
gedaen. Het is dick goet gevonden."
(Bijlage: plantenlijst)
12. Triakel: dryakel.

15. Huislook (of donderbaard): donderbladeren.

15. "Tegens alderhande schurfheyt, It sij op 't
hooft of aen 't lichaem".
Neem huislook en stamp die fijn. Leg een in
het sap daarvan gedrenkte linnen doek op de
betreffende plaats. "Het sal terstont coelen
ende heelen".

•

22
23

Historische notities
over de Vlierdense Kapel
In het weekblad voor Deurne dd. 22-07-1982, heb ik
wat gegevens gepubliceerd aangaande de oude kapel
van Vlierden. Deze aantekeningen werden toendertijd
verzameld vanuit het oud administratief archief,
met de opmerking erbij, dat zo weer "een bescheiden
stukje kon worden toegevoegd aan de legpuzzel van
de historie van deze 13e eeuwse kapel". Inmiddels
zijn v/eer andere notities teruggevonden, waardoor
de puzzel verder gecompleteerd kan worden.
In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag werd het
nodige onderzoek gedaan en daar troffen vle een aantal stuklcen aan betreffende de "aangebrachte geestelijke goederen, pachten, chijnsen en renten van
den dorpe van Vlierden" (gedateerd 1648).
Daaronder bevond zich een register, getiteld
"Register der capellen van Vlierden \Velck tegenwoordich vloort bedient bij HEER JAN 1;IOUTERS",
'vaarin een aantal posten \Vorden opgesomd, die ons
enig inzicht verschaffen omtrent het onderhoud van
de dienstdoende priester.
We laten ze in extenso volgen:
- het convent van Bynderen gheeft tot den dinst
der selver capellen tot Vlierden drie mudden
rogghen in speciën.
- item noch het selve convent gheeft jaerlycx
tot den dienst tot Vlierden 28 gulden.
- BRUYSTEN VERREES ghilt in rlesen register jaerlijcx 16 vaten rogghen reducibel, v1elck vlordt
betaelt met 4 gulden.
- PETER CELEN DEN CUYPER 8 vaten rogghen reducibel, woort betaelt met tv1e gulden.
- THONIS HOEBEN cum suis geldet 4 gulden, waervan PHILIPS IJSBOUTS '!t1onende tot Asten aen den
Dijck die heIlicht betaelt.
- JOOST HEtmRICK BAKEE11ANS geld et in desen reghister 2 gulden.

_ die erffgenaemen SHlON VAll DEN HEYTRAECK
ende KLAES BRUYSTENS 6 vaten reducibel,
woordet betaelt met 36 stuivers.
PETER VERSCHUEREN tot Asten gheldet een
mudde rogghen -desen pacht is ghedeylt in
drie deilen- het ~~n derdendeel geldet
MERIKEN VERSCHUEREN aen den Dijck tot Asten
4 vaten.
_ IJSBOUT VERSCI~EN aen den Dijck tot Asten
geld et het ander derdendeel en he~fft niet
betaelt nae mijn opinie in thien Jaeren.
_ het ander derdendeel geldedt CEEL PETER tot
Vlierden, wordt betaelt in toto met drie
guldens.
.
_ die ghemeynte van Vlierden gheven 1n desen
register 8 gulden.
_ item die bruederschap gheven reghister alsser
dinst voor ghedaen 'vord t 6 gulden.
Dese copie is met den originelen reghister
accorderende van woordt tot woordt
Q,uod attestor
GODEFRIDUS PETERS
secretaris
te jaer 52 gulden
jaerrogge 3 mudde 10 vaten.
Nog interessanter zijn de gegevens die ontleend
konden worden aan de zogenaamde "Verbaalen van de
tienden" over de periode 1648-1795, uit het archief van de RAAD VAN STATE, uit de tijd dus dat
Brabant generaliteitsland was, d.w.z. rechtstreeks
stond onder het bestuur van de staten Generaal.
Degenen ·die \Varen aange'!tlezen om de tienden te
komen verpachten, brachten op gezette tij~en een
bezoek aan de diverse Peeldorpen, steeds 1n eenzelfde volgorde. Het bleef, zoals blijken zal, i n
de meeste gevallen niet bij het verpachten van de
tienden alleen, want op het moment dat ze op bezoek waren, werden meteen ook "andere zaken" aan
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hen ter beoordeling voorgelegd. Het ~ trof in hoofdzaak het plaatselijke, door de gereformeerden overgenomen kerkgebouwen het functioneren van de gereformeerde schoolmeester.
Het onderzoek is voorlopig nog lang niet voltooid,
maar de gegevens die momenteel reeds bij de vTerkgroep Oud Vlierden berusten, vTillen v/e U niet onthouden en we komen er in de toekomst nog eens nader
op terug! \ve zullen ons in het onderstaande ben erken tot wat er zoal beschreven staat over de Vîierdense kapel!
1654
"De predicant tot Deursen ende Vlierden in Peelant
versochte bij requeste, dat d'capelle tot Vlierden,d
aer in gepredickt werden moghte, werden gerepareert,
soo van dack, glaesen ende anders, mitsgaders den
tooren, ah/aer door I t imvateren alles bedurff ende
verrotten, tot groote peryckel van den kloeken neder
te vallen. Hierop hebben wij den controlleur BLON
denTaerts aengesonden, die ons van de gelegentheyt
heeft gerapporteert ende van 't geen nodiche was,
was een overslach gemaeckt, bedraegende ter somme
van sesensestich guldens. Ter welcker reparatie
hebben wij den rentmeester PIETERSON geauthoriseert
om alles volgens onse gegeven appoinctement conform
te maecken, mits niet meer te excuderen als de gemelde som van 66 gulden. Ivaer aengaende de reparatie
aen den tooren aldaer, 't welck wij verstaen een
ordinarie laste des dorps te wesen, dien volgende
hebben den selven rentmeester gelast de regeerders
dier plaetse daer toe te houden, dat de tooren met
den eersten gemaeckt werden om alle peryckelen voor
te commen, ofte dat hij anders sulcx tot haeren
kosten soude doen." (1)
in de marge: "tot hiertoe gelesen den
16e september 1654"
1656
"Den predicant tot Vlierden vertoonden ons, dat den
houten toorn staende op de kappelle aldaer, zeer
26

caduck ende dansereus stont van 't eenemael ter
neder te storten off te i·meren in tijt daer inne
werde versien. Hier op hebben wij ons geinformeert ende volcominde bericht sijnde datt't met
den t ooren soodaenigh geschaecken was, dat de
reparatiën niet langer diende utgestelt te Herden
ende dat den selven tot last van 't CO:NVENT VAN
BYlffiEREN stont, soo hebben Hij den rentmeester
PIETERSOlr geautoriseert de selve reparatie te
doen te beste oirboor ende gebruyck daer aen den
tooren die 't lant toebehoort". (1)
1670
KERCK TOT FLIERDEN fol. 23vo.
"De regeerders van de heerlijkheid Vlierden in 't
Quartier van Peelant, hebben ons bij requeste vertoont, dat de parochiekercke aldaer in veelen deelen ongerepareert bleef~ leggen soodaenich dat geschaepen was, dat die t'eenemael soude komen te
vervallen, soo daer inne niet tijdelijck en wierde
versien.
Daer op ons informerende, sijn bericht, dat dese
kercke is een dependentie vande kercke tot Deurne,
alivaer den CONHANDEUR ViJl GEr·1ERT ende den ABT VAIr
FLOREFF (2) de geestelijke thienden trecken en
uyt dien hoofde soude sijn verobligeert tot de reparatie deser kercke. Oversulcx hebben wij den
rentmeester JOHAN DONDER ende den quartierschout
gelast ende geordeneert, de gemelte geestelijcke
thiendeheffers aldaer tot de reparatie der selve
kercke te houden ofte bij naelaetichelyt sulx te
laeten doen tot haer lieden cost".
1671
CAFPEL TOT VLIERDEN.
"De nredikant en schepenen van Vlierden hebben
bij haer requeste verthoont, hoe de cappelle aldaer seer quam te vervallen soo in dack en glaes
en zoodaenich dat onbequam was den Godtsdienst
daer inne te pleegen. \vaer op ons informerende
hebben geconsidereert de voors. cappelle niet en
is eene hooffkercke, maar dat die is gestelt door
27
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die vant CONVEll'T VAn BIHDERE:rr, ter oors aecke van
de menichvuldige hoeven die het convent ,varen
competeerende, als . .'lillende hunne pachters vanden
Godtsdienst voorsien, maar dat volgens de ordinaer
constitutie de reparatie van de kercke competeert
aen den gheenen, die de groote thienden sijn treckende, die aen staet niet noch aen particulieren
competeren."
in de marge: "wij leggen de requeste hierover
sub nr. 32". (3) (R.v.ST. 1.01019
nr. 1821)
Na een volgend bezoek aan Den Haag hoop ik weer
meer wetenaw·aardigheden te kunnen publicerenl
Henk Beijers
(Schijndel)
Noten:
(1) Algemeen Rijksarchief. Raad van State
1.01.19, inv.nr. 1819.
(2) Mijns inziens moet dit laatste zijn:
ECHTERNACHJ
(3) Algemeen Rijksarchief. Raad van State
1.01.19, inv.nr. 1821.

Vo dat et te laat is:
Voordat oude woorden verloren gaan, hebben W1J
eigenlijk toch wel de taak om zoveel mogelijk
oude woorden te verzamelen en te beschrijven.
Een groepje Vlierdense dames is daar nu mee bezig.
Ze zijn de zestig jaar al gepasseerd en kennen en
gebruiken nog veel "ouder,vetse" woorden.
Dit wordt opgetekend door een.mevrouw uit Zeilberg,
die hen begeleidt met allerlei handvaardige zaken.
Hier volgt een aantal woorden. Graag Uw reakties
hierop of U,·, eigen "l,voordenschat van vroeger" opsturen naar de redaktie.
scholk
plegger
schotelslet
ket
geut
gehengst
verrig
medinnen
seffens
taft ere
hosbengels
membol
grootnek
sloplijf
lengskes
groes

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

schort
jutenzak
vaatdoek
vork
bijkeuken
slappe koffie
klaar
dadelijk
dadelijk
namiddag
kousenbanden
een verwaand mens
een verwaand mens
borstrok
onderhand
grasveld

We eindigen deze keer met een oud schoolliedje:
1. "'lij boeren en boerinnen

wij werken dag en nacht
W1J ploegen en wij spinnen
en wij zingen uit alle macht:
Lieve Heer, kost en kleer
't Hemelrijk en dan niets meer.

f
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2. Wij spitten en W1J spaaien
gehele dagen lang.
\vij zaaien en ,dj maaien
en we zingen deze zang:
Lieve Heer etc.

3. \o/ij koken alle dagen

In nood werd O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
aanbeden

des morgens boekweitpap.
Zo vullen vle onze magen
... . """--"""
en ,'11 J z1ngen even rap:
Lieve Heer etc.

Dit gebeurde meestal in de kerk
O.L. Vrouw is nu iets teruggetreden
De bijstand werd gemeentewerk.

4. \-lij gaan op houten blokken
en meestal zonder hoed.
\'li j gaan met baaien rokken
en wij zingen welgemoed:
Lieve Heer etc.

5. ''lij eten zoete boter
en melk lest onze dorst.
Dan zijn wij veel devoter
en wij zingen uit volle borst:
Lieve Heer etc.

6. Wij gaan een pint je drinken
des zondags na de noen.
\{ij dansen en wij klinken .
en wij zingen in het groen:
Lieve Heer etc.

7. \'lij dekken gene tafel
een stukske uit de hand.
Dat smaakt ons als een wafel
en wij zingen over het land:
Lieve Heer etc.
8. Gij ed'len en gij rijken
wij zeggen U zeer vrij.
\'lij vTillen U niet ",ijken
g1J zingt niet half zo blij:
Lieve Heer etc.
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Anneroos Quispel.

Voor zorgen ging men te bedevaart
Gezongen werd dan het Ave Verum
Om nu van kommer te worden gespaard
Verstrekt men librium en valium.
Was men stout dan ging je naar de hel
Werd ons vroeger geleerd
Tegenwoordig wordt het hele stel
Reeds op aarde gecremeerd.
Veel is er verdwenen
Wordt nogal eens vaak gezegd
Maar niet alles ging henen
Alleen de taken zijn verlegd.
J. Manders ,

Lienderweg 13,
Asten.
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Oproepen
"Vlings".
Bij het onderzoek voor het Brabants woordenboek
is professor vleynen gekonfronteerd met het woord
"vlings". Hij vermoedt dat het een grond- of
steensoort is. Wie weet de preciese betekenis
van "v lings" ?
Deurne's torenuurwerk.
Wie kan informatie verschaffen over de historie
en de mogelijke verblijfplaats van het in deze
Uytbeyndel afgebeelde torenuurwerk van Deurne?
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