D'n Uylbeyndel

HISTORISCHE SCHETSEN

IN DB GBNERALITEITSLANDEN
DOOR

L. E.

I
DRUKWINKEL
PETER VAN OOSTERHOUT
molenstraat 60 575 1 Ie deurne - tel 04930-1 5828

EEEMr~UJD:::k.lnNGEN

"DE VONJER " EN "E . N . Om~'SRLnJG "

NUMT'::::R 20 ( Zo}~R 1990 )

KUffimer 20

(Zo~er 1990)

"D'n Uytbeyndel" is een uitgave van de Heemkundekring n
"De Vonder" te Asten-Someren en "H.N.Ouwerling" Deurn
Een abonnement op dit blad is inbegrepen in het lidma tschap van een van die verenigingen.
Men kan zich echter ook alleen op het blad abonneren.
Dat kost dan f 15,- per jaar, exklusief verzendkosten.
U kunt zich daarvoor opgeven bij een van de sectetariaten
t.w. "De Vonder" Rinkveld7, 5721 SP Asten of "H.N.
Ouwerling" Reeksenakker 2, 5752 AH Deurne.
De redaktie bestaat uit: Karel Brüsewitz, Wiro van Heugten, Hans van de Laarschot en Jan van Ooij.
Het typewerk verzorgt Bernadette van der Vlies.
Stuuur uw artikelen, commentaar e.d. naar: Wolfsberg 26,
5721 ET Asten, of Derpsestraat 15, 5751 KA Deurne.

Bij het omslag
Op de voorkant van het omslag treft U deze
keer de titelpagina aan van een vrijwel
onbekende roman die zich in Deurne in de
18e eeuw afspeelt en door Louise Engelberts
werd geschreven. Meer daarover kunt U lezen
in het boek 'Deurne en de Peel' van W.A.M.
van Heugten.

Cijnsboeken als historische bron

Cijnsregisters of cijnsboeken zijn archiefdocumenten van
administratieve aard en vaak van zeer oude datum. Ze zijn
een onderdeel van de administratie van bepaalde grondeigendommen toebehorend aan bv. een plaatselijke heer,
een kerk, een kapittel, een klooster, een H.Geesttafel of
of een andere instelling. Men treft dus in verschillende
archieven cijnsregisters aan. Over het algemeen bevatten
deze registers een rijkdom aan gegevens, maar als historische bron laten ze zich niet altijd even gemakkelijk
ontsleutelen.
In onze streek genieten de cijnsboeken van de Heren van
Helmond (Gemeente-archief Helmond) grote bekendheid~ Ze
vormen een nagenoeg ononderbroken reeks van 1381 - 1850
en er zijn zelfs enkele fragmenten bewaard gebleven van
1320. Ze zijn een neerslag van de administratie zoals
die voor de Heren van Helmond werden gevoerd door hun
eigen rentmeesters ten aanzien van de grondeigendommen
waarop bepaalde cijnzen rustten o
Die cijnzen waren een vorm van grondbelasting, die elk
jaar op een vaste "zitdag" door de diversen rentmeesters
werd geind. Betaalde men vroeger die lasten in natura,
in een later periode schakelde men over op vaste geldbedragen, die in feite in geen verhouding stonden met de
werkelijke waarde van de grond o De Helmondse cijnsregisters bevatten beide soorten, want men maakt daarin onderscheid tussen de zogenaamde hoendercijnzen en de
grondcijnzen in geld uitgedrukt o
In het oude kwartier Peelland had de Heer van Helmond
sinds 1314 van Hertog Jan 111 van Brabant via een ruil
de rechten verkregen op het innen van Cl]nZen in maar
liefst 17 dorpen in Peelland, te weten St oOedenrode,
Liempde, Son (en Breugel), Lieshout, Stiphout, Aarle
(met Rixtel en Beek en Donk), Bakel (en Milheeze), Deurne
(en Liessel), Vlierden, Lierop, Someren, Nuenen (en Gerwen en Nederwetten), Tongelre, Eerp, Veghel, Schijndel en
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Middelrode. Ook ontving hij de cijnzen van de stad
Helmond.
De hulpmiddelen die de rentmeesters voor hun administratie gebruikten waren leggers, rekeningen en manualen. In de leggers staan de te betalen grond-en hoend~~cijnzen, in de rekeningen de betaling van de gewinCl]nZen en het totaalbedrag van de ontvangsten en in
de manualen tenslotte werd aantekening gehouden van de
opeenvolgende grondeigenaren. Als gesproken wordt over
de waarde van de Helmondse cijnsregisters duidt men
vooral op deze manualen. Historische waarde hebben ze
al vanwege hun hoge ouderdom!
Hun genealogische rijkdom is enorm. Wie vanuit stamboomonderzoek aansluiting kan vinden bij de in de manualen voorkomende familienamen kan in principe aanknoping~~unten vinden die de familiegeschiedenis mogelijkerWl]S terugvoeren tot in de 14e eeuw.
Men moet er overigens bedacht op zijn dat in de 14e _
16e - eeuwse registers zeer veel familienamen in een
gelatiniseerde vorm voorkomen zoals bijvoorbeeld:
de Aggere
van (den) Dijk
de Angulo
van Hoek
de Campo
van de Velde
de Cruce
van der Kruis
de Dumo
van der Hagen (Verhagen)
de Lapide
van der Steen
de Merica
van der Heiden
de Monte
van der Berg
de Spina
van Doren/Doorn
de Vivario = van de Weijer etc.
Genealogisch zijn ze niet alleen interessant vanwege
die veel voorkomende Peellandse familienamen, maar ook
omdat onderlinge familierelaties en aantallen kinderen
(dikwijls met hun namen genoemd) in de registers zijn
opgenomen c
Een ander waardevol aspect wat nog te weinig aandacht
krijgt is dat van het systematisch vermelden van veldnamen of toponiemen c Wie een veldnamenstudie uitvoert
voor een van de dorpen uit het oude kwartier Peelland
kan niet om deze cijnsregisters heen! Zeker als men in
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staat is om vanuit de oudste optekeningen de studie door
te trekken tot 1850 en dan de geinventariseerde veldnamen ook nog te localiseren op een veldnamenkaart volgens
het kadastraal minuutplan van 1832. Men verricht op deze
wijze niet alleen een belangrijke naamkundige studie,
maar wordt het mogelijk de cijnsgoederen ter plaatse ook
nog precies te traceren c Door reconstructie van de locatie van de veldnamen heeft men een nieuw instrument in
handen om studie te maken van bezitscomplexen en bezitsverhoudingen in het verre verledene Juist dat laatste is
een bijzonder waardevol gegeven voor degenen die zich
wat explicieter met nederzettingshistorie bezig houdene
Wie geinteresseerd is in het traceren van oude panden
vindt ook in de cijnsregisters de nodige aanknopingspunten, omdat veel pandeigenaren als cijnsplichtigen
staan opgenomen c
De numismatische waarde manifesteert zich in de opsomming
van oude munteenheden o Kortom, vanuit diverse invalshoeken kan men de waarde van deze archiefbron benaderen o
De opbouw van de registers is door de eeuwen heen nagenoeg dezelfde gebleven o Men vindt er de met cijns belaste percelen in terug en de respectievelijke perceelseigenareno Ook de aard van het perceel wordt opgenomen
en in de latere cijnsboeken tevens de perceelsgrootteo
De cijnsregisters van voor 1600 zijn in het latijn gesteld, hetgeen betekent dat ook de aard van het perceel
gelatiniseerd iso
Zo treft men uitdrukkingen aan als:
ex agro
uit een akker
ex prato
uit een beemd (weiland)
ex domo et orto
uit een huis en hof (tuin)
ex petia terre
uit een stuk land
ex bonis ter Donc
uit de goederen of het goed
ter Donk etc.
De veld-en huisnamen zelf worden zelden in het latijn
weergegeven.
Soms omschrijft men namen als:
ex magno agro
uit de Grote Akker
de nova aggerem
uit de Nieuwe Dijk
ex magno leone
uit de Grote Leeuw (herberg)
ex parvo leone
uit de Kleine Leeuw (herberg)
juxta pontem lapideam = nabij de Stenen Brug (etc.)
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De omschreven veldnaam wordt direct gevolgd door het
te betalen cijnsbedrag, overwegend uitgedrukt in obolen,
oude of nieuwe denarien, stuivers, penningen enz. In
de marge geven de rentmeesters via een bepaalde administr~è6de aan dat de cijnzen inderdaad betaald waren.
In het alleroudste register hanteerde men nog een soort
streepjescode,~ daarna voortaan een lettercodering.
Zo'n cijnspostregel ziet er dan ongeveer als volgt uit:
g f e d c b a Johannes fi. Henrici Volucris
(= Vogels) ex domo et orto ii d.
Het eerste betalingsjaar plaatste men de letter a, het
tweede de letter b, enz. enz. Uit die lettercodering
is daarom vaak af te leiden hoeveel jaren zo'n register
dienst heeft gedaan. In een latere periode werkte men
met cijnspostnummers.Wisselde men het cijnsbelaste perceel van eigenaar dan schreef men boven de oorspronkelijke eigenaar de nieuwe naam van de cijnsplichtige.
In sommige registers ziet men soms vele namen boven
elkaar staan, vooral in de cijnsboeken die over een
langere periode gebruikt werden. Zelfs in de rechtermarge komt men nog regelmatig bijzondere notities tegen.
Die opvolging van eigenarennamen moet men dan ook altijd lezen van onder naar boven, als men tenminste de
juiste chronologie wil aanhouden.
Maar ondanks deze globale inhoudelijke kennis van de
aard van de cijnsboeken en de wijze van administreren,
vraagt het ontsleutelingsproces ervan veel geduld en
consequente training, wat nog eens extra bemoeilijkt
wordt door de vele afkortingstekens die in de teksten
zijn opgenomen.
Wie echter het stadium van accuraat ontsleutelen bereikt kan zeer veel genoegen beleven aan het lezen van
deze cijnsboeken en er zelf de waarde en rijkdom van
ontdekken. Die waarde wordt nog eens extra vergroot als
men de inhoud van de cijnsregisters koppelt aan ander
bronnenmateriaal uit dezelfde periode!

Henk Beijers.
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Volksmuziek in onze streek

xx

Voor de geïnteresseerden, en ik weet dat die er zijn,
volgt hier het lied: "VOGEL VLIEGT DE WERELD IN".
De tekst is uit het schrift van mevrouw Anna Janssen
van Bakel uit de Zeilberg, de melodie is uit eigen herinnering opgeschreven.
De heer P. Janssen, 86 jaar, weet zich te herinneren dat
hij als jongen naar de Peel ging, en dit lied meermalen
heeft horen zingen door een vrouw die daar in een stenen
keet woonde.
Mocht er iemand nog aanvullingen op tekst of melodie
hebben, dan zijn die van harte welkom.

Jan van Ooij.

Vogel vliegt de wereld in
Een moeder weent een droeve traan,
haar zoon wil naar den vreemde gaan.
De wereld is zo prachtig,
moeders tranen zijn onmachtig.
Ach moeder, weent toch niet zo teer
wij zien elkaar toch wel eens weer.
Gedreven door de smart,
drukt zij hem aan haar hart.
Refrein: Vogel vliegt de wereld in,
luistert niet naar moeders zin.
Leeft in weeld' terwijl moeder lijdt,
maar hij kent geen dankbaarheid.
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(
En op dat grote wijde veld,
verdient de zoon veel sommen geld.
Maar ach, ••••. hij kent geen zorgen,
leeft van heden maar tot morgen.
Terwijl zijn moeder leeft in nood,
en werkt en zwoegt voor ' t daag'lijks brood.
En als ze uit het venster kijkt,
snikt zij in tranen uit.

VOGEL VLIEGT DE WERELD IN
(Uit het schrift van Anna Janssen van Bakel.)
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Vervlogen is ' t geluk der zoon,
hij keert weer terug naar moeders woon.
Geheel alleen, ••••• verlaten,
zwerft hij nu door de straten.
Hij slaat een blik op ' t huisje neer,
maar wie hij zoekt, ••••• die is niet meer.
En als een snijdend koor,
klinkt honend tot hem door.

Refrein: Vogel vliegt naar ' t kerkhof heen,
rust moeder zacht, ••••• hij gaat alleen.
Hij weent voordat hij henen gaat,
maar zijn berouw komt veel te laat.
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Balthasar Coymans,
heer van Deurne en Liesvelt
Inleiding:

Uit de geschiedenis van Deurne is het bekend dat er verscheidene personen zijn geweest, die de functie van Vrijheer van Deurne hebben vervuld, of beter gezegd van de
Heerlijkheid Deurne, met soms nog Liessel en Vlierden erbij. In het boek: Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, geschreven door H.N.
Ouwerling, verschenen in 1933 en opnieuw uitgebracht in
1974, worden ze genoemd. (1)
Een van hen was Balthasar Coymans, die van 1728 tot aan
zijn dood in 1759 Heer was van Deurne en Liesvelt (2).
Veel heeft H.N. Ouwerling echter niet verteld van deze
Balthasar Coymans:

Twee dagen later (16 Juni 1728) worden de heerlijkheden gekocht door Balthasar Coymans. Deze
kwam 19 Augustus d.a ov. naar Deurne, waar hij
begroet werd met een "bienvenue" van 500 gulden.
De verleibrieven der heerlijkheden zijn gepasseerd te 's Gravenhage 19 Juni 1728 Ze zijn in
het notulenboek (3) gecopieerd (4).
Balthasar Coymans, die den 16 Juni 1728 de Heerlijkheden van de Hoogmogenden gekocht had, was
24 December (5) 1699 te Amsterdam geboren, als
zoon van Joseph en Clara Valckenier. Het was
een rijke, ongehuwde Amsterdamsche patricier,
baljuw en dijkgraaf van de Beemster. Hi j was
een goed heer, die het noch de ingezetenen, noch
het bestuur lastig maakte en die voor zijn dood
den huiszittenden arme van Deurne mild bedacht o
Toen een rooversbende het huis van zijn rentmeester plunderde en de schade over de ongezetenen moest worden omgeslagen, berichtte hij,
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dat hij "uit pure genereusiteit" van z~Jn geheele pretensie zou afzien en deselve geheel
a~n de gemeente zou remitteeren en quytschelden".
D~e daad was zeker nog te edeler, wijk de ingezetenen, in de quaestie met betrekking tot
de molens, alles behalve met gepasten eerbied
te~n hem optraden (6). In de laatste jaren
van zijn leven had hij nog een proces te
voeren wegens het recht van ijk o Toen hij
stierf, was . 't nog niet uitgesproken. 't Is
aan zijn opvolger overgegaan; 't proces is
verloren en 't heeft dezen laatsten tusschen
de twaalf en dertien honderd gulden gekost (7).
Het bericht van Coymans dood werd te Deurne
met deelneming vernomen en de regenten besloten onmiddellijk, ten teken van rouw, gelijk
bij 't afsterven van Johan van Leefdael, gedurende zes weken, driemaal daags, de klokken
te luiden (8).
Veel valt hieruit over de persoon Balthasar Coymans niet
te halen: wie was hij, waarom kocht hij Deurne van de
H~ogMogenden, wat voor functies had hij nog meer, wat
hlelden deze functies in, enz.
Met behulp van literatuur- en archiefonderzoek wil ik
proberen hier een antwoord op te geven, en daarmee een
stukje geschiedenis van Deurne te ontrafelen.

0

8

M.de Bruijn-v.d.Linden

Wordt vervolgd.
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Noten:
(1) Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne,
Liessel en Vlierden door H.N. Ouwerling, p. 86-173,
Deurne, 19330 (Herdruk 1974).
(2) Deze titel staat aangegeven op het kerkmeesterbord
van de Zuiderkerk te Amsterdam, thans aanwezig in
het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam.
(3) Nu aanwezig in het Rijksarchief in Noord-Brabant te
Den Bosch: Heerlijkheidsarchief Deurne en Liessel,
inv.nr o 14a o
(4) Zie noot (l)i 162.
(5) Is 28 december 1699; geboorte-register in het
Gemeente-archief Amsterdam.
(6) Zie noot (1); 162-164.
(7) Zie noot (l)i dit proces wordt beschreven op blz.
267-268.
(8) Zie noot (1); 170-171.

Uit het 18e-eeuwse aantekenboek
van H. Michielsen
Vossen vangen
Recept om vosschen te vangen
Van Johannes van Duuren of Luters te Liessel

in een nieuw aarde potje:
voor 5 cents venegrie
IJ
IJ
campher
5
IJ
IJ
violenwortel
5
IJ
IJ
Angelica-wortel
5
~ pond of 2~ once varkens bergevet; een bol witte ajuin;
een hand vol twede bast van alfranken hout; het vet met,
2~ once oude boter, moet men eerst smelten; dan moet
men de andere zaken daarbij en men laat het zoolang
braden, totdat den ajuin bruinagtig begind te worden
langs de kanten; dan giet men dit same door een oud
fijn zuiver linne doekje in een nieuw aarde potje; dan
neemd men zuiver, zoet, goed brood -met gerst gebakke
is het beste-; men snijd met een zuiver mes de brokke
van de onderste snede; die men voederd moeten een vingerlid lang zijn en den vangbrok 2 litten van een vinger;
de brokke, gesnede zijnde, doet men dezelve in een
nieuwe papiere buil en die moet men wel digt toemaken,
opdat daar geen stof of rook in kan komen; die moet men
hangen omtrent het vuur, dat die van tijd tot tijd droog
worden; dan neemd men die drooge brokke en men doet die
in een nieuw potje en men me end een vierde deel van het
gemaakt voeder daarbij en zet dat op zuiver vuur dat
niet rookt en als het gesmolten is, moet men die dikwijls
omhutselen, dat alle brokken even veel krijgen; dan laat
men die stil koud worden en zijn goed. De klem moet met
dit vet ook betreke worden, voor men ze legde
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Recept om vosschen te vangen
volgens de heer Gillis, gepensioneerde
Neemd 4 schaapsbeene, in stukke gehouwen; 3 messespitsen venum grecum; ook zooveel baltrium; zooveel twede
schel van alfranken hout als men in een henne-eij zoude
kunne bergen; een kleyne witte ajuin; campfer; 2 erwten,
groot; anijsolie, 12 druppels; dit moet tesame met een
oude kan water in een nieuw aarde pot een uur lang koken;
dan doet men de campfer er bij en men laat het nog \ uur
koken. Dit is voor 4 maal te gebruike.

dit moet alles fijn gesneden worden; den olie moet eerst
zoo lang koken, dat die niet meer schuimd; dan neemd
men korsten van roggenbrood, langwerpig gesneden; die
laat men eerst een weynig in den olie braden; dan doet
men erbij de Angelica-wortel, violenwortel, venegrie,
tweden bast van Alfrankenhout en anijszaat; dit een
weynig same late brade; dan doet men de campfer, honing
en den ajuin ér bij; dit moet men dan zoo lang late
brade, totdat de ajuin bruin word; dan is het vorder
klaar; men neemd een balletje werk; in dezen olie gedopt; men bestrijkt de klem daarmede eer men ze in de
grond legde Probatum est.

Recept om vosschen te vangen
Neemd men voor 3 stuiver campfer
"
3
"
venegrik
1 oud pond bergevet
1 witte ajuin
een hand vol twede schel van alfranken hout
tesame laten brade in een nieuw aarde potje, tot de ajuin
bruinagtig word; dan giet men het door een zuiver linne
doekje; dan neemd men zooveel zoete boter als er gebrade
vet is; doet dit in een nieuw aarde potje en laat dit
same smelte; men doet daar de brokken in en men bestrijkt
de klem en handen ook met dit vet; men sleept met canijns- of hazendarmen, daarvan dit vet aangesmeerd is
of een afgestroopte kat, die gebrade op een vuur dat
niet rookt en met dit vet bestreke c Is goed bevonde c

Recept om vosschen te vangen
Voor

cents Angelica-wortel
Violenwortel
"
"
7!.;.
Venegrie
"
"
Anijszaat
7!.;.
"
"
7!.;.
Alfranken
hout
"
"
1 tinne eetlepel honing
1 witte ajuin
\ oude kan raapolie
7!.;.
7!.;.
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Elisabeth Hurckmans
Antonie Hurckmans, gedoopt te Deurne in de protestante
kerk op 6 november 1656 (zoon van Evert Segers en Thoniske
Thonis); trouwde voor de pastoor en schepenen van Deurne
24 juli 1686 Catharina van der Sandt (dochter van Jan van
der Sandt en Elisabeth ?; overleden te Deurne ongeveer
1698); hertouwde (ondertrouw 12 december 1699) te Deurne
voor de pastoor 27 december 1699, voor de wet 23 januari
1700 Elisabeth Martens uit Asten (overleden te Deurne (?)
1717); uit het eerste huwelijk geboren:
1. Elisabeth, geboren te Deurne ongeveer 1689,
non in klooster Soeterbeeck, mater in de
kloosters Nazareth te Waalwijk en SintJoseph-Nazareth (genoemd Spia:>ters;) te Antwerpen; overleden te Antwerpen 15 januari
1776.
2. Antonetta, geboren te Deurne ongeveer 1690;
trouwde te Deurne (?) 11 augustus 1715
Cornelis de Loyer (chirurgijn; geboren te
Oss in 1686 en begraven te Deurne 17 februari 1780); overleden en begraven te Deurne
9 februari 1787.
3. Johanna, geboren te Deurne ongeveer 1692;
trouwde te Deurne 5 februari 1719 Willem
Cornelis v.d.Mortel (timmerman en gemeentemeester; begraven te Deurne 3 november
1740); begraven te Deurne 2 september 1776.
4. Evert, trouwde Justina Wouter Hoefnagels
(overleden te Deurne 15 april 1742); overleden te Deurne 7 mei 1742.
5. Louis, trouwde Josyna Joosten Hoefnagels;
overleden te Deurne 6 november 1747.
Bij toeval ontdekte ondergetekende in het tijdschrift
Bossche Bijdragen uit 1932 (pagina 299), dat er een
portret van de laatste mater van het Waalwijkse kloos-
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ter Nazareth moest bestaan. Het is een olieverfschilderij op linnen (ongeveer lxi meter) en is in 1739
waarschijnlijk te Antwerpen geschilderd.
Linksboven op het schilderij staat: AETATIS SVAE 49
rechtsboven staat:
ELISABETH HURCKMANS
linksonder staat:
HUIUS CONGREGATIONIS
en rechtsonder:
PRIMA MATER
Rond 1932 bevond dit schilderij zich bij de Deurnese
gemeentesecretaris Sjef Janssens, wonende aan de Lage
Kerk, en daarna bij de familie Janssens-Vullings te
Heeze. In 1981 heeft de heer J. Janssens, die ongehuwd
bleef, het schilderij overgedragen aan het klooster
Soeterbeeck te Deursen-Ravenstein. Het schilderij is
weleer bij de familie Janssens terechtgekomen, doordat
de grootmoeder van J. Janssens de familienaam v.d.Mortel droeg.
De Deurnese Elisabeth Hurckmans was geprofest in het
klooster Soeterbeeck, toen nog gelegen te Nuenen nabij
Eindhoven. Zij werd in 1730 door de pauselijke nuntius
uit Brussel als mater aangesteld in het Waalwijkse
klooster Nazareth o Op 24 januari van dat jaar kwam
Elisabeth Hurckmans in het klooster aan, en heeft voor
de nacht haar intrek genomen in de gastenkamer van het
klooster. De volgende dag is zij als mater ingetreden
en is daarna regelrecht naar de kapel gegaan, tesamen
met Augustina van Maesacker, waarbij de nieuwe mater
haar voor het eerst het habijt omdeed.
De toestand in het Waalwijkse klooster werd alsmaar
nijpender. Er heerste onvrede doordat er veel beperkingen werden opgelegd. De druk werd alsmaar groter,
dit door toedoen van de secretaris en provisioneel
drossaard van Waalwijk, Otto Juinen. Hij deelde de mater mee, dat hij zou trachten dat de nonnen niet uit
het klooster zouden worden gezet, doch tot een uitsterving te krijgen; maar dan moesten ze nog één
judasbors (judasgeld) op kunnen brengen. De nonnen
konden dit niet meer opbrengen en spoedig daarna werden
ze verzocht het klooster te verlaten.
Er werd naarstig gezocht naar een nieuw onderkomen, dit
met behulp van de prior van Corssendonk nabij Turnhout.
Vrij onverwacht moesten de nonnen het klooster verlaten.
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om vijf uur voor het laatst het klooster. Terwijl men
met de karren langs de kapel reed zei Elisabeth Hurckmans het volgende versje:
~dieu

dan Nazareth
Adieu ons Cabinet
Adieu dan alle onze vrienden
Adieu wij nemen de vlucht
Met menige droeve zucht
Met ons welbeminden
Via Tilburg, Corssendonk en Brecht kwam men eind april
1733 te Antwerpen aan o In deze stad hadden ze van Claudius
Roelants enige huizen gekregen waarin het nieuwe klooster
ondergebracht kon worden. Elisabeth Hurckmans zou ook in
Antwerpen voor vele problemen komen te staan. Het vertrek
uit Waalwijk naar Antwerpen is in een "dagboek" samengevato Wie het heeft geschreven is niet met zekerheid te
zeggen o Het gaat te ver om dit in zijn geheel in dit
artikel op te nemen o Dit "dagboek" is uitgegeven door
J.E. Buschmann te Antwerpen in 18590
Met dank aan zuster Henrice Elemans van het klooster
Zoeterbeek en Ronaid de Vet voor het maken van de foto.
Marius van Loon
Molenvlietstraat 4,
5142 EL Waalwijko

Op 21 november 1731 vertrokken ze heel vroeg in de morgen
naar de gezusters Couwenbergh te Besoyen. Elisabeth
Hurckmans kon moeilijk lopend daar naar toe gaan, doordat
ze water in haar benen had gekregen tijdens de laatste
nacht in het klooster.
Nadat ze toestemming hadden verkregen om nog voor enige
dagen naar het klooster terug te keren om alles in te
pakken voor het definitieve vertrek uit het Waalwijkse
klooster, verlieten de nonnen op 24 november 's morgens
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Bronnen:
Klooster Zoeterbeek te Deursen-Ravenstein.
Beschryvinge ende beginsel van ' t Clooster Waelwyck gekend te
Antwerpen onder de naem van Spinsters, uitg. J.E. Buschmann,
Antwerpen 1759.
Molhuysen, dr.P.C., proLdr.P.J. Blok en dr.fr.K.H. Kosmann,
Nieuw Nec1erlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, kol.
582-583, uitg. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden
1927.

De verblijfplaats van het schilderij is in 1984 opgespoord
door Joep Coppens via tussenkomst van Caspar Peerbooms (Deurne)
en J. Janssens (Heeze).
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Verkenningen van het economisch
leven in Asten en Someren
in de 16e eeuw III
Someren had, naar het schijnt, zelfs twee gemeenten.
De eerste verkregen van de hertog van Brabant, in het
gebruik waarvan het bevestigd werd in 1301 door hertog
Jan 11, de tweede gekocht van proost Arnold van Wassenberg. Deze laatste wordt als volgt omschreven:
"tussen Eindehouts, de Hoenreboem, de molen of het rad
van Huchten, het gebied van de heer van Horn en dat
van de heer van Asten. o ." (6,5)
De landsheer stelde er ook het bestuur (vaak de schepenbank van het dorp) aan en benoemde mee de schutter,
de opzichter, die ongewenste personen en vreemd vee
moest opvangen en verjagen. De heer kon verlof geven
om bomen te planten, kon stukken land verkopen ter ontginning of recht verlenen, de gemeente te "verhoefslagen", d.w.z. in boerderijen te verdelen. Het bestuur
van de gemeente maakte keuren (bepalingen voor het gebruik) en stelde hierop strafbepalingen. Het is van
groot belang dat de keurboeken van Asten en Someren
bewaard zijn gebleven en zijn uitgegeven o Een groot
deel van de bepalingen heeft betrekking op het gebruik
van de Peel, waar ieder zijn eigen turfveld had. Het
beheer hiervan stond in Asten onder 2 Peelmeesters, in
Someren onder de borgemeesters.
Het gebruik de van de gemeente was voor de dorpelingen
van groot belang. Ieder mocht vissen op zijn eigen Aa.
Het klein wild dat men ving was buit. In het bos vonden
ze hout voor woningen en afpalingen, sprokkelhout voor
de stook. De eikels en beukenootjes waren voor de varkens o Broeklanden leverden gras en hooi voor het vee.
Over de heide schrijft Van Oudenhov~ "De woeste heyden
zijn mede wel schraal en mager, maer geven noch enige
nuttigheid voor de inwoondersi sij weyden daerop hare
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schapen, die aen de jong opkomende heide goed voedsel
vinden -ende die sijn hier veel- (hij noemt Lommel in
1610 het getal van 18 000 schapen) ende halen hare
bijen daer mede haer voedsel; de vlagghen die sij daer
van halen gebruiken sij ten dele tot haren brand ende
ten deelen om haer mager land daermede vet te maken,
als het tot assche verbrand of tot mest verrot is. oo "
Ook werd de heide gemaaid en het strooisel als voer
voor de schapen gebruikt.
En dan was er de Peel. Wederom Van Oudenhoven:
"Den torff wordt gesteecken met seer scherpe spaden,
die als een mes snijden, om daermede de kleyn draykens of hayrkens van 't hout door te snijden, ontrent
eenen voet breet ende wat langher, -ende opgedrooght
zijn die bijnae soo licht als spongieno Als die gesteecken zijn, wordense opgeschaecht doorluchtich, om
van wint ende son te droeghen ende worden dan op groote
hoopen gesed, huysen hoogh ••• Ende hebben de ingesetenen
van de dorpen aen den Peel nyet alleen selfs overvloet
van brant, maer brengen dien Peeltorff met hare karren
op andere plaetsen, die gebreck van brandt hebben ende
doen daer groot profijt mede."
Daarmee hebben we dan de grenzen van agrarisch bedrijf
en tevens de plaatselijke grenzen overschreden. Niet
alle inwoners zijn boeren en niet allen voorzien alleen
in de plaatselijke behoeften.
0

Het economisch leven o
De ambachtslieden en handelaren.
Wel was dit het geval voor bepaalde ambachtslieden:
broodbakkers, vleeshouwers, bier- en wijntappers, timmerlieden, radernakers, smeden, steenbakkers (?"leem
graeven in ' t Laetbroeck"), molenaars, enz o Maar vermoedelijk waren er ook ambachten die werkten voor export,
met name laken- en linnenwevers o Het is bekend dat de
lakennijverheid, vroeger een monopolie van het Bossche
weversgilde, in de zestiende eeuw een echte plattelandsindustrie geworden was. Wol had men bij de hand. De verdere afwerking van de wollen stoffen gebeurde dan in
Den Bosch of andere steden. Het bestaan van zo'n platte-
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landsnijverheid kennen we in heel wat dorpen als Oisterwijk, Tilburg, Oirschot, Geldrop, Weert, Kessel ~ Someren
en Asten ben ik in dit verband niet tegengekomen.
Van de linnenweverij zou ik het bestaan hier met iets
meer gerustheid durven beweren. Het water van de Dommel
en Aa was bijzonder geschikt voor de bewerking van het
vlas c Het keurboek van Asten verbiedt uitdrukkelijk het
roten van vlas in de Aa of andere lopen en weteringen,
"doordien die visschen daardoor bedorven worden" o Ook
in die tijd dus het probleem van de milieuvervuiling c
Het roten zal dus gebeurd zijn in aparte rootputten.
Onder de 27 personen, afkomstig uit Asten en Someren,
die zich tussen 1512 en 1565 lieten inschrijven als
poorter van Den Bosch, waren minstens 14 linnenwevers.
Men kan het ook zo zeggen: minstens 9% van de in Den
Bosch ingeschreven linnenwevers tussen 1548 en 1566
kwam uit Asten en Someren. Dit wijst toch wel op het
bestaan van enige linnennijverheid.
Behalve de export van lakens (eventueel) en van linnen,
is er die van landbouwproducten, met name van rogge.
Alleen al als pachtleveranties verlieten jaarlijks
aanzienlijke hoeveelheden het dorp o Daarnaast werd het
nodige opgekocht door korenkopers uit de steden. In
het hongerjaar 1565, toen Den Bosch grote hoeveelheden
koren moest kopen op de markten van Amsterdam en Antwerpen, verbood de regering van Brussel de Meierijse
autoriteiten de bewoners van Weert iets in de weg te
leggen als ze koren wilden kopen op het platteland van
de Meierij o Veekooplui kwamen vee opkopen ofwel de
boeren brachten het zelf naar de markten van Lier of
's-Hertogenbosch o Ook zuivelproducten en wol vonden
hun afzet in de steden o Aanzienlijke hoeveelheden
honing zullen zijn uitgevoerd om de meeblanders te
voorzien; was ging naar de kaarsenmakers o De jaarmarkten (Asten had er drie) zullen bij deze verkoop naar
buiten ook wel een rol gespeeld hebben, even goed als
zij de inwoners in de gelegenheid stelden goederen aan
te schaffen, die het dorp zelf niet voortbracht o
Dan is er natuurlijk de turf, niet alleen gevraagd voor
huisbrand in de steden, maar in grote hoeveelheden ook
voor de brouwketels en zeepziederijen c Wel was de zwarte
20
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laagveenturf van betere kwaliteit dan die vale hoogveenturf o Veel turf die in Den Bosch werd aangevoerd of via
deze stad werd doorgevoerd, werd dan ook betrokken uit
de streek van Sprang, Capelle, Loon-op-Zand en "s-Gravenmoer o Door de Loonse vaart en de in 1541 uitgediepte
Bosschesloot voeren jaarlijks een 13 000 turfpleiten op
en neer (9,20)0 Maar ook naar Peelturf was veel vraag o
In 1477 was besloten tot het graven van een nieuwe
vaart tussen Den Bosch en Nistelrode voor aansluiting
op de noordelijke Peel (20). Asten en Someren hadden
-zoals we gezien hebben- geen waterverbindingen naar
noord of zuid. Pas in 1623 werd te Rixtel een grote
sluis gebouwd en de Aa bevaarbaar gemaakt van Den Bosch
naar Helmond. De plaatselijke voerlui zullen daarom ook
in het vervoer van turf hun aandeel gehad hebben. Ook
kwam het voor, dat kopers zelf met paard en kar de turf
kwamen ophalen. Ze moesten dat doen in het dorp en
mochten niet in de Peel zelf verschijne~~)Over de omvang van de turfwinning en turfuitvoer heb ik echter
geen enkel gegeven.
Even weinig valt te zeggen over de vraag, waarop deze
tenslotte toch geringe handel zich richtte. Voor aan
bederf onderhevige producten kan men het eerst denken
aan Helmond o Misschien komen naast Weert ook Eindhoven,
Roermond en Venlo in aanmerking, bijna zeker 's-Hertogenbosch, zijnde veruit de grootste stad die bereikbaar
was.
Zowel Someren als Asten hadden eigen maten en eigen ijkmeesters. Maar voor het gewicht van het brood regelde
men zich naar Helmond en men gebruikte Bossche gewichten (CS).

telt over Someren:
"Ende sijn hier eertijds dertich wel betimmerde ende bewoonde straten geweest ende wel thien duysent menschen,
ende waren de inwoonders seer strijdtbare luyden (U ziet
het: Van Summeren en nie bang) •• odoch heeft den oorlogh
dit Someren eyndelijck noch seer verdorven ende verkleijnt o Doch is evenwel noch een van de grootste dorpen
in het Quartier van Peelandt ende als geseyt wordt,
zijn daer wel acht honde~t boerenhuysen, behalven de
wooninghen van winckeliers, ambachtslieden ende anderen die het land eygentlijck niet en bouwen."
Aangezien de genoemde getallen niet alleen onwaarschijnlijk zijn, maar ook niet kloppen met de beschikbare, exacte gegevens, houd ik het toch liever bij
Bruegelo
En ook wat het leven van de boeren betreft, denk ik,
dat dit ondanks alle lasten, cijnzen, pachten, tienden,
leveranties en diensten in deze tijd beter kenbaar is
uit Bruegels "Boerenbruiloft", "Oogst" en "Boerendans"
dan uit de beschrijving die Van Ouden hoven gaf:
"Voorders weten de ingesetenen sich al te geneeren in
de magere Meyerije, zijnde een volck dat zich met een
kleyntje weet te behelpen, stellende hare teeringhe
naer haer neeringhe. Haren ordinare lijftocht is sober:
gebraden knollen o • o des somers gaen sy bloetsvoets,
ende hebben dat met de luyden van de waerme landen gemeen, ende des winters gaen sy met holle blocken oo o
De ingesetenen leven hier gantsch armlijck o "
Als men dit leest, is het weinig Bruegeliaans en lijkt
het meer op de "aardappeleters" van Van Gogh, al moet
men er natuurlijk de aardappels wegdenken.

Het dagelijks leven.

Bloei en verval.

Willen we een voorstelling vormen van het uiterlijk van
beide dorpen en van het dagelijkse leven, dan zullen we
dit wel het best kunnen doen aan de hand van de schilderijen van de tijd- en streekgenoot Pieter Bruegel. Maar
de dorpsgezichten van Bruegel vallen toch moeilijk in
overeenstemming te brengen met wat Van Oudenhoven ver-

Eerlijkshalve dient echter vermeld, dat Van Oudenhoven
schreef in de 17de eeuwen toen had zich de overgang
voltrokken van -wat Jansen noemt- het rijke Brabant
naar het arme Brabant. Want tot nu toe hêmben wij getracht ons een statische voorstelling te vormen van het
economische leven in beide dorpen, zoals zich dat van
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,
de 15de tot de 19de eeuw wel zal gehandhaafd hebben.
Maar dit economisch leven is ook een historisch proces,
waarin groei, crisis en achteruitgang hun plaats hebben.
In de tweede helft van de 15de eeuw was de plattelandsbevolking van de Meierij aanzienlijk teruggelopen. De
landbouw was in depressietoestand als gevolg van de
dalende graanprijzen, en steeds stijgende belastingen
wegens de voortdurende oorlogen van Karel de Stoute hadden de inkomsten nog verder doen afnemen. Vooral de vele
kleuters in dit dichtbevolkte gebied met zijn schrale
ontginningskampen hadden het hoofd niet boven water kunnen houden. Een groot aantal was naar de stad getrokken
om daar te leven van de uitdelingen van de Tafel van de
H.Geest.
Rond 1500 begon het getij te keren. De specialisatie in
de stedelijke nijverheid en de luxe-industrie vonden
goede afzetgebieden dank zij de guvnstige handelssituatie
van de s~en Den Bosch en Bergen-op-Zoom in haar connectie met de expansieve wereldhaven Antwerpen. De in aantal en welvaart toenemende stadsbevolking deed de vraag
groeien niet alleen naar rogge, maar evenzeer naar honing, zuivelproducten en vlees. Dit leidde niet alleen
tot een meer rationeel dieet, maar deed ook de prijzen
van de landbouwproducten stijgen. Bovendien had de behoefte aan vlees uitbreiding van de veestapel tot gevolg.
De mest hiervan maakte weer meer intensieve bebouwing
en uitbreiding van de ontginningen mogelijk. Deze gunstige ontwikkeling van het boerenbedrijf deed de bevolking van het platteland in de eerste helft der eeuw zeer
sterk toenemen. Een andere factor van deze bevolkingstoename op het platteland was de expansie van de textielnijverheid (lakens of linnen) rond centra als Tilburg,
Eindhoven, Helmond en Weert (19).
Al zijn de cijfers van Van Oudenhoven schromelijk overdreven, het is wel zeker dat Someren en Asten rond 1526
grote en welvarende dorpen waren, die mogelijk in de
volgende tientallen jaren hun bevokking nog enigszins
zagen toenemen.
De getallen worden nog meer spectaculair, als we constateren dat ze staan voor een herstel na een diepe inzinking. We verkeren namelijk in de gelukkige omstandig-
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heid, dat we de beschikking hebben over cijfers van verschillende haardentellingen uit de 15de en begin 16de
eeuw. De telling van de haardsteden gelijk te stellen
met huishoudens werd met het oog op de belasting periodiek gehouden op last van de Brabantse regering (3).
Ze zijn de volgende:
Voor Asten
1464
1472 1480 1496 + 1500 1515 1526
- ---261
271
255
250
186
77
281
Voor Someren
1472
1464
373
350

1480
277

1496
261

?
196

1515
100

1526
339

We constateren voor beide dorpen een geleidelijke daling in de tweede helft der 15de eeuw, voor Asten iets
minder sterk dan voor Someren, dat in 40 jaar tijds
bijna tot op de helft terugliep. Dan krijgen we ineens
een diepe inzinking in 1515 met een even spectaculair
herstel in 1526. Asten is dan boven zijn getal van 1464
uitgegroeid, Someren groeit er naar toe. Deze inzinking
en dit herstel vallen in min of meerdere mate te constateren voor alle dorpen in Peel- en Maasland, niet
voor de steden: Helmond had in 1526 een even groot aantal huizen als in 1496. De verklaring is vrij eenvoudig en wordt ons duidelijk meegedeeld in een verslag
van Leonard Cottereau, lid van de Raad van Brabant, in
1515. Aan dit verslag zijn ook de zojuist genoemde cijfers ontleend. (14). Cottereau schrijft hoe "vele dorpen van der Meyerijen ••• durende die oerlogen van Gelre eenen zeere langen tijd van jaeren hadden gepilleert,
geranchoneert, gebrantscat, gebrant ende tot aermoeden
gebracht geweest." Hij schildert in schrille kleuren
de gruwelijke ellende in Maasland, om te vervolgen dat
het in Peel land nog erger is, omdat daar betere stallingen moesten zijn voor het vee "omme die beesten te
stallen ende dmes te makene", - die nu allemaal verwoest waren.
De toegang tot Peelland was voor de Gelderse soldatenbenden, die kwamen uit Oppergelder (de streek van Venlo
en Roermond) maar langs twee wegen mogelijk, langs de
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zuidweg en over de zandrug van Meyel. Van Brabantse
zijde werd de eerste weg gedekt door het kasteel van
Cranendonk bij Maarheeze, de tweede door het blokhuis
van Liessel (18). Maar beide waren vaak niet in staat
een inval te keren c En als de troepen doorbraken, vooral bij Liessel, lagen Asten en Someren in eerste linie,
of -zoals van Oudenhoven zegt- rrop den eersten aenstoet" c En dan mochten de inwoners wel "seer strijdt-

bare luyden syn, vermaert door den oorlogh, daer sij
wel in geoeffent waren", men kon moeilijk verwachten
dat ze de Gelderse benden de baas konden blijven. Someren werd zo b.v. op 2 oktober 1506 geheel uitgeplunderd en Asten op 22 januari 1512 gedeeltelijk in kolen
gelegd (1).
Tot het jaar 1515 toe werd betaald aan brandschatting,
of geleden aan schade van roof, brand, vetering, gevangenschap, door Someren f 33.670,-- en door Asten
f 30.000,-- (14), voor die tijd enorme bedragen, die
door geen enkel dorp in de Meierij geëvenaard werden.
In 1516 werd met de bouw van een nieuw blokhuis bij
Liessel begonnen, maar dit kon weer niet verhinderen,
dat de Meierij nog meermalen door de Geldersen werd geplunderde In 1528 werden alle Peellanders bij klokslag
opgeroepen om zich bij de Brabantse troepen te voegen.
Op de Leenderheide werden toen de Geldersen verslagen;
ze verloren er 2.000 man (10).
In 1543 werden beide dorpen weer zwaar gebrandschat door
Maarten van Rossem. In hetzelfde jaar volgde de vrede
van Venlo, waardoor Gelder aan de Hasburgse gewesten
werd toegevoegd e
Behalve de oorlogen waren het vooral de grote epidemieën, die de bevolking en daarmee de welvaart vaak terugzetten. In Helmond daalde tussen 1631 en 1638 als gevolg
van de pest in 1635 het aantal inwoners boven 12 jaar
van 1474 tot 1065 (7). De eerste helft der 16de eeuw is
gekenmerkt door grote epidemieën, maar nauwkeurige en
betrouwbare cijfers ontbreken hier geheel. Tenslotte
zijn er incidentele rampjaren als gevolg van misoogst
door droogte of hagelslag. Ook werd het platteland vaak
geteisterd door rondtrekkende benden "moordbranders" ,
vaak afgedankte soldaten, vagebonden, bedelaars, die het
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vooral op afgelegen boerderijen gemunt hadden. De rekeningen van de drossaard van Brabant en van de hoofdschout van Den Bosch staan er vol van.
Concluderend meen ik toch te mogen zeggen:
Na een zeer diepe inzinking in het eerste kwart van de
16de eeuw vertoonde het tweede kwart -ondanks alle
ellenden van oorlog, epidemieën en plunderingen, ondanks
de zware belastingen ook- een duidelijke opbloei, die
uiteindelijk gezien moet worden als een uitstraling van
de handelsmetropool Antwerpen. Waarschijnlijk was de
toenemende welvaart zowel in de sector van de landbouw
als in die van de textielnijverheid het grootst in de
jaren 1540-1570. Dat deze belofte tenslotte toch niet
is gerealiseerd, is vooral te wijten aan de 80-jarige
oorlog e Door alle lasten en vernielingen van die oorlog
eerst, door de uitbuiting als generaliteitsland later,
is inderdaad ontstaan het "arme" Brabant van de 17de,
18de en 19de eeuw. Juist daarom was deze verkenning van
het economisch leven in de 16de eeuw niet zonder belang,
omdat ze ons het beeld vertoonde van een niet verwerkelijkte belofte.
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