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Aaste's woordenboek.
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Dit is alweer het zesde nummer van ons blad "I) , Vonder".
liet eerste nummer verscheen in 1995, waarin wij ook Uw
medewerking vroegen, omdat dit blad zonder Uw bijdragen
geen kans van slagen zou hebbello
Een aantal onder U heeft daar gehoor aan gegeven via verslagen en mededelingen. De redactie wil deze inzenders van harte
danken voor hun aandeel in "De Vonder".
De redactie wil nogmaals haar lezers vragen om hun medewerking d.m.v. o.a. verslagen van heemkundige activiteiten, mededelingen of oproepen die voor onze kring interessant zijn en/of
artikelen over geschiedenis, archeologie en cultuur.
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Als Simon en Judas henen gaan
komt de winter lang1..aam aan
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Wat onze voorouders lazen.

In de vorige eeuw werd er door het "gewone volk" in NoordBrabant zeer weinig gelezen, alleen de culturele bovenlaag hield
zich in zijn vrije tijd bezig met het lezen van kranten en boeken.
Er was nog geen leerplicht en het onderwijs dat in onze provincie gegeven werd, was over het algemeen van niet zo goede
kwaliteit.
Het is dan ook niet te verwonderen dat het analfabetisme in de
eerste helft van de vorige eeuw bijzonder groot was.
Men leefde, vooral op het platteland, tamelijk geïsoleerd van de
rest van de wereld.
In zo'n gesloten gemeenschap was men voor informatie van
buitenaf, grotendeels aangewezen op mededelingen via preekstoel en stadsomroeper.
Later konden de mensen, die niet konden lezen, het nieuws
vernemen in koffiehuizen en herbergen.
Daar las een "schoolmeester" op-:-z:,ondag soms artikelen voor
uit de krant.
Op het gedrukte woord werd in die tijd met gemengde gevoelens gereageerd. De naar vooruitgang strevende liberalen
vonden het een uitstekend middel voor de zelfontplooing van
de mensheid. Maar de geestelijkheid in Brabant stond er huiverig tegenover. Zij vreesde dat de ongodsdienstige lectuur het
geloof van de haar toevertrouwde katholieken zou ondermijnen.
Ook voor boeken en geschriften van andersdenkende gelovigen
werd door de bisschoppen gewaarschuwd.
Toch ging er in de loop van de eeuw iets veranderen. Allereerst
werd bij de grondwetswijziging van 1848 de censuur op kranten
en geschriften geschrapt.
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Door de afschaffing van het dagbladzegel (dit was een soort belasting op krantenpapier) in 1869, werden de abonnementskosten van een krant aanzienlijk lager en het krantenlezend publiek steeds groter.
Door verbetering van het onderwijs daalde het analfabetisme
gestaag, vooral na invoering van de leerplichtwet (1900). Dit
had uiteraard ook een toename van het aantal kranten en
abonnees tot gevolg.
Den Bosch gaat er prat op dat daar de oudste krant van Brabant is gedrukt. " De 's Hertogenbossche Courant" verscheen
reeds in 1771. Handels- en marktberichten vulden voor een
belangrijk deel de kolommen van de krant, die twee keer per
week verspreid werden waarin nauwelijks regionaal nieuws
vermeld stond.
In de honderd jaren die volgden, kregen ook de andere steden
van Brabant hun eigen krant, b.v. Breda, Bergen op Zoom en
Tilburg.
In 1,857 zagen in Eindhoven zelfs twee kranten het licht, "de
Meierijsche Courant" en "De Peel en Kempenbode".
Hetzelfde gebeurde in Helmond, ruim 20 jaar later, daar verschenen "De Helmondsche Courant" en "De Zuid-Willemsvaart"
in hetzelfde jaar.
Het uitgeven van die kranten gebeurde niet in de eerste plaats
om de katholieke Brabanders nog meer en beter te informeren,
maar veeleer om ten behoeve van de stad en omgeving aankondigingen van marktberichten, vervoersdiensten, advertenties e.d.
te plaatsen.
Aanvankelijk waren de kranten nog klein van omvang, vcr chenen 2 à 3 keer per week en hadden weinig abonn ees.
Trouwens de abonnementprijzen waren tot in h t h in van de
nieuwe eeuw voor de meeste Brabanders nIH taa lhaar nl. één
gulden per maand.
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Politici, onderwijzers en priesters speelden als redacteur een
belangrijke rol. Er was veel concurrentie van lokale, kleine
blaadjes en kerkelijke uitgaven voor het katholieke gezin, zoals
b.v. " De Volksmissionaris".
Het katholieke dagblad "De Tijd" betekende geen concurrent
voor de provinciale bladen. Allereerst was deze deftige "pastoorskrant" afkomstig uit het verre Amsterdam en het werd
alleen gelezen door de katholieke elite van de stad en streek
Brabant.
Een heel ander verhaal is de verschijning van de " Katholieke
Illustratie". Dit weekblad werd in 1867 in Den Bosch gestart
door de redacteuren H.A.Banning en J.W.Thompson. Het doel
van hen was om de katholieke beginselen uit te dragen en het
lezen onder de katholieken te bevorderen.
Door de vele illustraties werd de aantrekkelijkheid van het gezinsblad vergroot. Het werd door pastoors en kapelaans van
harte aanbevolen. Geen wonder dat de belangstelling in Brabant voor de K.1. enorm groot was. Aan het eind van de vorige
eeuw was de totale oplage 25.000 exemplaren.
Men kon er nieuws over de Paus en het Vaticaan in lezen ( b.v.
de uiterst fel bekritiseerde verovering van Rome in 1870 door
de Italiaanse koning Victor Emmanuel), kerkelijke benoemingen enz.
Ook werden er foto's afgedrukt van gouden priesterjubilea e.d.
Buitenlandse katholieke vorsten kregen aandacht maar ook het
Nederlandse koningshuis werd niet vergeten .
Daarnaast de toendertijd zeer populaire feuilletons,rebussen en
prIjsvragen enz.
Ongetwijfeld heeft dit blad bijgedragen tot de geestelijke verheffing van de Brabantse bevolking.
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Om het lezen onder de stadsbewoners te bevorderen werd o.a.
in Eindhoven door de neutrale Maatschappij tot Nut van bet
Algemeen een volksbibliotheek gestart, de Amsterdamse afdeling schonk 300 boeken aan deze pas opgerichte instelling.
Vanwege zijn neutrale karakter kreeg "het Nut" snel concurrentie van het St. Vincentius-liefdewerk en het jongenspatronaat,
die boeken met een katholieke signatuur uitleenden. Het blijft
echter de vraag of met al die inspanningen van toen de lagere
voksklasse wel bereikt werd.
Ook bo khandelaren namen initiatieven tot z.g.leesbibliotheken.
In Eindhov n waren in 1890 negen boekhandels die stichtelijke
I cluur, school- ell kantoorboeken verkochten maar daarnaast
waren cr bov ndien bidprentjes, rozenkransen en heiligenbeeldjes te koop.
Tot slot worden hier nog enkele schrijvers genoemd die eind
vorige eeuw in Oost-Brabant gelezen werden.
Jan en August Sn ieders uit Bladel afkomstig, waren vertellers
"pur sang" van verhalen over het leven in de Kempen.Een
opgestoken wijsvingertje schuwden zij niet. Omdat zij een groot
deel van hun leven in België gewoond hebben, hebben zij met
hun volksromans bijgedragen aan de opkomst van het Vlaams
bij onze zuiderburen.
Een andere auteur is Elard Rovers uit Asten, die onder het
pseudoniem F.H.Hollidee schreef. Hij beschrijft de omgeving
van zijn woonplaats en de Peel uit de tijd van zijn jeugd. Hij
vertelt nauwgezet en soms met een vleugje nostalgie over
sommige Peelbewoners en de buisjes die zij bewoonden.
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HET BOEK VAN

Ot en Sien
EIGEN SCHULD

Au! Au!" roept Ot, ja, dat doet pijn.
"
Je moet ook niet zo haastig ~i.in.
"Wacht even Ot," zei moeder nog,
"De pap is heet," maar jij at toch.
Je had zo'n haast en geen geduld,
Nu heb je pijn door eigen schuld.
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Hoe onze grootouders het lezen leerden.
Onder invloed van de Verlichting werden de doelstellingen van
het ondelwijs anders geformuleerd: men dacht dat de mensen
gelukkiger zouden worden, als zij op school leerden wat goed
en deugdzaam was.
Goed ondelWijs was daartoe het geëigende middel.
Het parool werd : Meer scholen stichten, dan kan men de
gevangenissen afbreken ".
Omstreeks 1800 beginnen de regeringen van vele Europese
staten zich met het ondelwijs te bemoeien. Vóór die tijd was dit
grotendeels in handen van kerk en stadsbestuur.
De overheid neemt de kosten van de openbare scholen voor
haar rekening en vaardigt voorschriften uit voor het geven van
ondelWijs.
In Nederland dateren de eerste ondelwijswetten uit de jaren
180i, 1803 en 1806. Daarin wordt het vak lezen steeds op de
eerste plaats velmeld.
Tot het eind van de 1ge eeuw leerde men kinderen lezen
volgens de spel-en klankmethode. De eerstgenoemde methode
komt er in het kort op neer dat eerst het alfabet aangeleerd
wordt. Het w'.ls niet zo moeilijk om de kinderen het alfabet in
te prenten maar bij het leren van de woorden begonnen de
problemen.
Zoals de letters klonken in het alfabet, b.V. bee- aa- en- kaa, zo
moesten deze klanken tot het woord "bank' verbonden worden.
Geen wonder dat onze verre voorouders de grootste moeite
hadden om de eerste woorden en zinnen te Ieren. Niet dankzij,
maar ondanks deze methode hebben zij toch het lezen geleerd.
Een verbetering ( ca.1800) was het hanteren van de klankmethode bij het aanleren van de woorden. Hierbij werden de
12

letters benoemd zoals zij in het woord gehoord werden. Tot aan
de laatste eeuwwisseling was deze methode nog algemeen in
gebruik.
Vanaf ca. 1900 hebben onze voorouders zich het lezen eigen gemaakt via de zg. "grondwoorden-methode".
Als klassikaal leermiddel gebruikte de ondelWijzer( es) het grote
leesbord, waarop een aantal woorden (b.v.aap, noot, zeef, muur,
voet, neus, wim, enz.) waren afgebeeld met daaronder de
desbetreffende letttertekens. De leerkracht vertelde als inleiding
een mooi verhaal over de personen, dieren en dingen op het
leesbord. Daarna werden de woorden aan de hand van de
letters voorgezegd en door de klas in koor nagesproken. Dat
werd vaak herhaald, tenslotte ook zonder de plaatjes. Vervolgens werd begonnen met de analyse van de woorden in lettertekens. De ouderen onder de lezers zullen zich dat nog goed
kunnen herinneren.
De leerlingen hadden ieder een leesplankje met losse letters
voor zich waarmee zij aan de slag konden om nieuwe woorden
samen te stellen.( 0 wee, als je te vaak de lettertjes op de
grond liet vallen).
Gelijktijdig werd ook het schrijven van de letters en de woorden
aangeleerd en geoefend. Bekende leesboekjes, die door de
leerlingen gebruikt werden, als zij de eerste beginselen van het
lezen onder de knie hadden, waren: " Ik lees al " en "Zien en
zeggen".
Na 1960 kwam de zg. "Globaalmethode" in zwang. Uitgaande
van nieuwere psychologische inzichten, dat het kind eerst "het
geheel" waarneemt en later pas de onderdelen ziet waaruit" het
geheel" is opgebouwd. De kinderen Ieren vanaf het allereerste
begin een groot aantal zinnen van buiten. Ze leren zelfstandig
de woorden en letters te analyseren. Daarna ontdekt men de
naam van de letters en men begint deze samen te voegen tot
13

woorden en zinnen. Dat is het startpunt van het echte lezen.
Het voordeel van deze methode is dat de leerling ..vanaf het
begin er op gewezen wordt om begrijpend en natuurlIjk te lezen
en dat de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt.
Wim Joosen.
Tentoonstelling ov~r dit onderwerp in de Openbare Bibliotheek
in Someren tot en met Januari 1997.

Ouder worden.

Als je ouder wordt moet je sterker
ooit,

111

Je schoenen staan dan

WANT ..................... ..

Als de jeugd moe is, zijn ze aan vakantie toe, maar als oudere
mensen moe zijn, zegt men "Ze takelen wel af, hè ?

EIGEN SCHULD

Als de jeugd bezwaren maakt, hebben ze een uitgesproken
mening, als oudere mensen bezwaren maken, hebben ze het
niet begrepen.
Als de jeugd verliefd is, voelt men zich jong, als oudere mensen
verliefd zijn, vindt men dat kinderachtig.
Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men: Volgende keer beter,we
gaan er weer keihard tegenaan.
als dat bij oudere mensen gebeurt,zegt men: Laat maar, het
heeft toch geen zin meer.
Als de jeugd .iets vergeet, zegt men: Ik heb het ook zo waanzinnig druk.
Als oudere mensen iets vergeten, zegt men: Hij wordt dement.

Als de jeugd depressief is, hebben ze grote problemen.
Als oudere mensen depressief zijn, moeten ze niet zo zeuren.

14
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De laatste turf.
Op het grondgebied van de gemeente Asten lagen van oudsher
uitgestrekte moerassen. Hierin had zich in de loop der eeuwen
een dik pakket veen gevormd. Aanvankelijk diende dit gebied
tot nut van niets en van niemand.
Zo rond de 12e eeuw raakte Nederland ontbost en moesten de
toenmalige bewoners voor het bereiden van hun eten en het
verwarmen van de huizen uitzien naar een ander stookmiddel
dan hout.
In de omgeving van de laagveen-gebieden, Holland, noordwestelijk Overijssel, zu idoostelijk Friesland en van de hoogveengebieden, Groningen, Drente midden Limburg en oostelijk
Noord-Brabant, vond men die vervangende brandstof in turf.
In laagveengebieden werd het veen gebaggerd, uitgestort op
z.g.1egvelden en na enige droging op turfmaat gestoken. In de
hoogveengebieden werd het compacte veen direct in mootjes ter
grootte van een turf gestoken en te droge gelegd op het hoger
gelegen terrein waaruit het veen nog niet was gestoken.
In vroegere tijden werd het veen niet systematisch afgegraven.
De bewoners aan de rand van de peelgebieden gingen gewoon
het veengebied in, zochten op het oog naar een geschikte plaats
en begonnen met het steken van de turf. Op deze manier
ontstonden her en der de later als zéér verraderlijk bekendstaande ronde veenkuilen.
De ontoegankelijke veenmoerassen waren eigendom van niemand en van eenieder.
In de 16e en 17e eeuw werden deze woeste gebieden aangemerkt als "gemene" gronden en onder de zorg gebracht van de
gemeenten. Aangezien de veengebieden steeds belangrijker
werden voor de bewoners gingen de gemeentebesturen zich
16
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intensiever bemoeien met deze woeste terreinen. Vanaf die tijd
stammen de eerste "peelkeuren". Zeg maar een soort reglementen of verordeningen waarbij de gemeente vastlegde wie er
gerechtigd waren om in de Peel turf te steken en strooisel te
maaien. In beginsel waren dat enkel de eigen inwoners. De
Peelmeesters moesten er op toezien dat geen onbevoegden in
de Peel kwamen 'om er turf te steken, enz.
In de 18e eeuw is Asten, en ik denk ook Someren en Deurne,
begonnen met het verpachten van peelveldjes aan particuliere
gebr~ikers. De gemeente ging hierbij als volgt te werk, in het
terrelI1 werden de peelveldjes, die in dat jaar in aanmerking
kwamen om afgegraven te worden, gemarkeerd middels ondiepe
sleuven. Van de verpachting werd publiekelijk mededeling
gedaan. Sinds het verschijnen van het weekblad "Peelbelang"
werd hierin de verpachting aangekondigd.
Aangezien de gemeente Meyel nauwelijks over winbare veengebieden beschikte en de inwoners dicht tegen de Peel aanwoondeH, werden die op een aparte dag in de gelegenheid gesteld
een peelveldje van de gemeente Asten te pachten.
!let gebied waar de mensen uit Meyel turf mochten steken lag
l~ de. bu~rt van het voormalige woonwagenkampje. Ik denk dat
dIt 111stonsch te verklaren is, in vroegere tijden staken de ingezetenen van Meyel turf in de Astense Peel zonder iets te vragen. De Astense overheid was ver weg aan de andere kant van
de ontoegankelijke Peel gevestigd. En wie bekommerde zich in
Asten zelf om die onzalige Peel. Om nu dat illegaal steken
tegen te gaan, was het maar het beste, de mensen uit Meyel de
kans te geven een peelveldje te pachten, zo kwam er tenminste
nog wat geld in de gemeentekas.
Op de dag va.n de veenverpachting togen de burgemeester, de
gemeente-opzIchter, de Peelbaas en een ambtenaar per fiets
naar de Peel.
18

De laatste 2 jaren dat de gemeente Asten nog veenveldjes
verpachtte, ben ik als administratieve man mee naar de Peel
gegaan.
Peerke Aarts was toen loco-burgemeester, Jan van Heugten
gemeente-opzichter en Piet van de Waarsenburg was Peelbaas.
Dat was in 1950, 1951 en in 1952. Ik vond dat een heel plezierige afwisseling. Mijn taak bestond uit het voorlezen van de
toepasselijke verpachtingsvoorwaarden en het noteren van de
namen van de hoogste bieders.
In de Peel aangekomen werd er gestart bij Veldje l.Daar
hadden zich intussen de kandidaat-kopers verzameld. Nadat ik
de voorwaarden had voorgelezen, waarnaar overigens niemand
luisterde, werd begonnen met de openbare verkoop bij opbod.
Jan van Heugten was de zogenaamde afhanger. Hij zette elk
veldje in met een bedrag van zo ongeveer 5 gulden. Hierboven
moest geboden worden wilde je koper zijn.
Men moet zich geen al te grote voorstelling van dat opbieden
maken. De opbrengst per veldje bedroeg vaak niet meer dan 10
tot 15 gulden. Biedingen gebeurden met 1 of 2 kwartjes. De
prijs werd in belangrijke bepaald door de dikte van de veenlaag
en door het al of niet voorkomen van kienhout in het veldje.
De turfstekers hadden een gruwelijke hekel aan dat kienhout.
Het peelgereedschap werd daarop kapot gestoken en er konden
rond het kienhout geen mooi-gevormde turven gestoken worden.
Nadat de verpachting achter de rug was en de kopers de geboden koopsom bij de gemeente-ontvanger hadden betaald kon
met het steken van turf begonnen worden. Ook moest de
waterstand in de Peel toelaten dat er gestart kon worden. Eerst
werd de bovenste laag, bonklaag genaamd, afgestoken en
gedeponeerd in de laagte, waaruit het jaar daarvoor het veen
was afgegraven, het z.g. afbonken.
19

Deze bovenste laag ter dikte van 25 à 40 cm. bestond uit heide
met daaronder wortels van heide, pijpestrootje en berken en
diende als aanzet voor de humusvorming van de afgegraven
grond, die later in cultuur werd gebracht.
Zodra het "gezonde" veen blootgelegd was, werd met een bats,
(een iets afgeronde spade, met enigszins naar boven opgerichte
randen) de veenlaag geëgaliseerd. Teneinde te voorkomen dat
de turfsteker in het veen wegzakte werden platte klompen, hier
turfblokken genaamd, gedragen. De onderkant van deze klompen was vlak en groter dan bij normale klompen, zodat het
draagvlak aanzienlijk vergroot werd.
l!.iteindelijk kon een aanvang worden gemaakt met het eigenlIJke turfsteken, dat gebeurde klimsgewijze. Teneinde te bereiken dat turven van gelijke afmetingen werden verkregen, spande de turfsteker een touw. Langs dat touw werd de achterkant
van de te steken turf met een stikker of linie-ijzer afgestoken en
wel tot een diepte van 2 tUIven. Vervolgens werd deze strook
nat' compact veen met die stikker of linie-ijzer ter breedte van
één turf en ter diepte van 2 turven verdeeld. Vervolgens ging de
turfsteker in de laagte staan, waarin de bonklaag gestort was en
werden de turven er met een oplegger of spade uitgestoken en
meteen in de goede stand op de klotwagen gedeponeerd.
Zodra de klotwagen vol was moest de voerman de vers gestoken natte turf een eindweegs verderop wegrijden en op het
daarvoor klaargemaakte terrein omkiepen. Ook hiervan moest
men slag hebben want de natte turven moesten in één keer
goed terecht komen en mochten uiteraard niet breken of beschadigd worden .. De turfsteker kon alzo telkens 2 lagen (elke
laa? was een klIm ) turf steken. De dikte van de veenlaag
vaneerde van 4 tot 12 of soms nog wel meer klimmen.
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De verveners ( dat waren mensen die hun beroep maakten van
het steken en verhandelen van turf) noemden een veen pakket
van 1,5 meter breed en 5 à 10 meter lang een "pendoer" of
"pandoer".
Een strook veen ter lengte van één turf en ter diepte van 4
tUIven was een "bank", De turf uit de Astense Peel had een
lengte van 26 cm., een breedte van 12 cm. en was ook 12 cm
dik. De afmeting van de turf uit de Deurnese Peel was iets
groter. Een eIvaren turfsteker kon op een dag onder gunstige
omstandigheden zo'n 6.000 turven steken.
Na ruim een maand was de turf zover gedroogd dat hij verwerkt kon worden. Eerst werd hij op half-ronde hopen, halve
manen genoemd,gezet. Na enige tijd werden de turven op weer
iets grotere hopen "stroeken" gezet. Tegen de zomer was de turf
geheel droog en werd hij op de turfkar, in latere jaren op de
platte wagen, naar huis vervoerd. Daar werd de turf in de
turfschop opgeslagen en konden de mensen met een gerust hart
de winter tegemoet zien. Kou hoefden ze in elk geval niet te
lijden.
Volgens de pachtingsvoorwaarden moest de turf uiterlijk 31
december van dat jaar uit de Peel veIwijderd zijn, anders verviel
hij aan de gemeente.
Rond 1952 is de laatste turf door de particuliere turfsteker voor
eigen gerief in de Astense Peel gestoken. Er liepen toen nog
enkele concessies van verveners, die voor meerdere jaren een
peelveld hadden gepacht. Na afloop van deze concessies zijn er
geen nieuwe meer verleend voor het afgraven van turf.
Turf werd in die tijd niet meer als brandstof gevraagd en gebruikt. Steenkool, olie, mijngas en nog weer later aardgas
kwamen in plaats van turf.
Wel heeft de gemeente Asten in de vijftiger en begin zestiger
jaren nog toestemming gegeven voor het machinaal afgraven
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van veen, ten behoeve van de compostbereiding door de veencompostbedrijven in Asten.
Wat nu nog rest is ons natuurgebied "De Groote Peel" , aangewezen als nationaal park. Het oorspronkelijke ho~~veen treffen
we niet meer aan, dat is afgegraven. Doch het beleId voor onze
mooie schitterende Peel, is er op gericht het levende hoogveen
weer te doen groeien.
Wie weet hoe onze Peel er over 10.000 jaren zal uitzien
Geert Strijbosch.

.'''"'<0'", '.
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Het Sacraments Gilde.
De Geuld.
DOEL:
Het opluisteren van de Sacramentsprocessie.
Het dragen van het z.g. Baldakijn, waaronder de pastoor met
het Allerheiligste.
Een viertal leden begeleiden met het dragen van de flambouwen en het baldakijn. De andere leden liepen achter het baldakijn. Jaarlijks vonden er een drietal processies plaats. De leden
werd een boete opgelegd bij ongeoorloofde afwezigheid.
Het Sacramentsgilde is van oorsprong een familiegilde, in die
zin dat na overlijden van een lid, het lidmaatschap overgaat van
vader op zoon.
Het Gilde heschikte ook over een stuk grond, groot ca. 35 are,
gelegen aan de Dellerweg. De leden waren verplicht hiervoor
mest, arbeid of een financiële bijdrage te leveren.
De te houden processie trok meestal door een aantal straten
van het dorp. In vele huizen langs de route werd dan ook een
H.Hart-beeld uitgestald voor een openstaand raam, al dan niet
versierd met bloemen en kaarsen.Ook werd de pastorietuin vele
malen gebruikt voor de jaarlijkse processie.
Eenmaal per jaar kwam men bij elkaar voor de ledenvergadering en eenmaal per jaar voor de "teeravond" ( die betaald werd
uit de opbrengst van de grond). Activiteiten zijn er op dit
moment geen, daar de jaarlijkse processies reeds een aantal
jaren tot het verleden behoren.
De juiste oprichtingsdatum van het Gilde is niet bekend, volgens de overlevering bestaat het Gilde toch wel minimaal 100
jaar. Het ledental op dit moment bedraagt 16.
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a a R Ka N DE.

Art.4

Reglement van het gilde der gedurige aanbidding.

Hoofdstuk 1.
Het gilde bestaat uit 32 leden. Twee hiervan vormen het bestuur.
De Dekens staan boven alle leden en zullen bij geschillen de
uiteindelijke beslissing nemen . Alle leden zijn verplicht behalve in uitzonderlijke gevallen - zich hieraan te houden.
Indien een lid sterft gaat het lidmaatschap over op diens oudste
zoon, die 60 cent overboekingskosten moet betalen.
Gaat het lidmaatschap over op derden, dan zal daar eerst door
alle leden over worden gestemd. Bij akkoord-bevinding betaalt
het nieuwe lid vijf gulden. Bij afwijzing gaat de kaars van het
oude lid terug naar het gilde.
De leden zijn verplicht het hun toekomende bier in de vergaderzaal uit te drinken. Niemand mag bier weg schenken of
buitenskamers vertappen.
Het" teren" begint direkt na het lof en duurt tot 's avonds acht
uur.
Art. 1
Art.2
Art.3
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Indien een lid 70 jaar wordt, is hij verder vrij van
boete voor de processie.
De Dekens treden na drie jaar af doch zijn terstond herkiesbaar.
Een lid dat buiten de gemeente gaat wonen blijft
lid. Laat hij tien jaar niets van zich horen, ve.lvalt
zijn lidmaatschap en wordt de gildekaars weer
eigendom van het gilde.

Art.5

Art.6
Art.7
Art.S

Art.9

Art. 10

Art.11
Art. 12

Art. 13

Het is aan alle leden bekend dat, als de gildeakker ingezaaid gaat worden, zij een kar mest
moeten brengen. Wie deze verplichting niet nakomt zal de eerstvolgende zondag F.2,50 moeten
betalen. Van de beginwerkzaamheden wordt ieder
lid in kennis gesteld.
Alle leden zijn, na aanzegging, gehouden om te
komen werken. Bij het niet nakomen van deze
verplichting zal een lid met schop en riek F.2,50
boete moeten betalen en een lid met paard F.5,Alle leden moeten de processie bijwonen of 25
cent boete moeten betalen.
Alle leden moeten de H.Mis bijwonen van het
gilde of 25 cent boete betalen.
De leden moeten luisteren als de H.Mis m het
octaaf van het Allerheiligste Sacrament wordt
afgekondigd en deze staande bijwonen.
Als een lid sterft moeten alle medeleden in de
van tevoren aangezegde uitvaartmis aanwezig zijn.
Na afkondiging op een zondag of heiligendag
heeft geen aanzegging plaats niet aanwezig zijn
kost 25 cent boete.
Na de uitvaartdienst moeten alle leden voor de
overleden broeder de kruisweg bidden of 15 cent
boete betalen en verder de door het gilde bestelde
H.Mis bijwonen.
Op het zich dronken drinken bij het" teren" staat
F. 1,- boete.
Wie met of zonder reden een glas breekt of iets
dergelijks zal daarvoor aan de eisen van de kastelein moeten tegemoetkomen.
Indien een lid andere leden of de kastelein tot
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Art. 14

Art. 15

last is, zijn de dekens gehouden hem uit het gilde
te veIWijderen of F.1,- boete te laten betalen.
leder jaar wordt de rogge van de gilde-akkers
verkocht. Iedereen kan kopen, mits goede borgen
van het gilde. De leden van het gilde moeten
zichzelf ook borg stellen.
In alle geschillen beslissen de dekens en ieder lid
dient zich daaraan te ondelWerpen.

Overgeboekt de 25e oktober 1921.
Orgineel afschrift Someren 4 mei 1975

26

LIJKMALEN

IN

BRABANT.

Bij een echte Brabantse en Limburgse begrafenis hoort een lijkmaal.
De gevierde romanschrijver, Jacob van Lennep, legt in het
laatste hoofdstuk van zijn "Roos van Dekama" een zijner hoofdpersonen het volgende in de mond:" Van een lijkmaal te bestieren, daar heeft hij nog geen verstand van. Dan ging het anders
toen Seerp van Adeelen begraven werd: dat duurde drie dagen
en van de honderd personen die er onthaald werden, gingen er
geen vijf op hun benen naar huis".
Ten plattelande vooral ging het er bij begrafenissen dikwijls bar
aan toe en strenge plakkaten werden nodig geacht, om de
ongeregeldheden, die vaak bij dergelijke treurige plechtigheden
voorvielen te beteugelen.
In Brabant en Vlaanderen moesten: " zo wanneer er waren
vrienden van buiten, de uitvaarten gehouden worden met alle
matigheid en dat nog maar op den dag van de uitvaart, zonder
des anderen daags te mogen houden eenige vergaderingen of
maaltijden ".( Plakkaat van 30 september 1631)
Bij plakkaat van 16 augustus 1671, uitgevaardigd door de Staten
van Holland en West-Vriesland, "werd alle huisluiden en opgezetenen ten platten lande verboden, eenige publieke doodmalen
aan te rechten of te doen aanrechten en vervolgens iemand ten
aanzien van de begrafenissen, buiten de erfgenamen van de
overledene, te tracteren of te doen tracteeren, alles op zware
boete".
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En bij resolutie van de 25e juni 1689, werd door datzelfde hoge
College bepaald: "dat des daags na de begrafenis geen buren of
andere zullen mogen worden getracteerd, noch alzoo het placcaat van 15 augustus 1671 illusoir gemaakt, maar dat het placcaat tegen de doodmalen stipt zal worden onderhouden".
Bij interdict van de Hove van Holland, d.d. 17 october 1635,
was reeds het gebruik van wijn en bier in sterfhuizen verboden.
"Alzoo bij dagelijksche experientie", zo luidt het, " bevonden
wordt, dat eenige personen, die met iemanden ter begrafenis
gebeden worden, zozeer tot den drank genegen zijn, dat zij
luiden in den wijn of bier, hetwelk in de sterfhuizen geschonken
wordt, zoo grooten exces doen, dat zij ten eenenmale beschonken worden, ende want hetzelve onbehoorlijk is inzonderheid in
deze gelegenheid van tijde.
--"Zoo is het, dat het Hof van Holland geïnterdiceerd en
verboden heeft, geïnterdiceerd· en verboden wordt mits
dezen, eenen iegelijken, wie hij zij, eenigen wijn of bier
op- de begrafenissen te schenken, op de boete van vijf en
twintig gulden, telkens te verbeuren, enz."---Ook de oude kerkleraren hebben met kracht hun stem verheven
tegen de misbruiken bij begrafenissen, zoals blijkt uit de schriften van Origenes Terullianus, Augustinus, Ambrosius, Cyprianus e.a.
De Prins-Bisschop van Luik, Georgius Lodewijk, vaardigde in
overleg met zijn domkapittel op 3 januari 1729, een merkwaardig mandement uit tegen de ijdele praal en de verkwisting bij
gelegenheid van begrafenissen; een ernstig woord wordt d~ar in
gewijd aan de overtollige gastmalen.
In Limburg ( zo verneem ik uit een plakkaat der" Geldersche
regeering " verschenen in 1665), namen soms 200 à 300 personen aan een lijkmaal deel. De regering was van oordeel, dat de
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goede ingezetenen door al die gastmalen uitgeput en tot armoede zouden worden gebracht, daarom bepaalde zij, dat voortaan
op bruiloften en uitvaarten niet meer dan 25 paar, bij doopsels
niet meer dan 2 mannen en 2 vrouwen en bij de maaltijd die
daarop volgt, niet meer dan 20 paar mogen aanwezig zijn, op
straf van 3 gulden voor iedere persoon, die boven dat getal
aldaar verschijnt.
H.J.J.Hamilton, wonende te Asten en klerk op het postkantoor
aldaar, die stukjes schreef voor de toenmalige krant "De ZuidWillemsvaart", geeft een niet onaardige beschrijving van een
Meiers dodenmaal. Zo hij trouw naar de natuur gekopieerd
heeft, moet hij wel zo'n heel kalm feestje voor zich gehad
hebben.
We gaan er eens een kijkje nemen:
"In groepjes gaat het met grote, lome passen naar het sterfhuis.
Het was daar reeds druk en woelig. Alle deuren stonden open
en lange tafels, die geleend waren bij de buren, stonden in
dubbele rijen, met banken en stoelen, wachtend op de gasten.
Buurmeisjes met hoog-rode gezichten, liepen heen en weer,
druk babbelend en giechelend, stoelen verzettend of borden
aandragend.
Grote stapels mik vallen ondr het mes en worden in manden,
snee op snee gepakt. Dampende ketels koffie staan op de tafels
gereed als grote glimmende klokhennen, te midden der tientallen ronde kannen. De een na de andere boer zet zich neer, dan
volgen de langer pratende boerinnen. Driest schonken zij zich
koffie in en openden het maal door een aanval op de mik met
kaas.
In een oogwenk was in alIe richtingen het eten aangevangen.
Nu, na zo een zware morgen lust men wel iets.
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De ene kom koffie verdween na de andere, geregeld sIon ken de
stapels mik en kaas, door de meisjes aangebracht. Telkens
kwamen zij met nieuwe aanvoer uit de grote geopende manden.
Hoemeer men at, hoe meer men scheen te kunnen eten.
Het was of de kaken door de rouw dubbel snel werkten. Jammer echter voor Lange Nel, dat zij nu de eetwaar niet zo goed
weg kon krijgen: .
"'k Zal oe is zegge, Hanne-moet, dè 'k tiggeworrig niks goe
ben; ik hè nauw al ongemak van die dartien sneetjes mik mi
keis, evel hè 'k nog e par bestellekes kanne vatte".

Nel werd dan ook glansrijk in haar eetkunst verslagen door Kee
Buis. Janus van Stiere-Mië deed het zelfs nog beter, hij kwam
tot aan het respectabele cijfer van 26 sneekes met kaas, telwijl
als toespijs 10 bestellen genuttigd werden.
Algemeen deed men meer dan men kon, de grote snelheid
wé\.annee de stapels eetwaren verdwenen, deed de gulzigheid
nog meer toenemen, als waS men bang niet genoeg te krijgen
van de voorraad.
Langzaam vulden zich echter de lijven en het eten ging lomer,
doch men kauwde en kauwde steeds door, totdat velen het
benauwd kregen onder de hevige drukking van het vele goede.
Zweetdruppels parelden op hun rood-gezwollen hoofden.
Men is gekomen om te eten, men moet dus naar binnen werken, steeds meer, steeds meer, ook al wordt die arbeid bij elke
beet zwaarder en benauwender.
De opgeperste blauw-rode gezichten en de half-uitpuilende
ogen toonden aan, dat van de natuur het uiterste gevergd werd
en deze "ophouden" gebood.
En toch grepen zij nog naar een nieuwe kom koffie, om nog
iets te kunnen hebben en nemen, om nog wat te kunnen drin30

ken wijl het eten niet meer mogelijk was.
Daarna stak men de benen breeduit onder de tafel en vast op
de bank gedrukt, vertelde nog eens van Peer, van zijn goedheid
en zijn dood,van Mieke en de begrafenis ..... .
Nou, de begrafenis van Peeroom was deftig, heel deftig zelfs,
'n schoon Mis en veullicht, 't was alles advenant ... "
"Die twee drupkes? ja .... nu ja, dat was alles fijnigheid, dè
kwam nie van Peere; dè hi Mieke zo mer gezi, zwon strikkei"
zeiden de buurvrouwen.
Er was anders veel mik, veel kaas ,veel bestellen.
Dat was nu eerst "goe" hebben.
Die twee drupkes? ....
Ja, het was anders toch 'n deftige begrafenis .....
overgenomen uit "De donkere gewesten"
door H.N.Ouwerling

