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NUMY~R 17 (WINTER lQ88/89) 

"D'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heernkundekringen 
"De Vonder" te Asten-Someren en "H. ~L Ouwerling" te 
Deurne. Een abonnement op dit blad is inbegrepen in het 
lidmaatschap van een van die verenigingen. Men kan zich 
echter ook alleen op het blad abonneren. Dat kost dan 
wel Î 15,- per jaar, e!{klusief verzendkosten. U kunt 
zich daarvoor opgeven bij een van de sesretariaten t.w. 
"De Vonder" Rinkveld 7, 5721 SP Asten of 
"H.N. Ouwerliilg" Reeksenakker 2, 5752 AH D.:::urne. 
DS ' rsdaktie bestaat uit: Karel Brüsewitz, Wiro van 
Heugten, Hans van de Laar.3chot en Jan van Gcij. 
Het typewerk verzorgt Bernadette van der Vl :es. 
St uur uw artikelen, commentaar e.d. naar: 
Wolfsberg 26, 5721 Hl Asten, ai 
Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne. 

BIJ HET OMSLAG:, 

In West-Europa komt na de 13e eeuw het instituut 
van de notarissen op. De bekrachtiging van hun 
ak!€n geschiedde niet d.m.v . e~n zegel, ~ar met 
een getekend notaris-merk. 
Het op de voorkant afgebeelde notari:3-merk is 
dat van Otto de Erp en staat onder een 'charter' 
uit Deurne uit het jaar 14~8. 

HET FEEST VAN ONNOZELE KINDEREN TE DEURNE 

Ik speur al enkele jaren in het Deurnese oud archief 
naar zaken die betrekking hebben op de ruzies en de 
grenskwesties in de Peel tussen Deurne, Bakel en 
Venraij. 
Sommige avonden nutteloos en soms zeer succesvol. 
Allerhande boeken, schepenprotocollen en andere uit 
de vergetelhe.id ontrukte stukken worden dan doorge
lezen. Somtijds ook kom je een sterk of ander lach
wekkend of interessant verhaal tegen, waarbij je het 
dan niet laten kunt de serene stilte van het archief 
luid te doorbreken door het voor te lezen aan de 
a ndere archiefuitpluizers. 
Over een voor mij merkwaardig stukje wil ik nu wat 
schrijven. 

Zo las ik op een zekere avond een stukje in het 
schepenprotocol van Deurne uit 1735 waarin een soort 
procesverbaal voorkomt van een voorval op, zoals dat 
toen heette, "alder kinderen dag" (28 december). 
Hieruit blijkt dat er een oud gebruik was dat in Deurne 
voorkwam op deze feestdag van de onnozele kinderen. 
Dit gebruik ben ik zelf nog nooit eerder tegengekomen, 
maar ik vond het leuk genoeg -zeker bij dit winter
nummer- om het eens in "Den Uitbeijndel" te beschrij
ven. 
Ik heb het overigens voor de lezers iets aangepast. 

Voor Schepenen van de Heerlijkheid Deurne, Gerard 
Hanewinkel en Dirck Deckers, verscheen de volgende 

getuigen: 
- Jan, zoon van Andries Jansen, 26 jaar 
- Mattijs Teunis vande Kerkhof, 32 jaar 

die allebei moesten getuigen op verzoek van Hendrik 
van Aken, wonende in Deurne. 
zij verklaarden dat zij op "dinsdag den agt en twin
tigsten der voorleden maand december des nagts om een 



uur, sijnde den soo genaamde alder kinderen dag" 
waren gekomen in het huis van Evert van Haandel, 
waar het licht aan was en de deur open stond. Daar 
binnen gegaan vonden zij aldaar Hendrik van Aken, 
degene die om deze getuigenis had gevraagd, en die 
bloedde aan zijn bovenlip. Daar· in het huis waren 
ook aanwezig Herman zoon van Fràncois Jan Luijcas, 
Dirk zoon van Jan Huijbers, Hendrik Dries Kuijpers 
en Andries van Bommel, die allemaal met Evert van 
Haandel en zijn dochter "slirie (= jenever) dronken 
uyt een tinne kom en metten anderen vroLijk waren 
singende en dansende, en den requirant Hendrik van 
Aken op de veel (= viool) spelende was". 
Deze en enkele van de hiervoor genoemde getuigen en 
personen samen waren kort daarna uit het huis gegaan 
met "vrientschap nadat alvoorens aan den voornoemde 
Evert van Haandel en sijn dogter goede nagt gewenscht 
te hebben. Wijders verklaaren zij dat alhier een oud 
gebruik is, dat de jongmans jaarlijx op de sooge
naamde aller kinderen nagt, bij verrasschinge sien 
in een huys te komen alwaer een of meerdere jonge 
dogters sijn, als wanneer deselve gehouden sijn de 
jongmans met geneever te beschenken". 
De getuigen verklaarden verder dat zij verschillende 
jaren toentertijd met andere jonge mannen uit Deurne 
dit hebben helpen doen. 
Zij eindigden hun getuigenis met de gebruikelijke 
formule aan het einde van een schepenakte: 
"Eyndigende sij deponenten hiermede dese haare op
rechte verklaringe en hebben na voorgaande prelecture 
(= voorlezing) daarbij gepersisteert (= volhard), en 
redenen van welwetentheyt geallegeert, en hebben haar 
gedeponeerde mette woorden, soo waarlijk moest God 
almagtig helpen, bevestigt. 
Actum Deurne, desen negentienden february 1735. 

Waarom dit procesverbaaltje nu opgenomen is kan alleen 
vermoed worden. Wellicht is er achteraf ruzie geweest 
of iemand heeft geklaagd over dit soort katholieke en 
misschien verboden gebruiken. In ieder geval hebben we 
d09r dit voorval weer kennis kunnen nemen van een oud 
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gebruik in Deurne. 
Zijn er mensen die van dit gebruik meer weten en mij 
daar meer van kunnen vertellen dan zou ik dat op prijs 

stellen. 
In ieder geval zal ik niet op 28 december as. jenever 
gaan versieren bij jonge dochters in Deurne. Ze zien 
mij al komen 's nachts om een uur! 

Ludo Boeije 

Bron: 
Streekarchivariaat Peelland. Oud rechterlijk archief 
Deurne. inv.nr. 129, folio 165 verso en 166 recto en 

verso. 
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VOLKSMUZIEK IN ONZE STREEK XVII. 

"De Bakelse Boerin". 
Onder deze titel zijn mij twee "versies bekend, die 
totaal verschillend van inhoud en melodie zijn. 
De enige overeenkomst zit in het refrein, daar de 
eerste twee regels dezelfde melodie hebben. 
Hier volgt de meest gebruikelijke versie, zoals die 
op buurtavonden en feestjes werd gezongen. 
Waarschijnlijk is dit lied voor deze gelegenheid ge
maakt, want het refreintje: "Omdat 't zo lekker is, 
enz." wordt heden ten dage nog vaak op zulke avonden 
gezongen. 
Gezien het hele lied in het dialekt van onze streek 
is, neem ik aan dat het hier ook ontstaan is. 
Hier volgt de versie zoals de gebroeders Vlemminx 
uit Heusden die zongen. 
Daar ze hier en daar de tekst vergeten waren, heb ik 
deze aangevuld met de tekst van Tonia van Gael uit 
Someren. 
Deze opname dateert uit december 1975. 
Veel plezier met "DE BAKELSE BOERIN". 
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DE Baokelse Boerin. 
Tekst: Tonia van Gael, Someren en 

Gebroeders Vlemminx, Heusden. 

Daor was 'n boerin in Baokel 
'n Baokelse boerin. 
Die vrijde jao zo stevig 
zo stevig vree die boerin. 
Zo stevig vree die boeremeid 
al mee geen kal lef of mee geen gijt 
mèr mee ne boerejonge 
vree die boeremeid. 

Refrein: 
Um dè 't zo lekker is 
urn dè 't zo lekker is 
mèr mee ne boerejonge 
vree die boeremeid. 

Die meid die hiette Hanne 
Di'n boer die hiette Arjaon. 
En vrijen ha'n ze saome 
desdaags al wa gedaon. 
En vrijen dee ze toch zo gèèr 
want 't waor zo'n gekke boereflèèr, 
en of d'r moeder ók mopperde ) 
vrijen dee ze toch zo gèèr. ) 
Refrein. 

't Was op ene Maondagge merrugu 
ginge ze naor de ganzemèrt. 
Zij mee geschuurde klimpkes an 
en Jaon mee kar en pèrd. 
Mèr Hanne wa zij de 'n knappe meid 
oew blökskes zijn zo wit as krijt. 
Ge het wel 'n paar kwaoi eugskes, 
mèr oew taand ók nog gelijk. 
Refrein. 
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Mèr Hanne wa bende ge schón vandaag 
al me oewe neije schalk. 
Ge bent naauw krèk 'n vrommes 
'n vrommes gelijk 'n wolk. 
En Hanne waar naauw toch zo blij, 
en zee naauw kriede gaai van mij 
prezent ne schone toebakspijp ) 
mee 'n pluuske d'r an van zij. ) 
Refrein. 

Arjaon die was naauw toch zo blij 
al mee zinnu neije toebakspijp. 
Ze pasten 'm in z'n mundje 
as 'n schuurdeur toch zo wijd. 
Arjaon die zee: "Ik dank oe wel 
't Is goe an mij besteed jawel. 
'k Zal er oe wellus veur vatte 
lijk toe lest dè witte nog wel." 
Refrein. 

En Hanne die zee: "Dè doerrege mèr 
Ge weet ik heb 't toch zo gère." 
En jao dè zee ze wezelijk 
die gekke boereflèèr. 
Arjaon die waar naauw toch zo 
al mee z'n pluuske d'r an van 
Veur niks en dan nog ne keer 
meuge vatte nog daar bij. 
Refrein. 

't Waar tusse licht en donker 
toen voere ze weer naar huis. 
Mèr watter toen gebeurde 

blij 
zij. 
) 

) 

'k weet nie, mèr 't waar nie pluis. 
Want Hanne die waar van zesse klaar 
ze waar amper bij mekaar. 
Ze zaote saome te vrije 
bove op de kaar. 
~efrein. 

D'n bles die stapte langsem deur 
't Was krèk of ie 't wist da dier. 
Wa ha'n die twee daar saome 
op de kaar toch veul plezier. 
Arjaon die zee hoe kan 't toch zijn 
't is net of in de maoneschijn 
oew wèngskes en oew eurkes 
nog veul rooijer zijn. 
Refrein. 

) 
) 

De maan schoot achter de wolken 
Arjaon daacht dè kump goe uit. 
Naauw zal 'k ze mèrrus vatte 
as we thuis zijn is 't uit. 
Toen liet de maan d'r eige zien 
kwamp Hanne's moeder die kwaoi boerin 
Ze mopperde want die zag krèk 
dè ze 't weer dee'n. 
Refrein. 

Ach moeder zeen toen Hanne 
hij deeget mèr ene keer. 
En daar d'r baai zee Hanne 
't dee me niks geen zeer. 
Mèr Hanne's moeder dè boerewijf 
mee tien pond zuurkool in d'r lijf 
Die zee ik heb 't gezien 
gewis ne keer of tien. 
Refrein. 

Hanne moest naar huis toe 
mee 't vrijen waar 't gedaan. 
Naauw meuge ze nooit meer saome 
naar de ganzemèrt toe gaan. 
't Is schaand zee moeder zo'n gekke beest 
ben ik van ze leve nog nooit geweest 
En net zo goe as gaai ) 
'n lekkere meid geweest. ) 
Refrein. 
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'n Maand of twee drie latter 
toen trouwde ze mee mekaar. 
En naauw zee moeder niks meer 
al zitte ze same op de kaar. 
Dus meiskes as g'uit vrije bent 
geeft er niks urn dè o~w moeder ók kijft. 
Mèr vrijt 'm mèr op z'n falie ) 
anders hèrrugu latter spijt. ) 
Refrein. 

Jan van Ooij. 

VLIERDEN IN HET RAMPJAAR 1672. 

Tijdens het inmiddels al weer enige maanden voor-
bije 40e Heemkundige Werkkamp van Brabants Heem wa
ren we te gast bij de kring van Budel & Cranendonk. 
Onze gastvrouwen en -heren hadden een prachtig pro
gramma voor ons in petto, wat organisatorisch prima 
in elkaar stak en ons leidde langs vele pittoreske en 
historisch interessante plekjes in dit grensgebied van 
Brabant en Limburg. 
Op de laatste dag tijdens een magnifieke show van ven
delzwaaiende en trommelende gildebroeders, staande on
der een oeroude beukenboom, dwaalden mijn gedachten af 
en genoot ik van de fraaie tuin met prachtige vijver 
van dat oude landgoed. 
Deze vijver deed ons herinneren aan de plek waar eens 
het stijlvolle kasteel "Craenendonck" had gestaan en 
op dat moment kwamen mij enkele archiefstukken voor de 
geest uit het Vlierdense archief uit het jaar 1672, in 
onze vaderlandse geschiedenis beter bekend als het 
Rampjaar! Dat moet het voor Vlierden inderdaad geweest 
zijn. 
Als zeer kleine agrarische gemeenschap moest het n.l. 
een dubbele betaling realiseren n.l. de normale leger
lasten aan zowel de Franse als de Staatse troepen, maar 
tot overmaat van ramp kwam daar nog eens een forse 
schadevergoeding overheen, omdat de Vlierdense gemeen
schap medeplichtigheid werd aangerekend aan de dood van 
een Franse cornet. 
De Fransen lagen op dat moment in garnizoen op kasteel 
Cranendonk! 
Na het dodelijk ongeval ontving Vlierden een brief van
uit de garnizoensplaats de dato 2~.9.1672, waarin de 
schadevergoeding werd opgeeist! 
Debrief luidde als volgt: 
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WIJ COMMANDERENDE VOOR DEN CONINCK OP DEN 
CASTEELE VAN CRAENENDONCK VOLGENS ORDRE ENDE 
MACHT AEN ONS GEGEVEN DOOR DEN HEERE HERTOGH 
VAN DURAS LIEUTENANT GENERAEL, COMMANDERENDE 
ALS OVERSTE EEN DER LEGERS VAN DEN CONINCK 
ENDE AEN HEERE CHARUET, INTENDANT VANT SELVE 
LEGER, BELASTEN AENDE GEMEIJNTE VAN VLIERDEN 
TE BETALEN AEN DEN HEERE VIGNOLLE, CAPITEIJN 
VAN EEN COMPAGNIE LICHTE PEERDEN, ALHIER GAR
NISOEN HOUDENDE, DE SOMME VAN HONDERT PATTA
CONS VOOR DEN PRIJS, TUSSCHEN HEM ENDE INGE
SETENEN DER VOORNOEMDE DORPE AENGEGAEN, OVER 
DE WEERDE VAN EEN PEERDT VAN EEN RUIJTER GE
DOODT, TWEE COPPELEN PISTOLEN, EENEN MANTEL, 
EEN VELTTEECKEN, EENEN BANDELIER ENDE EENEN 
SILVEREN DEGEN, GENOMEN DOOR EEN PARTHIJE 
HOLLANDERS AENDE DEURE VAN DEN BORGEMEESTER 
DESSELVE DORPS. 
SIJN DAER EN BOVEN PLICHTICH IN HANDEN VAN DEN 
VOORN: HEERE TE LEVEREN 'T PEERT VAN,SIJNEN 
GEDOODEN CORNET, DAT SIJ SULLEN HEBBEN TE LOS
SEN ALS MEDE 'T PEERT VAN DEN LEIJTSMAN TER 
PLAETSE GENAEMT VENLO FRANSCH LANT, ALWAER 
SIJ VERCOGHT WA EREN DOOR DE SOLDAETEN DER 
VOORN: PARTHIJE. 
ALLEN 'TWELCK BENEFFENS DE VOORN: SOMME VAN 
100 PATTACONS WIJ BELASTEN AENDEN VOORN: 
DORPE TE BETALEN ENDE LEVEREN OM TE DIENEN 
VOOR EXEMPEL AENDE ALLE DE GENE DIE SIJN ONDER 
PROTECTIE ENDE SAUVEGARDE DES CONINCXS, OP DAT 
SIJ NIET SULLEN HEBBEN TE VERLEENEN PASSAGIE 
NOCH HULP ,A ENDE PARTHIJEN ENDE HOLLANTSE 
TROUPPEN. 

Actum op den Casteele van Craenendonck 
den 22 7ber 1672 

onderteeckent 

Den Ridder PERRIN 
. gecachetteert met desselffs gewoonlijcken 
cachette in rooden lack. 

Bij dezelfde stukken werd ook een gespecificeerde de
claratie aangetroffen aangaande de andere legerlasten, 
waarvan de tekst hieronder volgt. 

Specificatie en declaratie van alsulcken 
oncosten schaden en bursamenten als 't 
cleijn dorpken Vlierden gelegen inden 
quartier van Peelant Meijerije van 'sHer
togenbosch heeft moeten becostigen ende 
uytstaen soo door brantschatting, leger
tochten als andere troupen ende belastinge 
soo op 't corpus in 't generael als bij de 
nabueren aldaer in 't particulier van den 
meij 1672 aff tot den october 1673 toe, 
wesende nauwelyx anderhalf jaer tijts, 
als volgt in 't generael: 

Eerstelyck in contributie door den fran
coysen geduerende den voors. tijt bij 
brantschattinge affgeperst gelijck des 
noot can blijcken bij borgemrs. rekeninge 
ende fransche quitantien een en twentich 
hondert ende vijffentnegentich gulden 

dico 2195-0-0 

item gheperst in voragie te leveren van 
den voors. tijt aen 't garnisoen van 
Maseijck en Grave en Cranendonck met on
costen van dien. 
daervoor door de borgemrs. betaelt 

item van vette beesten gedwongen te leveren 
tot Maseijck voors., 

2075-18-0 

daervoor betaelt 880-0-0 

item noch aen vrachtkarren naar Maseijck 
ende wercklieden met karren op Cranen
donck moeten becostigen ende uytgeven 
bij de borgemrs. 
ter somme 319-0-0 
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item binnen Vlierden voorss. aen partije 
voetsoldaten van haer Ed.Ma. liggende op 
de Vuchterschansch (soa men bericht is) 
eenen franschen kornet uyt Cranendonck 
doodgeschaoten sijnde, sijn de borgemrs. 
daer om op Cranendonck tot haeren on
schult in gevanckenisse gehaelt ende van 
dorps wegen voornoempt aen den gouverneur 
aldaer metten ancasten van verteringe ende 
lichten van attestatie moeten betalen ter 
somme van elfhondert gulden 
dico 1100-0-0 

item de borgemrs. naer den comptoir van 
Maseijck met contributiegelt gaende is 
de selve op den wech door de troupen 
overweldicht 250-0-0 

i tem noch van acht vet·te beesten gedwongen 
te leveren aenden leger voor Maestricht, 
door den borgemrs. betaelt 200-0-0 

specificatie van den 
bederf in die frans chen 
oorloch inden jaere 1672 
en 1673 

Dit alles moet voor Vlierden werkelijk rampzalig geweest 
zijn en men kan zich voorstellen dat de bevolking van 
toen in bittere armoede verder moest ..... 
want het leven immers ging door!! 

Henk Beijers 
Schijndel 

Bron: Oud Administratief Archief Vlierden 
inv.nr.139 bijlage bij de borgemeesters
rekeningen. 
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ONFEILBAAR MIDDEL TEGEN DE JIGT. 

Men neeme een zakdoek van een 
SO-jarige jonge jufvrouw, die den 
wensch nog niet gekoesterd heeft 
om te trouwe. Wassche die drie
maal in den molekolk van een 
eerlijke molenaar. Droog die 
daarna op een tuinheg van een 
medelijdende woekeraar. Zet 
daarop een merk met inkt 
van een advocaat, die nog 
geen proces verloren heeft. 
Geef die zoo een een genees
heer, die nooit verkeerde 
recepten voorschreef enz. 
En laat vervolgens de plaats 
waar gij de jigt gevoeld 
daarmede vrijven. 

Probatum est. 

(Uit het negentiende--eeuwse aantekenboekje van 
H. Michielsen te Asten) 



ARMENZORG IN VROEGER TIJDEN 

ONGELUKKIGE GOORT VAN DEN EKELKAMP. 

Sociale zorg heeft alle tijden bestaan. Het is geen 
verworvenheid van enkel onze tijd. Door de jaren heen 
is wel de inhoud van de sociale zorg veranderd. 
In ' 1744 heeft Gaart (Hendriks/Antonie) van den Ekelkamp 
uit Asten "sijn been bij groot ongeluck onstuck gevaren" 
in de buurt van Bree in het land van Luik. Het ongeluk 
is zo ernstig, dat Gaart er invalide van blijft en nog 
jaren door dokter Jan Souve uit Asten aan het been be
handeld moet worden. Voor betaling van de doktersreke
ning en zijn verzorging moet hij een beroep doen op de 
armmeesters van de Tafel van de Heilige Geest van Asten. 
Deze zijn hem welgezind. 
Na zijn ongeluk is Gaart opgenomen in het huis van 
Geertruy Debens te Bree. Voor haar verzorging van Gaart 
heeft ze 10 gulden en 12 stuivers ontvangen. 
Met diverse Astenaren worden contracten afgesloten om 
Gaart in de kost te nemen. Van 20 juni tot 1 oktober 
1746, "geduurende den tijt dat sijn been gecureert is 
geworden", zorgt Mattijs van Bussel voor Gaart voor 
46 gulden. Tot de dood van Gaart -vermoedelijk in 1749-
is hij in de kost bij Jan Peter Smits, die daarvoor 
van de armmeesters 62 gulden ontvangt. 
Ondanks zijn handicap is er toch een poging gedaan om 
Gaart aktief te houden. Vanaf 6 oktober 1746 is hij in 
de leer bij Peter Peck te Vlierden om zich het schoen
maken eigen te maken. Voor een jaar kost en drank voor 
Gaart ontvangt Peter Peck 35 gulden. Gaart wordt ver
scheidene keren naar Vlierden gereden door Hendrik 
Paulus Verberne. 
Ook het kleedgeld komt voor rekening van de armenkas, 
zoals enkele posten in de armenrekeningen laten zien: 
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"3 hemde laten maken voor Gaart van den Ekelkamp. 
Daarvoor, met enige linne voor zijn beene en wolle 
gaare", 4 gulden; en 
"Goort van den Ekelkamp tot een broek etc." 1 gulden 
en 3 stuivers. 

G. Slaats 

Bronnen: 
Streekarchivariaat Peelland. Oud Archief Asten, 

"inv.nrs. XXVI/60-12,13 en 14; XVI/89,90 en 93. 
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EEN SPOORWEGONGELUK IN DEURNE. 

Volgend jaar wordt door de Nederlands(ch)e Spoor
wegen het feit herdacht dat 150 jaar geleden de 
eerste spoorlijn in Nederland, die tussen Amsterdam 
en Haarlem werd opengesteld (1839). 
In Noord-Brabant kwam de eerste spoorlijn, tussen 
Antwerpen en Roosendaal, in 1854 tot stand, in 1863 
gevotgd door de lijn Breda-Tilburg. Vanaf laatstge
noemd jaar werd de aanleg van spoorlijnen een staats
zaak waarvoor de concessies werden verleend aan de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen 
(S.S.) In dit stelsel werd al tamelijk vroeg ge~ 
ijverd voor een lijn tussen Eindhoven en Venlo, die 
op 1 oktober 1866 kon worden geopend. Ook Deurne 
profiteerde daarvan mee .. 
Lange tijd heerste er bij de burger onzekerheid over 
de veiligheid van het over rails gedreven snelle 
vervoermiddel. 
Veiligheid is nog altijd de voornaamste doctrine bij 
de spoorwegen en een treinongeluk, hoe gering van om
vang ook, brengt de publieke opinie onmiddellijk in 
het geweer. 

Dertien jaar na de openstelling van het baanvak vond 
in Deurne een treinongeluk plaats, dat twee mensen 
het leven kostte. 
In een schrijven aan de commissaris des Konings be
richt de burgemeester van Deurne hierover als volgt. 
"Op de 23e dezer des morgens omstreeks acht uur vond 
nabij het staûon een botsing plaats tussen de goe
derentreinen nr. 467 en nr. 472, waarbij twee con
ducteurs door de locomotief nr. 472 in hun wagon 
werden gedood, terwijl een remmer ernstig en de 
machinist licht "zijn gekwetst worden". 
De remmer wordt alhier nog verpleegd (Sancta Maria ?) 

doch de machinist is nog dezelfde dag vervoerd naar 
Venlo. 
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De conducteurs-remmers behoorden op trein 472 en de 
machinist op nr. 467. 
Het ongeluk is door het niet tijdig genoeg stoppen 
van trein 467 komende uit Helmond, veroorzaakt. Deze 
moest aan het station alhier met die van Venlo komen
de, nr. 472, kruisen (n.b. toen nog enkel spoor). 
Voor zover mij verzekerd is (aldus de burgemeester), 
zijn door de beambten aan het station alhier de no
dige seinen gegeven en bovendien al het mogelijke 
verricht om de botsing te voorkomen. De waarnemend 
stationschef en telegrafist aan het station alhier, 
zijn, hoe hoogst gevaarlijk dan ook, op de in volle 
vaart zijnde trein nr. 467 gesprongen en hebben de 
remmen bijgezet, waarlijk een heldendaad. Dit alles 
mocht echter niet meer baten. De machinist van trein 
467, komende van Helmond, schijnt de gegeven seinen 
en waarschu~ingen niet tijdig genoeg te hebben op
gemerkt, althans toen door hem werd gestopt, bleek 
het te laat te zijn om het ongeval te verhinderen. 
De reden waarom laatstgemelde trein met die snelle 
vaart het stationsplein is binnen gelopen, blijft 
een raadsel, omdat deze in elk geval met de andere 
trein moest kruisen. 
Het was die morgen een zeer duistere lucht (mistig) 
en het is niet onmogelijk dat de machinist daardoor 
is misleid geworden. Ook is het nu gebleken, dat de 
spoorwegbeambten alhier over het algemeen in de 
laatste tijd te veel dienst hebben gehad en zeer 
wein ig nachtrust en wel bepaald minder dan voor 
de veiligheid van het verkeer, zoniet noodzakelijk, 
dan toch hoogst wenselijk moet worden geacht. Of 
de machinist in hetzelfde geval heeft verkeerd weet 
ik niet, doch het ware naar mijn inzien hoogst wen
selijk, dat ten deze een onderzoek werd ingesteld 
en zomogelijk bepalingen worden gemaakt, waarbij 
een maximum van diensttijd per dag werd vastgesteld, 
want indien bedoelde machinist in de laatste dagen 
voor het ongeluk niet meer rust heeft genoten dan 
de wisselwachter aan het station alhier, dan is het 
volstrekt niet onwaarschijnlijk dat hij door "den 
slaap" is overvallen geweest. 
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Na het ongeluk worden dan ook, zo ik verneem, de beamb
ten aan het spoor alhier op tijd vervangen, waardoor 
hen thans de nodige rust wordt gegeven. 
Het verdient vermelding hoezeer een ieder zich beij
verde in het betonen van hulpvaardigheid bij het weg
ruimen der gemaakte stukken als anderszins, waardoor 
dan ook de lijn reeds de volgende nacht voor het ver
voer weer beschikbaar was. 
Met name verdient te worden genoemd dokter Passtoors 
die ogenblikkelijk ter plaatse aanwezig was en alhoe
wel geen spoordoctor zijnde, geneeskundige behandeling 
en verzorging aan de gekwetsten heeft verleend. 
Herhaaldelijk heeft hij getracht om zich (bepaald niet 
zonder gevaar) onder de verbrijzelde wagons die "ter 
hoogte van verscheiden meters" waren opeengestapeld, 
toegang tot de conducteurs te verschaffen, die echter 
zodanig wagen ingesloten, dat alleen hun benen waren 
te bereiken. 
De hele dag was hij op he.t terrein aanwezig en verleen
de hulp waar nodig was. 
Een dergelijke dienstbaarheid en opoffering van iemand, 
vooral op zijn leeftijd (bijna 70 jaren) verdient ver
melding. 
De eerwaarde heer Smulders, kapelaan alhier, was niet 
minder verdienstelijk; zelfs met levensgevaar heeft hij 
zich op de opeengestapelde wagons begeven om aan de on
gelukkigen zo mogelijk nog de laatste geestelijke hulp 
te verlenen. 
Naar mijn bescheiden mening is hun houding bij deze ge
legenheid, waarlijk een onderscheidende beloning 
waardig. 
Overigens zijn de beide locomotieven nogal beschadigd, 
terwijl een groot aantal wagons geheel of gedeeltelijk 
zijn "verbreiseld" zodat de schade aan het spoorweg
materiaal zeer beduidend is." 
Begin januari werd door de burgemeester van de Maat
schappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen een 
gift van honderd gulden ontvangen ten behoeve van de 
armen van de gemeente als een bewijs van dankzegging 
aan de ingezetenen voor de bewezen diensten bij het 
ongeluk. 
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In de registers van overlijden van de gemeente Deurne 
staan de namen van de overleden conducteurs vermeld. 

Het waren: 
Nicolaas Aquina, oud 46 jaar, geboren te 

's-Hertogenbosch en 

Hendrik Welbergen, oud 36 jaar, geboren te 

Beiden waren gehuwd en 
Ze werden na schouwing 
lijke stand aangegeven 
rechter-commissaris en 
justitie uit Roermond. 

Bronnen: 

Almen bij Gorssel. 
woonden te Venlo. 
bij de ambtenaar van de burger
op 27 december 1879 door de 
de substituut-officier van 

R.J. Jansen. 

Streekarchivariaat Peelland. Archief van de gemeente 
Deurne, inv.nrs. -11/1 en 19/16. 
Idem. Register van overlijden 1879 van de gemeente 
Deurne, aktenrs. 116 en 117. 
Archieven ' van de N.S. Verslagen van de Raad van Toe-
zicht. (mondelinge mededeling). 
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REMEDIEN VAN VERSCHIJDEN ACSEDENTEN (slot) 

40. "Een seroop, seer goet voor eenen quaden hoest of 
borst" . 

"Neemt ysop, bernage ende wintergerst; elcx een aoede 
hantvol." Kook dit in "2 potten stroomwaters in ~en 
nieuwen aerden pott, wel dicht toegestopt, totdat die 
gerste gespleten is." Reinig het dan door een doek. 
Voeg een pot honing toe aan het water en breng dit 
tesamen aan de kook, "den schuym wel affnemende. Dan 
doet daer in anijssaet, venckelsaet ende 

Ved<el 

\ 

41. "Voor die roose" 

"Neemt sap van huysloock", wlJnazlJn en klop deze 
ondereen "met wit van de ey ende wat souts allune 
voors. daer op geleyt. Vergaet in 24 uuren." 

42."Voor eenen quaden hoest" 

"Neemt eenen pot regenwaters, een ~ uperken Rijns
sen wijnasijn ende 3 uperkens suyveren, witten meech
denhonich." Breng dit aan de kook en schuim het af. 
Kook het dan zolang "in eenen nieuwen eerden pot ter 
tijt toe dat het niet meer en schuymt." Neem het dan 
van het vuur en zeef het door een doek en "setten 't 
in eenen schonen stenen pot, wel dicht toe gestopt. 
Ende latet den siecken hie raff dessmorgens nuchter en 
een romerken lauw in drincken ende 2 uuren daerop 
vasten. Des avonts voor den eeten mach hij des ge
lijcx doen." Dit moet de verkoudheid losmaken. "Is 
dickwils geprobiert." 

43.0m een gezwollen kaak of een kou in het gezicht te 
genezen. 

Neem wijnruit en snij die heel klein. Kook dit een tijd
je in rivierwater met een stuk roggebrood. Leg dit tus
sen een doek en leg deze dan "soe warm als men 't lij
den can op die kake. Ende als 't cout begint te worden, 
legt er wederom warm op ende dat soe wat vervolcht. 
Betert terstont." 

44. "Voor beslooten wynden voor 't hert ende in den 
buyck" . 

"Neemt camilblommen, groene of drooge." Kook die "in 
goet bier een ~ uure stijff." Zuiver het en drink het 
warm. "Sult terstont wint lossen." 
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ENKELE GEGEVENS OVER DE KERKELIJKE GESCHIEDENIS 
VAN ASTEN EN SOMEREN. 

( 1) 
Zoals U wel weet, begint de kerkgeschiedenis van de Ne
derlanden met de eerste christianisering door de pre
deking van St. Servaas, einde 4e eeuw. Natuurlijk zul
len er in de 2e en 3e eeuw wel christenen zijn geweest 
bij de romeinse legioensoldaten, maar dat waren hoog
stens individuele gevallen. De eerste echte prediking 
van St. Servaas heeft zich beperkt tot het huidige 
gebied van Tongeren-Maastricht. De kerstening van 
Brabant ligt enkele eeuwen later- die mogen we toe
schrijven aan Lambertus en Amandus, twee geloofsver
kondigers uit de 7e eeuw. Of St. Willibrord in Brabant 
gewerkt heeft, is een moeilijk te bewijzen zaak. Ik 
dacht, dat we veilig de opvatting van Post (2) kunnen 
volgen, die stelt, dat Willibrord wel in Brabant ge
weest is, dat hijzelf en de abdij Echternach bezit
tingen hebben gehad in deze provincie, zonder dat van 
een duidelijke missieactiviteit sprake is geweest. We 
weten immers, dat Willibrord zijn prediking vooral op 
de noordelijke gewesten heeft gericht. In onze omge
ving bestond sinds het begin van de 8e eeuw, dat is 
na de prediking van Lambertus en zijn opvolger Hube r
tus, die de bisschopszetel naar Luik overbracht, het 
bisdom Luik, waarvan ook het huidige Noord-Brabant 
deel uitmaakte. En dat was een situatie, die vele 
eeuwen heeft geduurd, want het bisdom 's-Hertogenbosch 
is pas in 1559 opgericht. 

Ik denk dus, dat we ook van de parochies hier in de 
omgeving de oorsprong mogen zoeken in het duister van 
die 8e eeuw; ik zeg in het duister, omdat ons over deze 
tijden geen archivalia bewaard zijngebleven. Pas in het 
begin van de 14e eeuw hebben we de eerste schriftelijke 
gegevens over de parochies van Asten en Someren en we 
komen dan ook meteen in contact met de abdijen van 
Floreffe en Postel, die beiden grote rechten in deze 
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parochies bezeten hebben. De aartsdiakonale registers 
van het bisdom Luik (3) beginnen voor beide parochies 
in 1400. In Schut jes (4) evenwel komt de eerste pastoor 
van Asten voor in 1274 (Gerardus van Binderen), van 
Someren in het midden van de veertiende eeuw (Joannes 
Starognel, ~ 1349). Beide parochies behoorden in de 
14eeeuw toe aan de abdij van Floreffe, een norbertij
nerabdij in de buurt van Namen, die omstreeks 1120 
was gesticht en in de Franse revolutie is opgeheven. 
De pastoors van de parochie van de H. Lambertus te 
Someren waren tot 1560 allen kanunniken van Floreffe; 
die van Asten niet, maar ook daar bezat Floreffe het 
jus patronatus, het patronaatsrecht en dat hield in 
het recht om de pastoor te benoemen. De ac te van 1306, 
waarbij de heer van Asten, Willem van Stakenborg, het 
patronaatsrecht van Asten en Lierop (dat al in 1360 van 
Asten is gescheiden) aan Floreffe overdroeg is in de 
vor m van een latere copie no g in ons bisschoppelijk 
archief bewaard. In de loop van de zeventiende eeuw 
(Someren 1618, Asten 1682) is het patronaatsrecht aan 
die andere norbertijnerabdij van Postel overgegaan, maar 
door de omstandigheden van na 1648 heeft dat weinig ef
fect gesorteerd. Ik denk, dat we ons het laat-middel
eeuwse kerkelijke beeld ook van deze parochies dus ons 
moeten voorstellen als dat van een bloeiende geloofsge
meenschap, met een kerk, rijk voorzien van altaren en 
beneficies (5), waaraan nogal enkele priesters verbon
den waren, en met een liturgie, die een sterk clericaal 
stempel droeg, waaraan "de beminde gelovigen" geen deel 
hadden, en waarin de prediking nagenoeg totaal ontbrak. 
Dit laatste zou trouwens in grote delen van Europa de 
grote werfkracht van de predikers van de Reformatie 
verklaren. 
8e 16e eeuw ging niet onbemerkt voorbij aan het kerke
lijke leven van de Noord-Brabantse gewesten. Er kwam 
voor het eerst sinds vele eeuwen een nieuwe kerkelijke 
indeling, het was de tijd van de Reformatie en van de 
Nederlandse opstand. In 1559 werden de Nederlandse bis
dommen opgericht en dat betekende voor ons hier, dat 
het bisdom Den Bosch werd opgericht, waartoe in die 
tijd behoorden de Meierij van 's-Hertogenbosch, dus 
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ook het kwartier van Peel land, en de landen van Raven
stein en Megen. Dus niet Nijmegen en het huidige Gel
derse deel van het bisdom, die toentertijd tot Roer
mond behoorden, terwijl er in die tijd geen bisdom 
Breda was (West-Brabant behoorde onder Antwerpen). 
Zonder problemen verliep dat niet. De Luikse bisschop 
was niet zo maar bereid een groot gedeelte van zijn 
bisdom prijs te geven, maar de regering van de Neder
landen zette door en zo werd Franciscus Sonnius in 
1560 de eerste bisschop van Den Bosch. Voortaan hadden 
dus ook de pastoors van de Peelparochies en hun gelo
vigen te maken met een Bossche bisschop. 
Die nieuwe kerkelijke indeling begon haar bestaan onder 
zeer ongunstige omstandigheden: 1559 -dat is ruim veer
tig jaar na het eerste optreden van Luther, een vijf 
en twintig jaar na het optreden van Calvijn en het is 
zeven jaar voor de beeldenstorm (1566) en een kleine 
tien jaar voor het uitbreken van de Nederlandse opstand, 
die voorgoed een einde zou maken aan het middeleeuwse 
kerkelijke (en staatkundige) patroon. Bij die Neder
landse onafhankelijkheidsoorlog gingen Reformatie en 
Revolutie hand in hand. 
De Nederlandse opstand is sterk be invloed door felle 
calvinisten, die vaak uitgewekenen waren uit de Zuide
lijke Nederlanden. Met de opstand dee d de Re formatie 
haar intrede. In ons land boven de Maas was de s i tuatie 
in 1580 al zo, dat de opstand geslaagd was en de Refor
matorische Religie als de enige toegestane werd be
schouwd. De kerken gingen in handen van de protestanten 
over en van de kerkelijke hiërarchie was rond 1580 al 
niet veel meer over. In Noord-Brabant liep het wat anders. 
De grens tussen noord en zuid lag bij de Maas; met de 
stad 's-Hertogenbosch bleef ook het bisdom voorlopig in 
Spaanse handen en daarmee de katholieke godsdienst de 
enige toegestane. Wel heeft de beeldenstorm b.v. in de 
Bossche St. Jan onherstelbare schade toegebracht aan 
een stuk prachtige cultuur. Tot de val van Den Bosch be
hoorden wij in Brabant tot de zuidelijke gewesten en 
daarmee hebben Sonnius en zijn opvolgers de kans gekre
gen het concilie van Trente met zijn vele hervormingen 
door te voeren, de katholieke Kerk nieuwe levenskracht 

te geven en aan vele laat-middeleeuwse misbruiken 
een einde te maken. De vijftig jaren van 1580 tot 1630 
zijn van veel belang. Men kan rustig zeggen, dat, ware 
het twaalfjarig bestand op een vrede uitgelopen (1609-
1621), dat dan de huidige grens tussen Noord en Zuid
Nederland nog wel aan de Maas zou hebben gelegen en 
dat het ook aan de contr~eformatie, hier doorgevoerd 
door vooral Metsius, Masius, Zoesius en Ophovius, ge
legen heeft, dat Noord-Brabant katholiek gebleven is. 
Toen de stad Den Bosch in 1629 ingenomen was, de bis
schop -Ophovius- verdreven werd en de Reformatie hier 
werd doorgevoerd, was het voor de protestanten te laat. 
De eerste werfkracht was er uit en allerlei maatregelen 
hebben niet meer kunnen voorkomen, dat Brabant katholiek 
bleef. In 1636 werd de uitoefening van de katholieke 
godsdienst in de Meierij v erbode n. Dat is later beves
t i gd door de Vrede van Münster, die van een toevallige 
frontlinie een grens tus sen Nederland en België maakte. 
Ook de kerken in deze streek z i jn de katholieken in 
1648 ontnomen en .ook hier begon de periode van de 
schuurkerken. In de loop van die zeventiende eeuw is 
ook de band met de Norbertijner kloosters langzamerhand 
verzwakt. Er kwam bij, dat de Nederlandse Staten Gene -
raai geen inmenging van buitenlandse kloosters in hun 
gebieden wilden dulden. Postel heeft na 1682 geen voor
deel meer gehad van zijn patronaatsrechten over Asten, 
terwijl het in 1704 formeel afzag van Someren. Na de 
per i ode 1648-1672, waarvan we in ons archief moeten 
zeggen, dat het een witte vlek is, omdat de katholieke 
godsdienst formeel verboden was -en dan zet men nu een
maal niet veel op papier-, begon de tijd der schuur
kerken. In die kwart-eeuw speelt dan de historie der 
grenskapellen. Voor een aantal van onze voorouders 
was dat niet zo moeilijk. Asten en Someren lagen in 
een grensland, de huidige provinciegrens tussen Brabant 
en Limburg was een staatsgrens: tussen Staats-Brabant 
en Opper-Gelder, dat bij de vrede van Münster Spaans 
gebleven was. De katholieken van Asten, .Someren en om
geving trokken eenvoudig met hun priesters de grens 
over. Mijn collega van de Achelse Kluis, pater de Jong, 
heeft er eens een boekje (6) over geschreven en die 
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noemt als grenskapellen voor Asten en Someren: Kievits
ven en Bolderdijck. Schut jes noemt alleen de eerste. 
De Jong (7) voegt er nog bij, dat de grenskapellen in 
juni 1671 toch binnen Someren blijken te staan. De 
grens in de Peel was inderdaad niet overal duidelijk 
omschreven. In 1672 veranderde de situatie in zoverre, 
dat het mogelijk werd om een schuurkerk in de dorpen 
zelf te bezitten, terwijl dè oude parochiekerk onver
anderd in het bezit van de protestanten bleef. Op pa
rochieel niveau kan men na 1672 weer van een min of 
meer normaal kerkelijk leven spreken, zij het dan, dat 
de schuurkerk natuurlijk primitief was en bleef, terwijl 
de voortdurende oorlogen van de 18e eeuw een kwelling 
voor de bewoners van de Meierij bleven. Maar er waren 
priesters en de eredienst kon gevierd worden. Op hoger 
kerkelijk niveau was de toestand helemaal niet normaal. 
Er was geen bisschop; er kwamen wel apostolische vica
rissen, die -zonder bisschoppelijke wijding- zo goed 
mogelijk het bestuur voerden. De eersten mochten van 
de Staten-Generaal niet in de Republiek wonen en dus 
gingen ze naar het dekenaat Gheel, dat niet bij Staats
Brabant hoorde. De lateren mochten wel in Brabant, 
maar niet in Den Bosch wonen. En zo kwam het, dat de 
dekens van Hilvarenbeek, Oirschot en Schijndel decennia 
lang het verweesde bisdom bestuurden. Dat heeft geduurd 
tot de Franse tijd: met de revolutie in Frankrijk kwam 
er een einde aan de Nederlandse Republiek en aan de 
Gereformeerde Staatskerk. In 1795 begint voor de katho
lieken van Nederland de dageraad der emancipatie. Dat 
betekende voor de Brabantse katholieken in de eerste 
plaats teruggave van hun oude parochiekerk. Zo ging 
het bijna overal, zo ging het ook in Asten. In 1798 
kwam daar de oude parochiekerk aan de katholieken terug, 
waarna de schuurkerk in 1806 verdween. En die kerk uit 
de 15e eeuw is dan in 1898 afgebroken -het vrij drama
tische verhaal daarvan is verteld in de feestgids, die 
bij het 75-jarig bestaan van de kerk is uitgegeven. 
In Someren ging het wat anders. Ook daar kreeg men de 
oude kerk terug, maar de apostolisch vicaris Van 
Alphen (wat aarzelend en bang) liet die oude kerk in 
1809 toch aan de protestanten. Toen kwam er in 1829 
een nieuwe kerk, die dan in 1927 is vervangen door de 
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huidige. Ter illustratie: de kerk van Asten kwam in 
1898 op f 118.000,--; de kerk van Someren in 1927 op 
f 163.000,--. 
Ik had nog een punt wat willen uitwerken: de verhouding 
tussen deze parochies en de wereldkerk, maar in het 
archief van het bisdom is - overigens begrijpelijk -
weinig te vinden over het aantal priesters en mis
sionarissen uit deze omgeving. Van een directe relatie 
met het bisdom is wel sprake. De laatste apostolische 
vicaris Mgr. Henricus den Dubbelden, in 1842 tot bis
schop gewijd en in 1851 opgevolgd door Mgr. Zwijsen, 
was in 1769 in Asten geboren en ook de familie van onze 
huidige (1974) bisschop Mgr. Bluyssen stamt uit Asten. 

1. Dit artikel is de tekst van een lezing, die op 
22 januari 1974 door Dr. J. Peijnenburg, archivaris 
van het bisdom 'Den Bosch, is verzorgd voor "De 
Vonder" . 

2. R.R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de 
Middeleeuwen. Utrecht, 1957. Dl.I, p.28-29. 

3. G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude 
dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek, in de 
15e en 16e eeuwse registers. 2dln. Nijmegen 
1968 1970. 

4. L.M.C. Schut jes, Geschiedenis van het bisdom 
's-Hertogenbosch. St.-Michielsgestel, 1870-1876. 
5 din. 

5: Zie noot 3. 
6. D. de Jong, Grenskapellen voor de katholieke in

woners der Generaliteitslanden. Tilburg 1963. 
7. Zie noot 6. 
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ONS IS GEBOREN 

Ons isgeboren een kindekijn 
Nog klaarder dan die zonne; 
Dat zal ons alle vreugde zijn 
Al tot der engelen wonne. 

Die sterren geven ons lichten schijn 
Al door den hemel gedrongen. 
Maria heeft haar lieve kind 
Met ganser minne gewonnen. 

Zij legde 'm in een kribbekijn 
Met haren sneeuwwitten handen, 
Zij kussede 'm voor zijn mondelijn: 
Des had haar zeer verlangen. 

Dat kindekijn speelde der moeder toe 
Met zijnen kleinen armkens; 
Het lachede haar alzo zoetelijke toe 
Met blijden blinkenden oogkens. 

Wel dij, wel dij jonkvrouwelijn, 
Der zoeter weerder stonden, 
Dat tu dat zoete kindekijn 
Met ganser minnen heefst gewonnen! 

"Nu zwijget,nu zwijget, mijn kindekijn, 
Mijn God, mijn troost, mijn here; 
Van dij zo zal ik moeder zijn 
Behouden mijnre eren." 

INHOUDSOPGAVE 

Ee~ feeE~ van Cnnozele Kinderen te Deurne 
(=-:..:d.'J !:::J~ije ) 

3Ge~in <: an van Doij) . 

1,'lie!'" ·ien :n het rampjaar 1672 (Renk 5eijers :' 

Onfeilbaar middel tegen de jigt 

Armenzorg in vroeger tijden (G. Slaats) 

Een spoo~wegongeluk in Deurne (R.J. Jansen) 

Remediën van verschijden acsedenten (slot) 

Enkele gegevens over de kerkelijke geschie
denis van Asten en Someren (J. Peijnenburg) 
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