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STRIJD OM DE BOTERMARKTEN 

door T. Korporaal. 

(Helmond en Eindhoven versus Asten en Someren) 

Heden is het hier weer marktdag geweest; alle dingsdagen is 
het hier weekmarkt, uit alle oorden der Majodj komt men dan 
herwaa,"ts, om te koopen en të verkoopen (u.) 
Aan hèt ander ~ind van de markt wierd onder eenen boom de 
botermarkt gehouden en Gok de booter gewoogen. De boter
koopers liepen rond en schreeven de boerinnen, die eene 
mande met boter op den rug droegen en zulks met eene soort 
van deftigheid verrichtenden, met een stuk krijt eene letter op 
de borst en spraken eenige woorden met haar; ik vraagde aan 
iemand, wat dit betekende; niets anders, zeide hij, als dat dan 
aan andere koopers blijkt, dat die booter besproken is en 
derhalveIl. dat geen ander koopman die kan krijgen, uitgenomen 
een burger of inwoner van de Stad, die heeft de keus, doch die 
moet dan 'ook ééne of twéé duiten op het pond meer geeven.' 

Dat schreef Ds. Hanewinckel in zijn zesde brief van "Reize door 
de majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798 - 1799', 
(blz.33-35), om velvolgens verder te gaan: 
'Het is ook opmerkelijk, dat de prijs van de boter en graanen, 
zich in een groot gedeelte der Majorij regelt naar den prijs, die 
dingsdags te Eindhoven is vastgesteld, deeze prijs wordt ook 
eene geheele week lang, van de koop ers en verkoopers, stipt in 
acht genomen, tot den volgenden marktdag, wanneer' die veran
dert en ook wel dezelfde blijft.. . .' 
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1 <lill 'dc tw e steeden van IIelm nt 'n l ~ ijl1dhl)v 11, van alle 
oud tijd n zijn gereekcnd onder d kl 'iJl st ti '11 van Bra
halld n de stad Helmont speciaal is b gun stigd, l1l 't v rscheide 
bij Hun IIoog Mog. geconfirmeerde voorrechten 11 privilcgien, 
als onder an.deren volgens privilege van II rtoginn Johanna 
van Brabant In dato 23 december 1376 en opgevolgde con firma
ti van Keizer Carel " ook als Hertog van Braband in dato 10e 
maart 1543 tot het houden van een weekelijkze markt van 
b ter, granen enz. het dominiale recht van waag aan den Heere 
van Helmont en dat van het ingebod tot realisatie over den 
qllartiere van Peelland' 1) schoot het de bestuurders van Hel
mond en Eindhoven in het verkeerde keelgat dat het dorp 
Asten in 1790 wederom een verzoek tot de Staten-Generaal 
lichtte 0111 octrooi te verkriJ·(Jen tot het houden van een boter-o ~ 

mal kt. 

durende een periode van vijfentwintig jaar trachtten de 
dorpen Asten en Someren dit octrooi te verkrijgen. 
Eindhoven en Helmond streden voor hun verkregen rechten. 
Laten we deze zaak eens op de voet proberen te volgen: 

Drossaard en Schepenen van Asten ~esloten tijdens vergaderin
gen op 9 juni en 10 juli 1766 een rèquest in te dienen bij de 
Staten-Generaal. 
Asten wilde voortaan ~p maal~dag een botermarkt h"ollden. 
Drossaard Jacobus Losecaat legde de Schepenen voor "om 
alhier eene weekelijkse bootennart te houden , na het voor
beeld van andere dorpen als Sint Oedenrode en Vechel meede 
in deze quartiere geleegen , welke plaatsen het merken lijk tot 
v ordeel is versterckende als ook na het voorbeelt van Valkens
weert nieuw opgeregt en van goet succes, waarvan eerstdaags 
soo vant octroy als reglement daaromtrent een copy verwagt en 

door dien dese plaats daar al so wel toe geleege is , als de 
voorgenoemde plaatse en veele ingesetenen daar na verlangd en 
de Heeren van Asten zouden mede het opregte van een wee
kelijkse mart gaare zien ". het besluit werd genomen en het 
request verzonden .2) 

STADSE ADVIEZEN. 

De Rentmeester van de Domeinen in 's Hertogenbosch ver
zocht -zowel f;:indhoven als Helmond advies uit te brengen 
betreffende het Astense verzoek. 
Op 30 augustus 1766 werd-- dit advies uitgebracht. 3). 
Gesteld werd dat 11 in het verleden in de dorpen geen week - en 
botermarkten werden gehouden". Feitelijk zijn deze markten 
11 oneygen" aan de dorpel1. 
Bekend was wel dat zich in de dorpen opkopers van boter 
ophielden 11 die op een ongcpriviligeerde wijse of door hen selfs 
of door, winkeliers aldaar en in de bijgeleege plaatsen op te 
coopen en hunne winkelwaren uijt te venten en het grootste 
gedeelte : van die ingecogte boter naar buytenslands sonder 
betalingh van 's lands geregtigheden te versenden , waartoe het 
dorp van Asten de bequaamste occasie heeft als gelegen op de 
uijterste palen van quartier van PeeJland ".4) 
Met andere woorden, Helmond trachtte de illegaliteit van wat 
in Asten gebeurde wereldkundig te maken. Wat in Asten ge
beurde kon volgens de Helmonders het daglicht nauwelijks zien. 
De praktijken in Asten ondermijnden de wekelijkse markten in 
Helmond en Eindhoven. Volgens de bestuurders leidde dat 
zelfs tot verval. 
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111 Lindhovcn was een en ander van nog grotere invloed, daar 
111 ' n daar eveneens de gevolgen ondervond van de nieuwe 
vrijdagse botermarkt in Valkenswaard. 
Be ide besturen meenden dan ook negatief aan de Rentmeester 
van de domeinen te moeten adviseren over het houden van een 
botcrmarkt in Asten. 5) 
Tcr aanvulling op het request besloten de Astense vroede 
vaderen op 20 september 1766 meer infonntie aan de Staten-

eneraal aan te bieden. 
1 Ie l instellen van een Astense markt zou geen nadelige gevol
gen voor de omliggende plaatsen hebben want tot op heden 
werd nauwelijks boter op andere markten aangeboden . 
In Asten zou juist veel van buiten het gebied ä(tngeboden 
worden. 
De kooplieden verhandelden nu al veel boter ifl Asten. het 
in ste llen van een markt zou een en ander kunnen ryguleren . 6) 
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~ /I!{// kt{/ag i/I Noord-Brabal/t al/I/o 1911 

VERZOEK VAN SOM ERE N EN AST E N 1769. 

Het naastgelegen Someren probeerde in 1769 eveneens tot het 
instellen van een botermarkt op Woensdag te komen. Dit 
request werd door de Staten- Generaal in handen gesteld van 
de rentmeester - generaal der domeinen van Brabant. . 7). Ook 
nu werd, zowel door Helmond als door Eindhoven fel protest 
aa ngetekend .8) . 
Het dorp Someren vond volgens Helmond en Eindhoven een 
rijkelijk bestaan in de landbotiw en "den torf en producten van 
de Peel": 
Temeer daar Someren gelegen was op de "uyterste limieten van 
Peelland en buyten rechercite van Commiesen soude een deur 
geopent werden 0111 's lands in- en uitgaande regten te [raudee
ren met buytenlandse boter om die te doen in komen en voor 
inlands te debiteren". 
Kortom: in Someren was men zeker nict tc vertrouwen. 

ZEE RON BIL LIJ K. 

In de ogen -'van de bestuurders van Helmond en Eindhoven was 
het zeer onbillijk dat grossiers in Peel - en Kempenland en in 
de Meijerij van den Bosch in toenemende mate boter opkoch
ten buiten de wekelijkse marktdagen in beide steden . 
De Staten - Generaal hadden bij hun publicatie van 10 augus
tus 1769 gesteld dat winkeliers in de dorpen en plaatsen in de 
Meijerij van den Bosch waar geen weekmarkten werden gehou
den, de boter van de ingezetenen mochten aannemen of kopen 
, mits de handelaars onder ede verklaarden dat zij geen boter 
naar Holland of elders buiten de Meijerij zouden verzenden. 
Eveneens dienden zij te verklaren dat zij de boter niet kochten 
voor doorlevering aan grossiers, doch de boter te koop zouden 
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aanbieden op de weekmarkten. 
lIet grossieren in boter werd op deze manier erg moeilijk 
gemaakt. De markt was en bleef de enige plaats waar de handel 
plaats vond. Vandaar dat zowel Asten als Someren probeerden 
voet aan de grond te krijgen voor het houden van een eigen 
wekelijkse botermarkt. 9) 
Drossaard en Schepenen van Asten besloten in hun vergadering 
van 11 september 1769 zich wederom met een request tot de 
Staten - Generaal te richten om een wekelijkse botermarkt te 
mogen houden. 10) 
Zowel Eindhoven als Helmond kwam dit ter kennis. Beide 
gemeenten verzochten in het bezit te worden gesteld van het 
requt:st zodat men daarop advies kon uitbrengen, alvorens een 
besluit zou worden genomen. 11) 
Ook nu bleken de argumenten vanuit Helmond en'- Eindhoven 
doorslaggevend. Aan Asten en Someren werd glY~en octrooi 
verleend voor het houden van een botermarkt. 

DE ZAAK BLIJ FT ONDER DE AANDACHT. 

I Iclmond en EindhoveJl richtten zich iJl 1778 wederom met een 
request tot de Staten - Generaal- 0111 toe te zien dat op de 
dorpen niet werd gehandeld in botêr, ten nad<tle van de regulie
re botermarkten in de regio. 12) 
In 1786 attendeerde het Helmonds stadsbestuur bij de stadhou
der van de schou t van het kwartier Peelland nog eens op de 
zware lasten die op de schouders van het stadsbestuur drukten 
en op de achteruitgang van handel en industrie ter plaatse. In 
hun rapportage kwamen zij weer eens terug op de botermarkt. 
De Helmondse botermarkt floreerde sinds mensenheuge~is. De 
ingezetenen van de omliggende dorpen waren gewend hun 

10 

boter en andere waren ter markt te brengeil. Tevens werden 
aankopen gedaan bij de plaatselijke winkeliers. Het stadsbe
stuur klaagde dat in de afgelopen jaren in de omliggende 
dorpen veel grossiers en opkopers rondliepen om boter aan te 
kopen en tegelijk andere waren te slijten aan de bewoners. Op 
die manier ontstond een zwarte markt. 
Het verbod van de Sta ten - Generaal van 10 au austus 1769 b , 

werkte volgens de Helmondse bestuurders nauwelijks. Daardoor 
dreigde voor de Helmondse bevolking "neringloosheyt" . 13) 

NIEU'" VERZOEK. 

De regenten van de Heerlijkheid Asten dienden in 1790 alweer 
een request in om iedere maandao- een botermarkt te moo-en b b 

houden. 
De raad en de rentmeester der domeinen van Brabant en 
leenman.nen in de leen -of tolkamer over de hoofdstad, Meije
rije en q\Jartieren van 's Hertogenbosch richtten zich op 1 mei 
1790 wederom tot de bestuurders van Eindhoven en Helmond 
en legden het verzoek van Asten ter advies voor. Op maandag 
werden namelijk in de "naabuurige geoctroyeerde plaatsen 
geene zoodanige markten gehouden".14) 
De bestuurders van Eindhoven en Helmond staken ook nu weer 
de koppen bij elkaar om te zien op welke wijze zij van die 
lastige broodrovers uit de Peel konden afkomen. 
Met alle inmiddels bekende argumenten werd op 26 mei 1790, 
de Rentmeester- Generaal verzocht die aanvraa a niet in behan-

b--

deling te nemen . Het instellen van nieuwe markteil ten platte-
lande ZOl! de ruïne betekenen voor de steden Eindhoven en 
Helmond. 
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Kortelings was er al een markt gekomen in Erp. Nog meer 
markten in de direkte omgeving zou desastreus werken op de 
economie van de stad.'s Lands lasten zijn nauwelijks op te 
brengen en vele inwoners bedelen om in leven te blijven. Op 
het platteland floreren volgens de Helmonders de dorpen: " De 
producten van "den land of bouwman", waar uit de dorpen 
genoegzaam geheel ' bestaan , zijn alle zonder onderscheid bij 
aanhoudendheid zedert veele jaaren zeer geldig en ongemeen 
hoog in prijs en stijgen nog daaglijks, de verkopeningen hunner 
heijde, stekile en nieuwe gronuen , brengen hun daar en boven 
aanmerkelijke sommen aan en deeze stad kweind vast onder 
haare ondragelijke armoede. 15) 

Inmiddels hadden ook de bestuurders van de vrijheid Someren 
de zaak weer aanhangig gemaakt. Het werd E(ndhoven en 
I felmond niet gemakkelijk gemaakt. . 
Wederom pleegden Eindhoven en Helmond intell~i'ef overleg. 
Nieuwe argumenten werden in de verweerschriften naüwelijks 
naar voren gebracht. Alles was al eens geschreven! 
In Someren had men het voornemen om op donderdag een 
botermarkt te houden "tot het koopen en verkoopen van booter 
en verdere waaren, alsmede op te rigten een waag, en dat 
hammen en spek enz. met het gewigt verkogt wordende, daar zij 
zullen moeten gewoogen woruen 111et zoodaapjge vrijheeden en 
voorrechten als op andere plaatsen in de Meijerije ln gelijke 
geleegenheden en gewoonlijk genooten worden". 16) 
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OCTROOI VOOR SOMEREN EN ASTEN 

Op 5 mei 1794 werd aan de heerlijkheid Asten het volgende 
octrooi verleend: " De Staten - Generaal der Vereenigde Ne
derlanden . Allen den geenen die deze zullen zien of te hooren 
leezen salut: doen te weten dat wij ontfangen hebben de ood
moedige supplicatie aan ons gepresenteerd bij ofte van weegen 
regenten der heerlijkheid Asten, Quartier van Peelland , Meije
rije van 's Bosch versoekende om reedenen daar bij breed er 
geallegeerd dat het ons günstig behagen mogte aan haar te 
verJeenen ons octroy tot het houden eener Booter Markt bin
nen Asten voórnoemd en, wel op den Maandag in iedere week: 
zijnde de dag waar op in -de nabuu rige geoctroyeerde piaatsen , 
geene zodanige markten worden gehouden en voorts in com
muni forma, mitsgaders dat dezelve daar toe mogten arresteren 
zodanig reglement als tot de directie daar van zouden oordelen 
te behooren". 
Welken aangemerkt, zoo is het, dat wij de voornoemde suppli
anten ~econsenteerd, geaccordeerd en geoctroyeerd hebben, 
c~nsenteeren acoordeeren en octroyereen bij deezen, dat sij 
blllnen Asten voornoemd zullen mogen houden en doen hou
den een weekelijkse botermarkt op Maandag in elke week en 
daartoe het nodige reglement tot de directie van dien te arres
teeren; mits hetzelve reglement alvoorens aan de Leen - en 
Tolkamer te 's Bosch ter approbatie exhibereende ; met zood
anige vrijheden en beneficien als de steeden en plaatsen in 
Braband onder onse gehoorsaamheid staande, in gelijke gelee
genheid zijn hebbende en genietende ; behoudelijk dat de 
supplianten ter zaake voorschreeve gehouden zullen zijn jaar
Iijksc11 ten comptoire der Domeinen van Braband te betaale 
eenen Recognitie - Chijns van eene gulden en daar voor binnen 
twee maanden behoorlijke verbandbrieven ter Leen - en Tolka 
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~ Drie boerinnen op weg naar de botermarkt in Veghel, ca. 1910. 

14 

mer te 's Bosch ten hunnen kosten , te doen passeeren op 
poene dat daarvan in gebreken blijvende het effect van deeze 
concessie zullen verliezen". 
"Lastende en beveelende allen ende eellen iegelijken dien dit 
eenigzints aangaan zal, 't selve niet alleen te gedoogen en 
geheugen; nemaar ook hun daarna preciese te reguleren, sonder 
oppositie of verhinderinge daar inne te doen ofte laten ge
schieden, nog ook te veroorsaken, want wij sulks bevonden 
hebben alzoo te behoorell" 17) 
In 1796 werd de Astense botermarkt verplaatst naar de vrijdag. 
In het ilieuwe raadhuis dat in 1801 werd gebouwd, werd tevens 
:'!li:~lte gemaakt voor een Waag. 
Vi1l1i1[ dat moment kon mell alle faciliteitelJ (\<tJi de handelaren 
bieden.18) 

Someren kreeg op 5 mei 1794 eveneens het gewenste octrooi. 
19) 

Conclusie,: Eindhoven en Helmond hadden alles geprobeerd om 
het tij te keren, niettemin kwamen de kleine dorpen Asten en 
Someren 11a dertig jaar als ovelwinnaars uit de bus. 

Bronnen: 

I) GeJlleentcan:hicf l-klJlloIH.I.(Ga l-Im,AAhm 1300-181I,inv.nr,293 Bricf aan 
l~;lad cn Rentmccster Gcneraal dcr Domcincn V;lll 13rabilndcn Lccnmanncn in 
dc Lccn-cn Tolkamcr ovcr dc IIoofdstad,Mcycryc en Quarticrc van 'sI-Icrtogcn
bosch van 26 mci 1790. 

2) Strcckarchief Pecland (vcrdcr:SAP;Oud archicf Gcmecnte Astcn (OA
GA ),inv.nr.J I 1-5, Register va n resolu t iën,ordonnantiën,publica tics,bcstedingcn 
van Drossaard,Schepcnen,Regcntcn dcr Hecrlijkheid Asten en OJ11l11el, 
1747-1777 

3) Gal Im,AAI Illl,inv.nr.292 

4) Gilj IIIl,inv.nr.292,Advics aan dc hecr rcntmccstcr dcr Domcincn van 30 
augustus 1766. 
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5) Ga Hm,AAlIm.illv.llr.292,Auvics 30 augustus 1766 (zic ook noot 4) 

6) SAP,OAGA,illv.nrJII-5 
7) GaHm,Ai\I-Im,inv.nr.292, Bricf van 17 ja nuari 1770. 
8) GaHm,AAllm,inv.nr.292,I3ricf van 23 januari 1770,Strcekarchief Kempen-

land 
9) SAK) Archief Stadsbestuur Eindhovcn,1232-1795 (SAEhv) inv.nr.7 56n7-
1,Brief van 22 januari 1770. 
9) SAK,ASEhv,inv.nr.7 . 55/112,Beschikking van de Raad-cn Rekenkamcr 
waarbij het Eindhoven wordt toegestaan een request betreffende de botermarkt 
aan dc Staten-Gencraal aan te biedcn. 
10) SAP,OAGA,inv.nr.lII-5. 
11) GaHm,AAI rm,inv.nr. 292. 
12) SAK,ASL:hv,inv.nr.7 56/13 Resolutie van de Milgistrilat van I Iclmond,waar
bij wordt besloten samen met die van Eindhoven een requcst aan de Staten
Generaal aan te bieden over het opkopcn "an hoter op de dorpen ten nadele 
van de bote rmarkten. 
13) GaHm,AAllm,inv.nr.292 A,Rapport van 7 april 1786. 
14) Gal Im,AAllm,inv.nr. 293,SAK,ASEhvJnv.nr.7/56n7-2.Stukken° betreffende 
het veo.et van Eindhoven en I lcImond tegen inwilliging van het , verzoek V;ll1 

Asten om octrooi te krijgen tot het houden V:ln een botermarkt. ' 
15) Gal Im,AAI Im,inv.nr.293. 
16) GaI-1m,AAllm,inv.nr.293,brie[ van 28 september 1790 van de Leen-en 
Tolkamer over de I-Illofs(ad,Meyerij en Quartiere van 's Iiertogenbosch. 
]7) SAP,OAGA,inv.nr.I-3,Octroy tot het houden van een wekelijkse botermarkt 
op Jllaandag,verleend aan de Regenten der I Ieerlijkheid Asten door de Staten

Generaal der Verenigdc Nederlanden 
]8) Si\P,OAGA,inv.nr.I-3,Octroy tol het hOl!.den van een wekelijkse botermarkt 
op vrijdag i.p.v.op maandag verlecnd aan de Municipaliteit van Aslen door de 
Represcntanten V:l ll hcl volk van Bataafsch I3rabaml mct last een reglement op 
dc nieuwe botermarkt en de w'aag te maken. 
SAP,Oi\GA,inv.nr.iv-13,13estek en voorwaarden waarnaar de leden van de 
Municipaliteit van Asten publiek zullen äanbesteden hel bouwen van een 
raadhuis meI een boler-of waaghuis,3 februari 1801. 
19) SAP.Oud-Ärchief gemecn(e Someren (OAGS),1301-1811,inv_nr. XXXIIl-7, 
Bescheiden betreffende dc botermarkt. 

Helmonds Heem. 
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Klachtlied van negen wezen 
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BON Koopers van dit lied,zenclt 30 cent in postzegels of post
wissel (voor België 5 franc) en U ontvangt franco een liederen 
en voordrachtenboek inhoudende al de laatste nieuwe liederen, 
voordrachten, lachmoppen, raadsels met oplossingen, gezel
schapsspelen enz. 
Geen geld in brieven sluiten. 
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Onderstaand marktlied staat op een marktbriefje, dat gedrukt 
en uitgegeven werd door Frans Rombouts uit Roosendaal. Hij 
dichtte zelf ook de coupletten op de zeer populaire wijze van 
:"0 God, ik leef in nood". Het waren voor het overgrote deel 
liederen die hij dichtte naar aanleiding van rampen, moorden 
en ongelukken. 
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K L ACH TL lED Vall Negen Weezcn. 

Welke op een dag hunne ouders verloren . 
De landbouwer I-tAarts en zijIIe vrouw te Asten onder 
een neerstortende muur het leven verloren. 

Wijze:O God ik leef in nood 

Wij leven 0 God! - in nood. 
Onze beide ouders dood . 
Verpletterd op een dag. 
o God! - wat harde slag. 
Wij leefden te zamen zoo gelukkig te vree. 
Volbrachten ons plichten door werken en bcê 
Waarom moest dit nu zijn?· ' 
Wij zijn allen nog zo klein . . 
Hoe moet het nu met ons gaan ?) 
Nu onze ouders zijn weggegaan.) bis 

Onze ouders waren nog kras. 
En werkten samen ras . 
Vlug en vaardig voor 't gewin. 
Voor hun zoo groot gezin. 

Wij waren met hun aan het werken gegaan. 
Een schuur af te breken waa[ een nieuwe kon staan. 
Zoo sloopten wij onder een, 
Die schuur van steen tot steen. 
Alleen een gevel nog daar.) 
Zou brengen het gevaar. ) bis 

On'z vader graafde nog. 
Niet merkend het bedrog. 
Dat de muur reeds overging. 
Ondanks een waarschuwing. 
Onze buurman die medehielp riep - ga op zij . 
Helaas! 't was te laat, - de muur nam allebei. 
Onze Ouders in ecn slag. 
Daar beiden onder lag. 
Verpletterd lagen zij daar, 
On 'z dierbaar Ouderpaar.) bis 

Nu vragen wij aan God . 
Sterk ons in dit droevig lot. 
Schenkt hunne negen kin'dren kracht. 
Voor het leed hun toegebracht. 
Heel Asten dat over dit ongeluk thans treurt. 
Zoo iets is 0 hemel nog nergens gebeurd. 
Wij bidden heb medeIij. 
Sta ons in Godsnaam bij. 
Want wij staan nu op dee'z aard.) 
Ouderloos bijeen geschaard) bis. 

F.Rombouts, Roosendaal 8 Maart 1932. 
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HET GILDE VAN SINT ANTONIUS, ABT, LIEROP. 

Lierop, in lang vervlogen jaren ook wel Lyedorp of Lyrop 
genoemd, is lang een plaats geweest van arme boeren. In 1155 
komt de naam al voor in een overdrachtsakte. Gerard de Wert 
schonk toen de helft van de kerk en tienden die hij bezat aan 
de abdij van FJoreffe. 
Rond die tijd moet in Lierop de eerste kerk gesticht zijn, In die 
kerk waren de altaren gewijd aan Onze Lieve Vrouwen de 
Heilige Antonius. De nu nog bestaande gilden van O.L.Vrouw 
van de Zeven Weeën en St. Antonius komen voort uit de 
oorspronke1:j!~e verering in deze kerk. 
Ook stond el iii Jè 16e eeuw nog een kapel in Hersel Jie lwëe 
altaren had, toegewijd aan de Heilige Maagd en Antonius. 
In de 13e eeuw behoorde de heerlijkheid Lyedorp aan het 
adellijk " . . 
geslacht "De Roovere", vandaar de naam van het schietterrelIl 
.flan de Herselseweg, in de nabijheid van de plaats waar vroeger 
het slotje stond. 
Omtrent de oprichtingsdatum van het Sint Antoniusgilde is 
echter niets met zekerheid bekend. Naar men zegt zou een der 
Dekens ongeveer een 80 jaar geleden, een of meer oude boe
ken hebben verbrand, daar hij ze·'toch niet kon lezen. 
Het Gilde bezit nog een vogel' met aan pe achterzijde het 
opschrift" Lyrop 1620 "" . . . . 
Eén van de Gildebroeders, nl. H.Verberne, zegt ZIch te herInne
ren dat aan de vogel een schildje hing van vóór 1620 en wel van 
1617. Vast staat wel dat het Sint Antoniusgilde jonger is dan 
het Gilde van O .L. Vrouw van de Zeven Weeën, dit blijkt uit de 
naam" de gruun schut", hetgeen betekent" de jonge schut ". 
Groen heeft dus niets te maken met de kleur van het vaandel, 
de uniformen e,d. 
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Dan zijn er koningsschilden uit de jaren 1632, 1643, 1644 en 
1666. In de tijd van de Reformatie waren kerkelijke instellingen 
verboden . Voor de meeste gilden kwam er toen dan ook een 
tijd van verval. Mogelijk vinden wij daarom pas in het midden 
van de 18e eeuw weer het eerste teken van leven. 
Vanaf 1740 bestaat nog een gaaf ledenregister. 
Verder is er een copie van het reglement uit 1743. Dit regle
ment werd in 1878 overgeschreven door deken A. van de Waar
zenburg. Hieruit blijkt dat we te maken hebben met een fami
liegilde, welke traditie tot Oi) de dag van vandaag is gehand
haafd . Aanvankelijk hield dit iu. dat het recht om lid te worden 
alleen ll1:1ar kon overgaan van vader op zoon . Bij gebrek aan 
leden is dil uÎig,ëbreid tot andere familieleden. 
Zo was het al in 1743: 

Art. 1 : Om gildebroeders te worden moet men in deze ge
meente gevestigd, gilclebroederskinderell, of met gildebroeders 
dochters getrouwd zijn en niet vallen in de termen van art. 8. 
Art. 8 : Indien iemand met een gildebroedersdochter is ge
trouwd geweest en de vrouw is overleden alvoor hij ingeschre
ven is, heeft hij geen recht om ingeschreven te worden. 

In het bezit van het gilde is ook nog een boek uit ongeveer 
1790 met schuldbeke ntenissen, de rente en aflossingen. 

" In het yaer 1795 is dit boek verniut omdat het oude boek ver
sleeten en volgeschreeven was ". 
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Ook een rekenboek vanaf 1800, hierin staan de inkomsten en 
uitgaven tot 1858. De inkomsten kwamen o.a. van pachten en 
het uitlenen van rouwmantels en doodskleden . De uitgaven 
waren o.a. aan de kastelein, aan de pastoor en aan de zangers. 
Merkwaardig is dat er instaat: " .... voor den jenever, en pijlen 
voor het vogelschieten .... " terwijl er ook kruid en lood gekocht 
werd. Werd . er in dit geweren-gilde ook met pijl en boog 
geschoten ? 

J .A.JoIIes (geschiedkundige ) noemt in zijn boek nóg een 
contract betreffende verpachting van het gilde en een reglement 
op het gebruik van de rouwmantels en het baarkleed en ee:~ 

boek met rekeningelI sinus 1859. 
Uit een gesprek met oud-deken schrijver G. Berkers blijkt clat 
laatstgenoemde documenten waarschijnlijk verbrall'd zijn. Toen 
G .Berkers in 1948 deken werd, stond bij Ma thys val.l de Eynclen 
een kist met eigendommen van de schut. Hij heeft daarvan een 
&edeelte meegenomen om eens in te kijken. In 1949 brandde de 
boerderij van M. van de Eynden af, de hele inboedel ging in 
v'lammen op, ook de kist was niet meer te vinden. 
Volgens G.Berkers bevatte ze nog wat papier en wat zilver. Dit 
was de tweede brand die het gilde beroofde van enkele kostbare 
bezittingen. 
In 1927 brak er brand uit in c.afé van Oosterl}out, het toenmali
ge gildehuis. Daar gingen een oud vaandel, een hoge trom, de 
stokken van de dekens en enkele sjerpen verloren. 
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Uit het gemeente-archief. 

"Op 16 november 1894 werd de nieuwe burg~meest~,r P.Raay
makers feestelijk ingehaald. Onder de verschIllende corpora-
tiën " was ook het (Jilde van St. Antonius " . 

b . 

Ook nu nog treedt het gilde aan bij belangrijke gebeurtenIssen 
binnen en buiten Lierop, o .a. bij optochten, dorpsfeesten en 
kerkelijke feesten . Bij huwelijksfeesten van gildebroede~'s wordt 
een vendelgroet gebracht. Overleden leden .van het gilde wor
den met gilde-eer begraven. Ook moet het gilde voor de overle
dene een H . Mis laten opdragen. 

Koni ngschicten 

Eén keer in de twee jaren is er op kermismaandag het "koning
schieten". Dat gebeurt tegenwoordig op het schietterrein" de 
Roovere" . De kermissen werden vroeger gemaakt door de 
gilden. Van oudsher werd op kermismaandag in de voormiddag 
het koningschieten gehouden. 
Na de middag werd het schutsbier in het 11 schutskimmerke " 
gratis geschonken door de tamboers. D.it gold all~en voor de 
gildebroeders maar ook vreemden profIteerden hier wel eens 

van mee. 
Met veel plechtighe id werd dan de koning naar huis begeleid, 
waar de buurmeisjes het huis van de nieuwe koning hadden 

versierd . 
Daar werd een koffietafel gegeven door de koning. Op kermis
dinsdag werd de koning naar de kerk begeleid. De b.~u.rt, de 
familie en kennissen kwamen hem in de schutskamer felICIteren, 
waar men als tegenprestatie voor een handgift wijn geschonken 

kreeg. 
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Na de kermisdagen moest er bij de kastelein worden afgerekend 
en het gelag moest dan betaald worden door de koning en de 
dekens. Dat koning-worden kon dus wel eens een kostbare 
aangelegenheid worden. 
Nog in de dertiger jaren is het gebeurd dat een nieuwe koning 
een koe moest verkopen om de onkosten te kunnen betalen. 
Geen wonder dat ,men er huiverig voor was en er wel eens langs 
geschoten werd. 
Omdat niet iedereen bereid was 0111 koning te worden, werd 
voor de kermis al eens poolshoogte genomen wie er belangstel
ling voor had. 
P. van Eijk vertelde dat zijn vader, Adr. van Eijk, in 1936 was 
gevraagd voor het koningschap, omdat hij organist was in de 
kerk en daar ook aanwezig moest zijn, accepteerde hij het 
aanbod niet. Hij wilde echter wel de onkosten betale'n voor zijn 
zoon als die koning werd. Die wilde maar al te graag en onder 
het genot van een glas bier sprak hij met de timmerman af dat 
dez~ de vogel zó zou maken dat hij bij het eerste goede schot 
zou vallen. 
Toen P. van Eijk die een goede schutter was, zijn schot gelost 
had, na de pastoor en de burgemeester, viel cIe vogel naar bene
den,Er werd op die manier voor gezorgd dat degene die koning 
moest worden ook de vogel afschoo~, 
Zo uitbundig als boven beschreven, wordt he,t koningschieten 
nu niet meer gevierd. 
's Maandags wordt de dag begonnen met de gildemis waarna 
een vendelgroet wordt gebracht aan de pastoor. Het wereldlijk 
gezag zetelt niet meer in Lierop, daar Lierop geen zelfstandige 
gemeente meer is. 
Na de koffietafel, trekt de optocht van beide gilden naar de 
schutsboom. Als dc nieuwe koning bekend is, wordt hij bij 
aankomst in het gildehuis gefeliciteerd en ontvangt daarbij 
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handgiften die zo royaal zijn dat hij de kosten verbonden aan 
zijn koningschap ruimschoots kan betalen. 
Na een bezoek aan alle café's, waar de koning een rondje geeft, 
wordt hij naar huis gebracht. Daar wordt de gezellige dag beslo
ten met een paar biertjes. 
Het St. Antonillsgilde wordt die dag begeleid door het gilde van 
O.L.Yroliw. Het gilde van St.Antonius vergezelt op haar beurt 
het andere gilde in het jaar dat zij koningschieten. 
De koning is verplicht om het gilde een koningsschild te schen-
ken. .. 
I n de jaren dertig werden de dekens n iet door de leden van het 
gilde gekozen, zoals nu gebr'uikelijk is. Maar werd er op de 
zondag vóór de kennis door de staande dekens besproken wie 
men het geschiktste vond, zonder aan de betreffende persoon 
te vragen of hij het ermee eens was. 
Zaterdag vóór de kermis, de kermis werd dan geopend, werd hij 
thuis opgehaald . Hij mocht wél weigeren maar er werd veron
dersteld dat hij dat niet zou uoen en dat hij zijn nieuwe functie 
zou aanvaarden. 
De tamboers werden in die tijd gehuurd en waren geen lid van 
het gilde, de vendeliers werden betaald maar waren wel lid . 
Nieuwe leden werden ingeschreven met de kennis en met 
Driekoningen. 
De traditie van het "kermis aanzeggen" bestaat nog, de tam
boers, vroeger vergezeld van de vendelier, trekken trommend 
door het dorp, soms tot in de verste uithoeken, om bij de 
dekens en de koning te gaan zeggen dat het kermis is. Als dank 
worden ze dan getrakteerd op een fles bier. 
Vroeger gebeurde dat natuurlijk te voet. 
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De teerdag 

De teerdag wordt gehouden rond 17 januari, de feestdag van de 
patroonheilige: Antonius met het varkeIl. 
Tot voor enkele jaren werd een varken vetgemest dat voor de 
teerdag werd geslacht. Dit oude gebruik is weer in ere hersteld. 

Historie 

Uit historie van de laatste 50 jaren. 
In 1939 is het St. Antoniusgilde toegetreden tot de Kring Peel-
land. 
De beide gilden hebben in 1955 langs de Herselseweg een 
Mariakapelletje gebouwd uit dankbaarheid dat Lierop relatief 
weinig van de Tweede Wereldoorlog had geleden , en dat alle 
jongens die in Indonesië hun dienstplicht hadden velvuld, 
b.ehouden waren teruggekeerd. Dit kapelletje werd in 1980 
overgedragen aan het kerkbestuur maar de gilden blijven voor 
het onderhoud zorgen. 
Na 1945 heeft het gilde twee maal een gildefeest georganiseerd 
en wel in 1947 en 1974. 
Aan kring-gildedagen in PeelIand"wcrd ieder jaar deelgenomen . 
Ook op vrije gildefeesten was, ons gilde vaak vertegenwoordigd 
alsook op landjuwelell die in Noord-Brabant werden gehouden, 
o.a. in Eindhoven, Helmond, Tilburg en Boxmeer. 
Het gilde heeft jarenlang een zeer gewaardeerd ere-lid gehad in 
de persoon van pastoor van de Velden uit Tilburg, van geboorte 
Lieroppenaar en gildebroederskind. Bij gelegenheid van zijn 25-
en 40-jarig priesterfeest is het gilde in Tilburg geweest om het 
feest op te luisteren en de jubilaris een vendelgroet te brengen. 
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Op 5 mei 1947 brachten enkele gildebroeders een bezoek aan 
H.M. de koningin tijdens haar eerste bezoek aan Amsterdam. 
In 1948 was het gilde in Amsterdam bij gelegenheid van het 50-
jarig regeringsjubileum van H .M. koningin Wilhelmina. 
Op 4 mei 1975 was het gilde aanwezig bij de herdenkingsplech
tigheid in Loenen. 
In 1982 vond de heropening plaats van het schietterrein, na een 
grondige opknapbeurt en de plaatsing van een schuilkeet, 
daarbij werd de nieuwe naam " ,pe Roovere" onthuld. 
In 1983 heeft ons gilde een tentoonstelling, in het gemeen
schapshuis, gehou~en van attributen, documenten en verdere 
bezittingen van het gilde. 
In 1953-1954 werd het gilde" voor het eerst in een kostuum 
gestoken, tot die tijd liep iedereen in een gewoon pak met 
groene sjerp. Uit zuinigheidsovelwegingen of bij gebrek aan 
geld waren deze van dusdanige kwaliteit dat men na een tiental 
jaren al aan nieuwe toe was. 
Er werden door de leden akties op touw gezet om de wens naar 
nieuwe kostuums te kunnen velvullen. 
In 1966 trok het gilde uit om de kostuums, die nu nog gedragen 
worden,aan de Lieropse gemeenschap te tonen. 
Het aantal leden bedraagt nu 137, een grote vereniging dus. 
De meeste mannen die het recht hebben om lid te worden, 
eloen dit ook. De contributie, opzettelijk laag gehouden, is geen 
bezwaar. Een gildebroederskind kan lid worden op 16-jarige 
leeftijd. Leden genoeg maar velen laten zich inschrijven alleen 
maar om de traditie van het familie-gilde voort te zetten, rus
tende leden dus. Een gildebroeder wordt lid voor het leven, wil 
hij zijn lidmaatschap opzeggen dan moet hij zelf zijn 'naam 
doorstrepen. Dit gebeurt slechts bij hoge uitzondering. 
- I' zijn maar ongeveer 25 gildebroeders die gekostumeerd zijn 
en aktief deelnemen aan het gildegebeuren. 
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De Overheid 

Tot de Tweede Wereldoorlog bestond de Overheid uit een 
oude en een jonge deken, ook wel eerste en tweede deken 
genoemd. In 1947 werd het bestuur uitgebreid en de namen 
werden aangepast aan de moderne tijd, nl.: voorzitter, secreta
ris, penningmeester en verder bestuursleden. 
De Overheid bestaat nu uit 7 leden: hoofdman, deken-schrijver, 
deken-schatbewaarder en 4 mede-rege.rende dekens. Voorzitters 
vanaf 1947 zijn geweest: P.Slegers, W.Janssen, P.van Eijk, Jos 
van de Ven en M.Sijbers. 
Het gilde heeft sinds ca. 1947 een beschermheer, dc huidige is 
Mr. A.J. Verhoeven uit Helmond, zijn voorgangers waren Mr. 
Keulen en Mr. van Keulen. 
Het gilde heeft veel leden die 2S, 40, SO en 60 jaar gildebroeder 
zijn, te veel om op te noemen. In 1948 vierde J. Kooien zelfs 
zijn 70-jarig jubileum, zoals in 1979 Chr. Verberne. In 1976 was 
L. van de Ven 75 jaar lid en in 1984 G. van de Ven. 

Het gilde bezit een groot aantal oude schilden, deze zijn in 1978 
gerestaureerd. Een bedrag van f.700,- werd hiervoor beschik
baar gesteld door het Anjerfonds. . 

Uit bovenstaande aktiviteiten blijkt dat het gilde St.Antonius 
nog lang niet in een rusttoestand verkeert, er wordt hard ge
werkt om het gilde in stand te houden en tot grotere bloei te 
brengen. 
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De laatste jaren is men tot de ontdekking gekomen dat het 
noodzakelijk is belangrijke gebeurtenissen vast te leggen. De
ken-schatbewaarder Fr.Aarts heeft veel speurwerk verricht om 
over de jaren, waarin men daar niet zoveel aandacht aan be
steedde een toch zo volledig mogelijk archief samen te stellen 

Bovenstaand artikel werd geschreven bij het SO-jarig bestaan 
van de kring Peelland. 
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Rectificatie·CI) 

In het tweede nummer van "de Vonder" is abusievelijk onder 
het artikel "Astens Schependomszegel" de naam geplaatst van J. 
JÖris. Onze excuses aan de Heer H. van de Laarschot, daar hij 
de auteur van dit artikel is. 

Rectificatie·(2) 

In het gedicht "Een wijze raad" in het vorige nummer van "de 
Vonder", wijst de Heer va:~ Asten er de redaktie terecht op 
regel 5 vergeten te zijn. Deze IliUel luiden: "ende min geIt ende 
minnen vrient". De bron van beide gedichten in dit nummer is : 
Someren R 65, folio 139. 
Eveneens onze excuses voor cIe tekortkomingen in het artikel 
"Jan Smets van cIen DiescIonk". Na overleg met cIe Heer van 
Asten zullen wij zo nodig het hele artikel opnieuw uitbrengen in 
een van onze volgende Ilummers. 
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