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Voorwoord bij D’n Uytbeyndel nummer 110

Geachte lezers van D’n Uytbeyndel,

Rond de jaarwisseling naar 2023 valt dit nummer 110 bij u op de mat of in 

de digitale box. Helaas moeten wij het voortaan doen zonder ons zeer ge-

waardeerde redactielid Rob Berkvens, die ons in oktober ontvallen is. Rob 
heeft voor u vele jaren Deurnese geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt 
en in leesbare taal omgezet. Wij allen zullen hem zeer missen. 

Onze heemkundig landbouwdeskundige Frans Aarts belicht een detail 

uit het boerenleven: het dorsen. Het blijkt een onderwerp te zijn dat de 

moeite waard is om met de zich voorgedane veranderingen eens fraai uit 

de doeken te doen. En huiver mee als u het blokje over de gevaren van het 

dorsen leest. We hebben onverwacht een leuke aanvulling in de schoot 

geworpen gekregen op het verhaal uit D’n Uytbeyndel nummer 99. Dat 

ging over de ruzie tussen Pieter Wiegersma en zijn kunstcriticus Lambert 
Tegenbosch. Sommige zaken blijken toch weer iets anders in elkaar te zit-

ten dan we dachten. We vonden het leuk en interessant genoeg om u even 

bij te praten. Het onderwerp 'landmeter' wordt afgerond. En weer wordt 

duidelijk dat de werkzaamheden van een landmeter verregaande financi-
ele gevolgen konden hebben. Denk aan de belastingen die aan zijn metin-

gen gekoppeld zaten. Lees onder meer waarom en hoe het waterpeil vóór 

een watermolen bepaald werd. Of realiseer u dat met het afpalen van de 

zogenoemde tiendblokken de belasting in natura werd vastgelegd.

Dan was er nog een onverwachte binnenkomer in de Oudheidkamer: Hans 

van Hoek ontving een pakje met vijf zeventiende-eeuwse Deurnese sleu-

tels. Ze werden teruggestuurd uit Nieuw-Zeeland. Deurne bleek als een 

magneet aan deze sleutels te trekken. Wederom tonen oud-Deurnenaren 

een duidelijke band met hun roots te blijven voelen. In Helmond proberen 

ze onze plaatsgenoot Lucas Gassel een eigen gezicht te geven. Lees hoe de 

kunstenares te werk gaat om zijn uiterlijk zo goed mogelijk te benaderen. 

En dan de voorlaatste aflevering van Deurne in 721. U kunt zich weer eens 
inleven in een paar facetten van het leven van toen zoals de tijd. Nu kijken 
we elk moment op onze telefoon om te zien hoe laat het is. Toen werkte 

men simpelweg tot het werk af was. U ziet we hebben weer een gevari-

eerde Uytbeyndel bij elkaar , geniet ervan.

Hans van den Broek
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Het korte bestaan van de korenmijt

Frans Aarts

■ Voor de meeste leden van onze heemkundekring is de korenmijt niet 

weg te denken uit het winterlandschap van hun jeugd. Mijten vond je op 

het boerenerf, maar vaker stonden ze bijeen op de hoek van een akker. 

Toch was de korenmijt een vrij nieuw verschijnsel, een logisch gevolg van 

het anders gaan dorsen en van de huiver van de boeren in Deurne om te 

investeren in stenen.

Vlegelen in de schuur

Tot ver in de negentiende eeuw worden in Deurne de schoven graan op-

geslagen in het achterste deel van de boerderij, in de ‘tas’ naast een dors-

vloer. Bij een buitengewoon goede graanoogst gaat het overschot naar 

een simpel bijgebouw. In de wintermaanden dorst men vrijwel dagelijks 

een aantal schoven. Met de vlegel, een steel met aan het uiteinde een 

blok hout, worden de graankorrels uit de aren geslagen. Dorsers werken 

ritmisch samen om de korrels zo min mogelijk beschadigd uit de aar te 

drijven. Tokkende kippen leren dat er teveel graankorrels in het stro of op 

de dorsvloer achterbleven. Kip tevreden, boer uiteraard ontevreden.

Machinaal dorsen in de schuur

Rond de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw stijgen de 
graanopbrengsten in onze streek, waardoor de behoefte ontstaat sneller 
te kunnen dorsen. Hoewel in Nederland de dorsmachine al lang bekend is, 

staat er in 1890 in Deurne slechts één. Maar daarna gaat het hard; twintig 
jaar later hebben de meeste boeren er een op de dorsvloer en is vlegelen 

een rariteit geworden. Zo’n machine bestaat uit een cilinder met tanden. 

Een mantel om die cilinder heeft uitsteeksels, waar de tanden van de cilin-

der tussen passen. De cilinder wordt aangedreven door een as, verbonden 

met een buitenmanege waarin een paard of koe rondjes loopt. Maar al 

snel nadat Deurne in 1918 in de dorpskernen elektriciteit krijgt, vervangen 

veel boeren de aandrijving door een elektromotor. Boeren buiten de ker-

nen moeten tot 1934 wachten op elektrificatie. Een alternatief, voor die 
laatste boeren, is de petroleummotor. De aandrijving van de dorsmachine 

gebeurt nu niet meer met een as, maar met een riem. De schoven graan 

worden met de aren naar voren in de opening van de mantel geduwd 
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Afbeelding 1. Andreas Schotel, dorsen in de schuur te Esbeek – 1944. Potloodteke-
ning, collectie Esbeek inv.nr 125-24 (foto Andreas Schotel Museum Esbeek).

Afbeelding 2. Andreas Schotel, paard in manege. Ets Collectie Esbeek inv.nr. 6416 
(foto Andreas Schotel Museum, Esbeek).
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waarna de draaiende cilinder de korrels uit de aren drijft. Daarna trekt 
men de schoof weer terug. Het dorsen gaat nu niet alleen sneller dan met 

de vlegel, maar de kwaliteit is ook beter. Het ongebroken stro kan worden 

verwerkt tot matjes voor strohulzen, het verpakkingsmateriaal voor fles-

sen. Van 1898 tot 1929 heeft Deurne een fabriek daarvoor. De verkoop, 
aan deze fabriek, van ‘lang’ stro is voor boeren een belangrijke inkomsten-

bron. Ook met de machine dorst men regelmatig, maar niet meer vrijwel 
dagelijks, zoals eerder met de vlegel.

Imposante boerderijen

Door de almaar toenemende opbrengsten wordt het onmogelijk de graan-

oogst nog in haar geheel op de traditionele manier binnen de boerderij 
te bergen. Op de ontginningsgronden in de Groningse en Drentse Veen-

koloniën lost men dat op door het bouwen van grotere en vooral hogere 

schuren, achter het woongedeelte van de boerderij. Ook op de ontgin-

ningsgronden van de gemeente Deurne verrijzen in de eerste decennia 

van de twintigste eeuw zulke imposante boerderijen. Daar zorgen met 
name boeren van elders voor, die van de gemeente Deurne vrij gemak-

kelijk ontginningsgrond kunnen pachten, met als voorwaarde dat ze zelf 

daarop een boerderij bouwen. De rijksoverheid verstrekt daarvoor een 

aantrekkelijke lening; voor aflossing daarvan moet de gemeente borg 
staan. Maar ook boerderijen die de gemeente zelf op haar ontginningen 

bouwt, om verpacht te worden, zien er vaak zo uit. De burgemeester van 

Deurne is gecharmeerd van de fraaie veenkoloniale boerderijen in Gronin-

gen en Drenthe, die hij daar bezocht.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw neemt het gemeentelijk be-

zit aan ontgonnen grond sterk toe. Het personeel van het gemeentelijke 

veenbedrijf moet aan het werk gehouden worden in de maanden dat het 

steken en verwerken van turf niet mogelijk is. Bovendien zorgt het ineen-

storten van de turfafzet, kort na de Eerste Wereldoorlog, voor veel werk-

lozen in de gemeente. De kosten van het ontginnen van verveende gron-

den zijn weliswaar hoger dan de waarde van de landbouwgrond die dat 

oplevert, maar er kan bespaard worden op uitkeringen. Boeren in Deurne 

willen wel een stuk grond erbij, liefst in de buurt, maar geen grote kavels 

met de verplichting daarop te bouwen. De provincie verbiedt de uitgifte 
van kleine stukken grond, omdat dit zou leiden tot nóg meer versnippe-

ring, toch al een belangrijk probleem van de landbouw in Deurne. Omdat 

Deurne graag af wil van haar ontgonnen gronden, die bij eigen exploitatie 
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verliesgevend blijken, stelt de gemeente lage eisen aan de kredietwaardig-

heid van nieuwkomers, waardoor die veelal nauwelijks een buffer hebben 
voor tegenslag. Wie vijfduizend gulden bezit, kan in Deurne een boerderij 

beginnen, iets wat elders vrijwel onmogelijk is. De hoge bouwkosten van 

de statige ‘Groningse’ boerderijen zullen in de jaren twintig en dertig, de 
crisisperiode, voor zware lasten gaan zorgen, waardoor de boer op de aan-

koop van voer en meststoffen moet bezuinigen. Bovendien is de kwaliteit 
van de ontginningsgrond vaak beroerder dan men als vreemdeling van 

ontgonnen verveende grond verwacht. Deze ‘dalgronden ‘ zijn in Dren-

the en Groningen van uitstekende kwaliteit. Het provinciaal bestuur daar 

verplicht bij het afgraven van het veen een bovenlaag van minstens vijftig 
centimeter achter te laten, om later vermengd te kunnen worden met het 
zand dat onder het veenpakket vandaan komt. Dit grauwveen heeft de 
eigenschap dat het na uitdrogen weer vochtig kan worden. Gemengd met 
zand ontstaat zeer productieve grond. Brabant kent die verplichting niet, 

Afbeelding 3. In 1921 krijgt Boomars, uit Almelo, van de gemeente 16 ha grond voor 
50 jaar in erfpacht (42 gulden per ha per jaar). Hij bouwt daarop, met 1.200 gulden 
rijkssubsidie en een lening waarvoor de gemeente garant staat, de Anna Hoeve in 
de Kwadestaart (nu Vinkenweg 11). In 1926 gaat hij failliet en wordt de boerderij 
eigendom van de gemeente. Die verpacht deze aan Frans Cruijsen, hier met gezin 
op de foto. Een deel van de grond wordt in 1933 opnieuw ontgonnen (Collectie Peter 
Aarts).
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waardoor Deurne dit grauwveen lucratief kan (laten) verwerken tot turf-
strooisel. Het zwartveen daaronder wordt gestoken voor brandstof, maar 

onder meer door de slechte ontwatering gebeurt dat onvolledig. Wel wor-

den bij het ontginnen deze aanzienlijke resten zwartveen met het zand 

vermengd, maar zwartveen kan geen water opnemen als het eenmaal is 

uitgedroogd. Zwartveen verbetert de bodemvruchtbaarheid niet, integen-

deel. Bovendien wordt in Deurne het ontginnen vaak slecht uitgevoerd. 

De arbeiders worden betaald naar prestatie, waardoor het aantrekkelijk 
is kienhout en lagen onvergraven veen met ‘zand erover’ aan het oog te 

onttrekken, om meer meters te maken. Het ondiepe kienhout vernielt de 
ploeg en veenlagen in de ondergrond zorgen voor moerige plekken die 

snel te nat of te droog worden, waarin paarden en werktuigen wegzak-

ken. Vrijwel alle percelen in de Kwadestaart hebben daar last van. Een 

deel van de gemeentelijke ontginningen moet daarom in latere jaren op-

nieuw worden ontgonnen. Naast de dure gebouwen zorgt daarom ook de 

tegenvallende kwaliteit van de grond voor een faillissement van veel van 

de nieuwkomers. In de meeste gevallen wordt de gemeente, als grootste 

schuldeiser, eigenaar van de boerderij. Ze verpacht die vervolgens meestal 

aan een ingezetene, soms met ‘crisiskorting’. In 1938 bezit de gemeente 
dertien boerderijen. 

Korenmijten bij de boerderij

De Deurnese boeren huldigen de standpunten dat ‘stenen geld kosten en 

niets opleveren’ en dat ‘geld benutten is gebouwen stutten’. Hun boerde-

rijen worden zo goedkoop mogelijk gebouwd en onderhouden, dus zonder 

praal of pracht en met minimaal duur metselwerk. Ze lossen het tekort aan 

opslagruimte ‘gratis’ op door mijten op het erf. Begonnen wordt met een 
laag takkenbossen, om de schoven tegen optrekkend vocht te bescher-

men. De laatste laag schoven dient als dakbedekking, zodat regenwater 

niet in de mijt kan dringen. Als na enkele malen dorsen in de schuur de 

‘tas’ daar leeg is, wordt zo’n mijt in haar geheel naar binnen gereden. Het 

betekent dus meer werk, één keer extra versjouwen van de schoven, maar 

dat weegt naar Deurnese begrippen ruimschoots op tegen de besparing 

aan bouwkosten. De aanwezigheid van mijten op het erf moet worden 

opgegeven aan de brandverzekering en er zijn voorschriften wat betreft 
de afstand tot gebouwen. De vertegenwoordiger van de ‘brandastrantie’ 
komt een en ander nauwkeurig intekenen. Mijten zijn vooral in de winter-

periode een paradijs voor de veldmuis, die op zijn beurt de bunzing (‘fis’) 
lokt. Die is op zijn beurt een prooi voor de dorsers, omdat bunzingen ook 
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kippen doden. Dankzij de korenmijt kan de schrijver tijdens zijn schoolja-

ren een staart van een bunzing, een jachttrofee, als bladwijzer gebruiken.

Korenmijten in het vrije veld

De komst van de mobiele dorsmachine, de ‘dorskas’ maakt het mogelijk 

het dorsen te verplaatsen van de boerderij naar de korenmijt. Een bijko-

mend voordeel is dat er dan in de buitenlucht gedorst kan worden, wat 

het werk een stuk aangenamer maakt. Door de hoge aanschafprijs van 

Afbeelding 4. Andreas Schotel, opbouwen van een korenmijt, ets/papier, Collectie 
Esbeek inv.nr 69-29 (foto Andreas Schotel Museum, Esbeek).
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dorskas en toebehoren, wordt het dorsen door een loonwerker of door 

personeel van de Boerenbond gedaan, waarbij de boer helpt. In de regel 

verdwijnt de hele schoof in de machine, waarna het stro wordt geperst. 

Lang stro heeft nauwelijks extra waarde meer, doordat de tijd van de stro-

hulzen voorbij is. In 1924 schaft C. Klomp, uit Nuenen, zo’n mobiele machi-
ne aan en adverteert voor dorsen in loonwerk, ook binnen de gemeente 

Deurne. Als er genoeg deelname is, kan er in een buurt in de winter ook 

twee of drie keer worden gedorst, een teken dat dorsen nog geen een-

malige gebeurtenis is. Het is een opzienbarende aanschaf, die in de pers 

wordt bejubeld als een teken van grote vooruitgang, met name door de 

besparing op arbeid. Spoedig volgen er meer aanbieders van dorsen in 

loonwerk. In 1929 adverteert J. Geboers (Liessel), in 1930 Piet Dielissen 

(Heuvel) en in 1934 J.A. Janssen (Voorpeel). Bij die laatste hoeft een boer 
niet te betalen, als hij over het resultaat ontevreden is. Het is dus waar-

schijnlijk dat mijten in het vrije veld vanaf het einde van de jaren twintig 
dateren. Ze worden dicht bij elkaar geplaatst, omdat dit handig is bij het 

dorsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vreest de Duitse bezetter lucht-

Afbeelding 5. In 1922 wordt door pastoor Roes de Rooms Katholiek Jonge Boeren-
stand (RKJB) opgericht. Deze vereniging van jonge boerenzonen krijgt in 1934 van de 
gemeente grond op het pas ontgonnen Kanveld, om te gebruiken als proefveld. Op 
de foto, in dat jaar genomen, zien we het dorsen van verschillende rassen tarwe, met 
een mobiele dorsmachine. Tweede van links (zittend) de vader van de auteur, naast 
Jan van Leeuwen. 
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aanvallen met brandbommen en wordt het boeren daarom ontraden mij-

ten dicht bij elkaar te zetten. 
 

Het dorsen van korenmijten gebeurt tot in de jaren zestig, wanneer de 
maaidorser (combine) de opslag van korenschoven overbodig maakt. 

Spoedig daarna zal het koren, eeuwenlang dominant op de Deurnese ak-

kers, plaats maken voor vooral snijmais.

Loerend gevaar 

Dorsen was nooit zonder risico. Samen ritmisch met de vlegel slaan, bete-

kent dat een dorser met een beperkt maatgevoel een klap tegen zijn hoofd 

kan krijgen. In Liessel loopt in 1899 een woordenwisseling zó uit de hand, 

dat een van de ‘vlegels’ na een klap gestrekt gaat en voor zijn leven moet 

worden gevreesd. Nadat je een aantal schoven van de tas naar beneden 

hebt gegooid, om die te vlegelen, is het niet verstandig daar vanaf te glij-

den zonder eerst goed te kijken of er een hooivork tegenaan staat. De steel 

daarvan, zo leert de geschiedenis, kan in je gat verdwijnen.

Van nieuwe technieken ziet men het gevaar pas na ongelukken. Als de 

dorsmachine op de boerderij verschijnt, haken de ruim zittende kleren in 
de donkere en krappe schuur gemakkelijk vast aan de niet-afgeschermde 

as die de dorstrommel aandrijft. Voordat het paard, dat buiten de as aan-

drijft, tot stilstand komt, is het slachtoffer gemangeld. Als in 1926 het rad 
van de watermolen in de Walsberg voor aandrijving van een dorsmachine 

in de naastliggende boerderij in gebruik wordt genomen, grijpt twee we-

ken later de as twee kinderen. In een recente Uytbeyndel is hiervan verslag 

gedaan.

Bij de introductie van een elektro- of brandstofmotor vervangt men de 
aandrijfas door een riem. Die riem kan breken en de omstanders dan door 

rondslaan verwonden. Als de riem eraf loopt, wat regelmatig gebeurt, kan 
bij het opnieuw erop leggen de hand bekneld raken. Een brandstofmotor 

blijkt door stof en stro snel een heftige brand te kunnen veroorzaken. De 
dorstrommel kan een minder oplettende boer met de schoof mee naar 
binnen trekken en dan minstens zijn hand verbrijzelen. Als later de mo-

biele dorsmachines groter worden staat de dorser niet meer op de grond, 

maar op de machine. Uitglijden komt vaak voor, waarna minstens het been 

van de dorser verbrijzeld wordt.

En zo’n korenmijt in het veld leent zich natuurlijk prima om even tegen 

te rusten, een pijp op te steken en in te dutten. Bij gelijktijdige uitvoering 
blijkt dit, helaas, brand te veroorzaken.
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De landmeter. Deel 2

Hans van den Broek

1648, nieuwe machthebbers

■ Na de machtsovername in 1648 maken de nieuwe rentmeesters der 

geestelijke goederen een inventarisatie van al het roerend en onroerend 
goed. Ze willen zo snel mogelijk tot verkoop overgaan. Ze huren landme-

ters in om de landerijen op te meten en in kaart te brengen. Landmeter 

Cornelis Joosten de Groof brengt de Heerlijkheid Deurne in 1652 geheel in 
kaart . Hij onderscheidt Deurne in zeventien delen. In 1659 blijkt hoe om-

vangrijk de Hoeve Ruth is: ze bestaat uit tweehonderd lopensen wei- en 

grasland en 122 lopensen bouwland, dat komt overeen met 55 ha!

Turfwinning

Het Corpus (bestuur) van Asten 
verkoopt in 1643 ‘het gebruyck’ 

van tien lopensaat Peel om uitge-

turfd te mogen worden binnen de 

tijd van 28 jaar. Het turfveld is ge-

legen ‘op het Vlierdensse Ven’ en 

wordt door de landmeter ‘gepaelt’ 

(afgebakend met paaltjes).

Illegaal turf steken in de Deur-

nese Peel 

Op 9 juli 1653 hebben de heer 

en regeerders der heerlijkheid 

Doerne meester Cornelis de Groff, 

Afbeelding 1. Als een extra meetpunt 
nodig was, plaatste de landmeter een 
acht meter lange paal op een hoog 
punt. Die paal werd ‘de lange juffer’ ge-
noemd. Op de Stippelberg staat er een 
vanaf 1810. In de top hing oorspronke-
lijk en rieten mand of een vlag. In de 
Rips hangt bovenin een oude melkbus: 
D'n Blikken Emmer.
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gezworen landtmeter, hun terecht 

geplaatste grenspalen laten bekijken 

en na laten meten. Het zijn de plek-

ken waar de Deurnese Peel wordt 

afgegrensd van de gemeente Bakel. 

Mr Cornelis de Groff is begonnen af 
te meten op een kleine landverho-

ging, een horstje, liggende in de hei 

of Peel tussen de gemeente Deurne 

en de gemeente van Venrode, ge-

naamd de Langhe Rijser. De grens loopt van hier linierecht (linea recta) 

door naar de Eesse put. Die lijn volgende en langsaf lopende, bleek dat de 

ingezetenen van Bakel, en anderen, een flink stuk grond van de gemeente 
of Peel, die aan Doerne toebehoort, hadden afgegraven en zich toege-

eigend (zoals blijkt uit de kaart van de geswooren lantmeter). Er waren 

op dat moment zelfs nog verschillende personen ter plekke aan het werk 

met het opzetten van stapels turf. Onder andere waren dat Jan Janssen 
Wijbosch en de knecht van de weduwe Joost Reijnders, beiden uit Bakel. 

Bijgevolg heeft de heer van Doerne namens de gemeente Doerne tegen 
die personen nadrukkelijk geprotesteerd, wegens de misdaad van vernie-

ling van zijn grond. Hierbij eist hij nog de kosten voor de beschadiging, 

met rente, en de kosten om dit naar behoren te herstellen. Vervolgens 

heeft hij de vorster van Deurne die stapels turf doen omgooien, ten teken 
dat die van Deurne deze zaken voor hun grond houden. Verder werd vast-

gesteld dat veel personen het werk verlieten en lieten liggen, zo lang de 

bestuurders van Doerne daar aanwezig waren. Van enkele voortvluchtigen 
vonden we nog de turfspade in de kuil liggen. Van veel kruiwagens was de 

as uitgetrokken en van sommigen zelfs het wiel eruit gehaald. 

Vervolgens wordt de grens opnieuw nagemeten en vastgelegd. Cornelis 
Joosten de Grof, landtmeter, bericht hierover aan de Heer van Deurne op 3 

december 1653: 'Dat op 27 augustus de Heer van Rixtel, gemachtigd door 
Helmont, Bakel, Aerle en Beek de paelsteden mee heeft afgezien. Onze 
bevinding: tussen de Hoenderstaeck en de Langhe Rijser ligt een water-

achtige plaats genoempt de Wadevoort, wijkende een weinig uit de grens 
naar de oostzijde. Het op de kaart zetten heb ik, geswooren landtmeter 

Afbeelding 2. Met deze penning van het 
kadaster kan de landmeter zich legitime-
ren.
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bij de Raad van Brabant geadmitteert, gedaen in het bijzijn van Dirck Jan 
Andriessen, geswooren landmeter bij de Raad van Brabant geadmitteert 
en wij hebben dit bericht beiden zelf ondertekend'. Hiermee is de grens 

met Bakel voortaan weer duidelijk vastgelegd; zou je denken. 

Maar in een brief uit 1811 uit Vlierden staat: 

Ik heb de eer U te laten weten dat de heer Beaudeuf, landmeetkundig in-

genieur, reeds bezig is met landmetingen op terreinen op het grondgebied 
van Bakel en Milheeze. Reeds 3 maanden geleden heeft de landmeter mij 
verzocht om samen met de burgemeester van Bakel en Milheeze de gren-

zen van deze twee gemeenten vast te stellen. De burgemeester van Bakel 

had eerder zelf de grens vastgesteld onder het voorwendsel dat hij niet 

kan lijden onder een verschil van mening tussen ons, omdat de bossen de 

aangrenzende gemeenten scheiden. Zo wordt er voortdurend geredetwist 

over de desbetreffende grens.’ Maar.... 'Ik moet U mededelen dat de oude 
grens rechter is dan die welke door de landmeter is getekend. Volgens mij 

heeft het geen zin om de(ze) landmeter te laten doorgaan met dit onaan-

vaardbaar proces. Ik hoop dat U ervoor zult zorgen dat de heer Beaudeuf 

de terreinen verlaat.' 

Afbeelding 3. Een metalen meetlint.
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Inwoners uit Venray steken turf, Deurne vindt het niet goed

Op 4-7-1707 blijkt dat de Drost van de Heerlijckheijt Deurne op de grond 

van de Heerlijckheijt Venraij verscheidene hopen turf, die aan de inwoners 

van Venraij toebehoren, verbrand en ‘in stucken’ geslagen heeft. Venray 
verzoekt de (blijkbaar ten onrechte verplaatste) grenspaelen weer terug 

te zetten op de plekken die staan aangegeven op de kaart van 27 septem-

ber 1667. Die kaart is getekend door 's lands landmeter.

 

Omdat de Heer van Deurne en Liessel ook op een andere plek zijn twijfels 

Afbeelding 4. Een achttiende-eeuwse wielmeter.
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heeft over de gren-

zen, is op 19-10-1713 

te Deurne sprake van 

een ondervraging on-

der ede: 'Of er een 

steen of kei gelegen 

heeft op een plek die 
de Vosseholen heet, 

gelegen tussen Lies-

sel en het gehucht de 

Breemortel?' Een getuige verklaart dat hij vijftig jaar geleden erbij was, 
toen de bestuurders van Deurne, Venroij en Bakel de grensen hebben af-

gemeten met landmeters, en een linie gestoken hebben om er een Paal 

van deze Heerlijkheden in te zetten, rechtuit wijzend naar de toren van 
Helden. Dat punt lag ver boven de Vosseholen in de richting Peel en Ven-

raij.

Ook over de ligging van de kapel op de Grotenberg zaaide de Heer twijfel. 

Maar daar kon hij evenmin zijn bewering waar maken en geen voordeel 

behalen. De landmeter mat namelijk uit dat de kapel op de Grotenberg ver 

over de grens lag, op Venrays gebied. Mr. Cornelis Joosten de Groofve had 
gemeten ‘met sijn instrumenten en astrolabium’ van de Lange Rijser naar 

de Heldense toren. Hij was ook nog bij de kapel zelf geweest in 1650 te 

zamen met Jan Peter Meulendycx, Michiel Hendrik Goloffs en Derick Aert 
Knuijts. Volgens de landmeter stond het gebouw 14 roeden 12 voeten ge-

meten ‘tot den oesen droppers (druipgoot) Rodewaerts (richting Venray); 
dus ver genoeg over de grens. De Heer van Deurne had gehoopt dat de 

kapel op Deurnese grond lag. Dan had hij die kunnen sluiten.

Afbeelding 5. Landme-
ting met metalen roe-
des.
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Landmeter bepaalt waterpeil boven de watermolen

Bekendmaking aan de molder van de watermolen te Stipdonk onder 
Lierop: Op 5 juni 1730 zal de molen geïnspecteerd worden. De molder 

moet alles klaar hebben staan om een pegelpaal aan te brengen. En men 

zal de pegel (de voor ieder zichtbare waterpeilmarkering) op de molen 

aanbrengen op zo’n hoogte dat het water niet langer de beemden, broe-

ken, weiden, velden of landerijen die boven de watermolen gelegen zijn 

overstroomt. Deze landerijen moeten boven het water en droog blijven. 

De eerbiedwaardige burgers stroomopwaarts van de molen mogen niet 

langer nadeel of schade ondervinden. Onder andere klaagt men over het 

wegdrijven van gemaaid hooi of bederven van ingezaaid winterkoren. De 

molenaar van de Stipdonkse watermolen, Jan Huijbert van den Boomen, 
stuwt het water dus steeds te hoog op.

De inspectie vindt uiteindelijk op 7 augustus plaats door de heren van 
Santvoort, Mr. Daniel de Lobell, Mr. Jacob van der Hoeven, Mr. Jan van 

Huirn, griffier van de leen- en tolkamer, geassisteerd door Godefridus van 
Amersfort, gezworen landmeter en waterschatter, als ook Henrick Kem-

pelaar, deurwaarder. Ze rijden op zes augustus 1730 met twee koetskar-

ren van ‘s-Hertogenbosch naar de stad Helmond em komen des avonds 

omstreeks acht uur aan. ‘s Anderdaags gaan ze ‘s morgens op tijd naar de 
Stipdonkse korenwatermolen op de rivier de Aa. 

Hoe wordt de hoogte van de pegel bepaald? De landmeter gaat stroom-

opwaarts naar een plek waar het water niet boven een vastgelegd niveau 

mag stijgen, in dit geval de laagstgelegen beemd, het Voortje. Nu sluit men 
bij de molen de beek af. Zodra het water bovenstrooms de maximaal aan-

vaardbare hoogte bereikt, schiet de landmeter met een snaphaan (pistool) 

in de lucht. Op dat moment stelt men beneden bij de molen vast tot welk 

niveau daar voortaan gestuwd mag worden en slaat op dit waterniveau 

een ijzeren kruis op de meetpaal, de pegel. 

De aanwezigheid en de verblijfkosten van dergelijke hoge heren is natuur-
lijk een kostbare zaak. Maar ook de onkosten voor de koets moeten ver-

goed worden: aan de koetsier voor vet en smeer aan de wagen alsmede 

een vierde pond tabak en pijpen: samen 1 gulden 16 stuivers.
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Het plaatsen van een grenspaal

Op 12-05-1761 komen veel hoogwaardigheidsbekleders bijeen bij de Sint-

Willibrordusput. Hierin bevonden zich nog stukken van de oude grenspaal 

uit 1549. Men graaft een diepe nieuwe kuil. Landmeter Wilhelmus Vullers 
zet er een ‘viercantigen Naamse stenen pael’ in. Verder leggen jonge men-

sen en (volwassen) getuigen er veertien steentjes in en twee stukken van 
de oude stenen paal. De paal staat op de grens van Gelders Oostenrijk en 

de Geünieerde Provintien. Vervolgens wordt de paal ‘bevrijd’ (van kwade 
geesten bevrijd, door er drie keer linksom omheen te lopen) en gebannen, 

'met het verbod aan ieder deze stenen paal te verzetten, roven of versto-

ren'. Bovendien wordt vastgesteld dat de paal precies in het verlengde 

staat van de limietgracht van Heuchten bij Nederweert, lopend naar de 

Sint-Wilbersput. Als er ooit vele jaren later weer discussie ontstaat over 

waar die paal staat, is er misschien nog iemand van de thans aanwezige 

jongeren in leven om die plek aan te wijzen.

Tiendblokken en tiendpalen

In dorpen waar de tiende (een belasting, het 1/10 deel van de opbrengst 
van het land) door verscheidene partijen werd opgehaald, was het in-

ningsgebied, het tiendblok of klamp, zorgvuldig afgebakend met hard-

stenen paaltjes, de tiendpalen. Maar deze klampen konden door elkaar 
liggen. De eigenaren van de tiendrechten vlogen elkaar regelmatig in de 
haren over wie recht had op een tiende, als de tiendgrens onduidelijk was. 
De landmeter bracht dan uitkomst. Ook in Deurne en Vlierden was sprake 

van tiendblokken en klampen. In bijvoorbeeld Aarle en Tilburg komt de 

Afbeelding 6. Zeeuwse voorbeelden van tiendpaaltjes. 
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benaming ‘tiendpaal’ ook nog plaatselijk voor. In de provincie Zeeland zijn 
nog enkele stenen paaltjes te vinden die de grens van een tiendblok aan-

gaven. Een perceel werd meestal met vier paaltjes gemarkeerd.

Verkoop Peelmoeras

Als een gemeente land verkoopt, maakt de landmeter duidelijk wat precies 

verkocht wordt. Op 13-10-1639 besluiten de bestuurders der heerlijkheijt 

Deurne om dertig lopenzaeten moeren ofte Pedel te laten opmeten. De 
gezworen landmeter zal het land markeren door paelingen. Meester Wil-

lem Geraerds Scheenders komt tot de volgende afmetingen: 'de breedte is 
afgepaald op zeventien roeden min ses voet en een half, de lengte hondert 
en twee roeden, maakt tesamen de grootte van vierendertig lopenzaten'. 

Verkoop van ‘steriele grond’ levert het meeste op aan de ambtenarij

De heer van Deurne en het bestuur van Deurne en Liessel willen in 1752 

tweehonderd lopense ‘steriele grond’ publiek gaan verkopen. De Bra-

bantse overheid legt als voorwaarde op dat een ‘geswoore landmeter’ de 

‘metinge en afpaling van de te verkopen parceelen sal moeten doen’. Ver-
der moeten de novalitienden (10% belasting op het niet-ontgonnen land) 
betaald worden.

Op 8-7-1762 dienen de heer van Deurne, Theodoor de Smeth, en de re-

genten een request (verzoek) in om achthonderd lopense ‘sterile heijde’ 

te verkopen. Men stelt voor dat de kopers zelf de verkoopvoorwaarden 

opstellen en de afpaling in hun bijzijn door een gezworen landmeter laten 

verrichten. Maar de Hoog Mogenden (de landsregering) bepalen dat een, 

te dure, procedure gevolgd moet worden! Zo moet de afpaling der perce-

len geschieden in het bijzijn van de Raad en Rentmeester Generaal van de 

Leen- en Tolcamer én door een gezworen landmeter en de vest en opdragt 

(het inschrijven) moet gebeuren door de Raad ter Leen- en Tolcamer. De 

indieners van het verzoek merken op dat dit opmeten zó duur wordt, dat 

de kosten van verblijf, gerechtelijke overdrachtskosten en vertering van 

de tolkamer verre uitstijgen boven de opbrengst van de kooppenningen. 
Deurne ligt tenslotte tien à elf uur (lopen) van de stad 's-Hertogenbosch af. 

Dan blijkt uit een schrijven van 31-12-1762 dat van de toestemming om 

tweehonderd lopense lands van ‘de sterile en leedigh leggende gemeen-

te’ van Deurne en Liessel te mogen verkoopen, geen gebruik is gemaakt. 
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Voor het beheersbaar houden van de kosten wordt nu bepaald dat de 

indieners van het verzoek de percelen gemeentegrond zullen afgrenzen 

met aardhoopjes, stokjes of andere herkenbare merktekens. En die afge-

tekende percelen kan men dan publiek per lopense verkopen. De afre-

kening zal geschieden naar rato van de grootte in lopensen zoals die bij 
meting bevonden zal worden. Na de verkoop zal de afpaling door de raad 
en rentmeester-generaal in aanwezigheid van twee leenmannen met de 

griffier worden gedaan, en er zal ban en vrede op de geslagen palen gelegd 
worden. (ze mogen te enen male niet verplaatst of ontvreemd worden). 

Hierna zal de gezworen landmeter van de leen- en tolkamer de meting van 
de afgepaalde percelen uitvoeren en een lijst daarvan ter griffie van de 
gemelde leen- en tolkamer brengen. Tevens krijgen de kopers de opdracht 

om, voordat ze de gronden gaan gebruiken, zich te laten registreren ter 

griffie van de leen- en tolkamer.

Op 25-7-1764 deelt de Deurnese Drossard mede dat de secretaris het geld 

heeft ontvangen van de kopers der Nieuwe Erve. Uit de kooppenningen 
zijn verscheidene personen betaald. Onder andere: 

• aan de Rentmeester der Domeynen, voor het stellen van palen aan de 

verkochte percelen, de som van 244.6.0. 

• aan van Weyer, landmeester te Boxtel, voor het meten van de perce-

len 82.2.0.

Op 22-12-1800 blijkt dat de Vlierdense burgemeesters Jan Smulders en 

Arnoldus Rovers uit de publieke verkoop van gemeentegronden 215:8:0 

ontvangen hebben. De uitgaven voor landmeter Coppens zelf bedragen 
overigens maar 13:5:0. Maar er moeten ook talloze ambtelijke ‘kosten-

posten’ worden betaald. Na het voldoen van al die kosten zijn de schamele 

overblijfselen voor de gemeentekas: 62:18:0! Ook elders blijkt dat min-

stens 50% van de opbrengst verdwijnt naar allerlei belastingen en loon-

kosten. De gemeentekas heeft het nakijken.

Landmeting in Vlierden, gevolgd door protest 1792 

Vanaf 30 july 1792 heeft in aanwezigheid van twee onser mede regenten 
en met assistentie van de secretaris deser plaats (het blijkt dat de secre-

taris, als leuke bijverdienste, door het dragen van de metalen de meetket-

ting, met de landmeter meesjokt) de gezworen landmeter Francis Aarts 
alle landerijen binnen de Heerlijkheid Vlierden gelegen, hetzij zaaylanden, 

wei- of hooglanden, beemden, bossen, moervelden uitgeput of niet uit-
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geput, heyvelden of eeuwsels, met een woord alle bebouwde en onbe-

bouwde gronden van erven, opgemeten. 

Op 14-1-1793 schrijven de Regenten van Vlierden aan de Raad der Domei-

nen dat door vier geërfden bezwaren zijn ingediend tegen de meting hun-

ner landerijen. Verschillende dezer landerijen zijn al hermeten, maar niet 

alle percelen zijn opnieuw op te meten door overlast van water. Men moet 

wachten tot deze percelen opgedroogd of bevroren zijn. Verzocht wordt 

aan te geven hoe de veranderingen op de maatlijst en het maatboek van 

de landmeter aangebracht dienen te worden.

Op 1-2-1793 volgt het antwoord van de Raad der Domeinen. De herme-

ting der landerijen van de vier protesterende geërfden dient te geschieden 
door de landmeter F. AARTS. Aan Aarts mag niet gezegd worden hoe groot 

deze percelen waren bij de eerste meting; de oorspronkelijke notities in 
het maatboek zelf mogen niet veranderd worden. De hermetingen moe-

Afbeelding 7. De zware ketting wordt door engeltjes opgetild.
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ten op een aparte 

memorielijst opge-

schreven worden. 

Daarna pas kun-

nen in de lijst der 

landerijen de ver-

beteringen wor-

den aangebracht. 

Na hermeting 
dient men de lijst 

en het maatboek, 

alsook het boomboek (alfabetisch register), ter controle op te zenden 
naar Den Bosch. Schrijven van de Raad der Domeinen aan Regenten van 

Vlierden van 11.5.1793 waarin duidelijk gemaakt wordt dat de landmeters 

betaald dienen te worden door de collecteurs der verpondingen (belas-

tingophalers). Dus wordt op 4-7-1793 door schepenen van Vlierden be-

sloten om een halve verponding om te slaan (als belasting op te leggen 
aan alle Vlierdenaren) Hieruit zal aan de landmeters een honorarium van 

311.13.4 worden betaald.

‘Inculte steriele gronden’ worden nieuwe erven

Er worden eind achttiende eeuw veel stukjes Peel door de gemeente ver-
kocht. Een korte selectie:
• Op 12-9-1796 verklaart Francis Aarts, gezworen en geadmitteerd 

landmeter, op verzoek van regenten van Vlierden verscheidene per-

celen gemeentegrond te hebben gemeten, die op 11-3-1796 publiek 

zijn verkocht. 

• Adriaan Coppens, landmeter bij de raad van Brabant heeft in 1797 op 
vraag van de gemeente Deurne veertien percelen land gemeten. 

Afbeelding 8. Ver-
vaardiging van de 
Tran chotkaart in 
1820.
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• Coppens heeft in 1802 ca. vierhonderd inculte gronden afgemeten op 
t' Riet, t' Vloeijeijnde, Meulenhof, Liessel en elders.

• In een schrijven van 30-3-1803 staat: 'Verklaar ik landmeter H. van Lil, 

wonende te Someren, te hebben gemeten enige percelen groes en 

heidegronden te Deurne gelegen aan den Zijlberg en de Berkerkuilen'.

• Ook in 1803 heeft landmeter Pieter van Driel een vijftal percelen ge-

meentegrond gemeten die publiek verkocht zijn.

Taxatie van een kerkhof 

Acte van tauxatie (waardebepaling) van 13-11-1799 voor Deurne door 
Adriaan Coppens, landmeter, wonende te Beek en Donk, als mede H.G. 
van Bussel, meester timmerman wonende te Helmond, beiden van Room-

schen religie. Als ook Hermanus Zonneveld, meester metselaar wonen-

de te Aarle, zijnde van de gereformeerde religie, declareren, dat wij in 

opdracht van het Gemeentebestuur van Deurne en Liessel, het parochi-

ale kerkhof met de opstaande bomen en omgelegen muren hebben ge-

tauxeert. Nadrukkelijk wordt hiermee aangegeven dat men discussie over 

bevoordeling van een religieuze groepering wil vermijden. Van elke religie 

is een taxateur aanwezig. 

Oneerlijke verhuurder 1800

Op 18-2-1800 wordt een klacht gericht aan de municipaliteit der gemeen-

te Vlierden. Hierin geeft Godefridus Cleeve, inwoonder van Vlierden, 'met 
eerbied te kennen dat den borger F.J.M. Daumerie op 16 februari 1794 

aan hem verhuurd heeft de hoeve, hof, teul- en weilanden Haseldonk on-

der Vlierden'. De grootte van het verhuurde is bepaald op vier lopense en 
ongeveer 35½ morgen. De huur wordt afgesproken voor de tijd van twaalf 
jaar. De eerste zes jaar voor tachtig gulden en de overige zes voor honderd 
gulden per jaar. De huur is gaan lopen op 1 april 1794 en duurt nu dus al 

vijf jaar. Maar de schrijver heeft bemerkt dat sprake is van ondermaat. 
En dus heeft hij afgelopen maand september de verhuurde gronden laten 
opmeten. De burger Daumerie wilde hier niet bij aanwezig zijn, ondanks 

een verzoek hiertoe. Bevonden is dat dit perceel in plaats van 35½ morgen 

vier lopense nog juist geen 56 lopense (= acht morgen!) groot was, zoals 

blijkt uit de verklaring van de gezworen landmeeter Neissen. Hieruit volgt 

dat de verhuurder: 'mij zelfs bij benadering niet geleverd heeft wat was 
afgesproken dat hij zou verhuren. Dit terwijl ik geloofde die toegezegde 

grootte te zullen aantreffen.' 
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De briefschrijver twijfelt aan de goede trouw van verhuurder. Verder zijn 

in de afgelopen huurperiode jaarlijks de tienden uit dit land genomen. En 
ook dat is ten onrechte gebeurd, omdat ze niet, zoals door Daumerie ge-

meld, vrij van tienden waren, maar wel degelijk tiendplichtig. 

Klager hoort gezien het voorgaande een behoorlijke vermindering van 

huur en vergoeding van de geleden schades te ontvangen. Zowel over de 

reeds gehuurde jaren alsook voor de tienden vanwege de ondermaat van 
het gehuurde. Hij is tot nu toe in der minne nog niet tot een overeenkomst 

kunnen komen. Hij is dus genoodzaakt tot handhaving van zijn recht en het 

verkrijgen van rechtsmiddelen tegen Daumerie. Dit omdat hij geen vaste 

goederen of vermogen bezit en voor zijn talrijk huisgezin geen behoorlijke 

middelen van bestaan kan vinden, laat staan proceskosten tot bereiking 

van zijn goed recht op te brengen. Hij doet een heilige eed dat hij geen an-

dere redenen heeft om Daumerie voor deze municipaliteit en rechters op 
te roepen. Evenmin om hem lastig te vallen, maar alleen omdat hij meent 
gegronde redenen te hebben. Hij vraagt ootmoedig om hem pro deo tot 

de rechtsgang toe te laten. Dit schrijven met bijlagen is overhandigd aan 

de burger F.J.M. D'Aumerie om binnen veertien dagen hierop weerwoord 
te geven. Het schepencollege van Vlierden 18 februari 1800. 

Afbeelding 9. Gebruik van een Jacobsstaf voor de meting.
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Landmeter maakt foutje: niets 

van zeggen

De commissaris van het district Hel-

mond brengt verslag uit over het 

jaar 1833: 'De werkzaamheden van 

het kadaster zijn afgelopen. De bur-

gemeesters van Someren en Soe-

rendonk hebben mij verklaard dat 

er in hun gemeentens veele abuizen 

(fouten) plaats hebben, namelijk, 

dat veel percelen op verkeerde na-

men zijn gesteld en ook enige land-

meters hebben zich niet de moeite gegeven om de nodige inlichtingen te 
verkrijgen. Daarbij komt dat de meeste eigenaren niet lezen kunnen en de 

benamingen der percelen komen niet op de billetten voor. En degenen die 
een abuis in hun voordeel ontdekten, hebben stil gezwegen.'

De landmeter 

Zoals uit de teksten duidelijk wordt, was de landmeter een soort rijdende 

rechter om onduidelijke situaties op te lossen, danwel te voorkomen. Uit-
eindelijk waren zijn resultaten de basis voor financiële besluiten. Hij be-

paalde de omvang van een stuk land bij verkoop, maar ook bij erfenis. Of 

hij legde de grootte van een verhuurd stuk land vast om duidelijk te maken 
dat de opgegeven omvang veel kleiner was dan was voorgespiegeld. Hij 

mat het oppervlak van een dak dat wegens brandbestrijding met subsidie 

met pannen bedekt moest worden. Hij bepaalde de hoogte van de wa-

terstand bij een watermolen: de molenaar kreeg het water waar hij recht 

op had en de bovenstroomse landeigenaren werden niet opgezadeld met 

een overvloed aan opgestuwd water. Hij liep risico in gevoelige kwesties 
en was dus vaak niet woonachtig in de plaats waar de problemen speelde. 
Hij moest onkreukbaar – onomkoopbaar zijn. Hij moest rekenkundig goed 

onderlegd zijn. Hij moest landkaarten kunnen maken. Al met al moest de 

landmeter een soort duizendpoot zijn.

Afbeelding 10. Een Ex libris van de Roer-
mondse landmeter Marks.
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TweedeHansjes uit de Oudheidkamer 2

Vijf sleutels uit Nieuw-Zeeland 

Hans van den Broek en Hans van Hoek

■ Op 6 april 2022 ontving onze secretaris Jos Thijssen een pakketje met 

begeleidend schrijven van Gerald Moonen uit Nieuw-Zeeland. Het pak-

ketje bevatte vijf oude sleutels. Twee waren volgens het begeleidend 
schrijven afkomstig van het Groot Kasteel en drie van de Willibrorduskerk. 
Afzender Moonen meent, kijkend naar tijd van herkomst en vorm, dat ze 
dateren uit de vijftiende of zestiende eeuw. Twee sleutels zijn in 1952 bij 
restauratiewerkzaamheden bij het Groot Kasteel gevonden. Moonens va-

der heeft ze destijds cadeau gekregen. Eén van de twee sleutels toont in 
het midden van de schacht een beschadiging. 

Nóg eens drie sleutels zijn afkomstig uit de Willibrorduskerk. Toenmalig 
koster Van Hoek had ze onder een tegel in de vloer van de kerk gevonden. 

De baard van één van de sleutels toont een kruisvorm. Dat komt overeen 

met de standaardafbeeldingen van de sleutels die de apostel Petrus in zijn 
hand houdt. Die sleutels hebben ook een kruis in de baard. Volgens Moo-

nen zijn de sleutels van vóór de brand in de kerktoren in 1734. 

 

Bij het overhandigen van de sleutels voor onze Oudheidskamer zei de 

blij verraste beheerder Hans van Hoek dat er al een soortgelijke sleutel 

van de kerk in ons bezit was. Die lijkt sprekend op de drie thans aange-

leverde sleutels. Deze vierde sleutel is afkomstig van de broer van koster 
Van Hoek. Deze broer woonde destijds in Asten. Hij had ze van de koster 

Afbeelding 1.
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gekregen. Tegen zijn broer had de 

koster gezegd dat hij de sleutel in 

de kerk had gevonden onder een 

tegel! Wij vermoeden dat het 

dezelfde tegel was waar de drie 

‘Nieuw- Zeelandse’ sleutels van-

daan komen.

Overigens toont een oude sleutel 

van de Sint-Pieterskerk uit Maas-

tricht een overeenkomstige kruis-

vormige uitsparing in de baard 

van de sleutel. Wederom een 

fraaie verwijzing naar Petrus, die 

de poort van de hemel en de kerk 

bewaakt. 

Inmiddels blijkt dat een vierde 

sleutel, die afkomstig is uit de 
kerk, al jaren in ons bezit is. 

Gerald had verder nog enkele an-

dere voorwerpen uit ons Groot 

Kasteel in zijn bezit. Maar hij dacht 

dat er geen Oudheidkamer in 

Deurne meer was. Dus heeft hij de 
van hier afkomstige lansen en hel-

Afbeelding 3. Detail rechter sleutel.Afbeelding 2. Drie sleutels door koster 
van Hoek gevonden onder een tegel in de 
Deurnese kerk.

Afbeelding 4. Deurnese kerksleutel met 
aan beide zijden een kruis in de dubbele 
baard. 

Afbeelding 5. Maastrichtse sleutel met 
kruis in de baard.
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lebaarden maar naar het Noordbrabantsmuseum gestuurd! Daar zullen 

ze, vrezen wij, waarschijnlijk in het depot belanden. 

Afbeelding 7. Onze Deurnese Petrus.Afbeelding 6. Pastoor Paul Janssen pro-
beert vergeefs of met de hemelsleutel
de sleutels misschien nog passen. 
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Aanvulling op Uytbeyndel 99

Pieter Wiegersma’s rebus in de Sint-Jan

Hans van den Broek

■ In D’n Uytbeyndel 99 werd een detail uit een raam van Pieter Wiegers-

ma in de doopkapel van de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch afgebeeld met 

daarop een insect. Pieter Wiegersma heeft hierover ooit eens terloops 
gezegd dat hij een strontvlieg had afgebeeld. Maar kunsthistoricus Ed 

Hoffman vertelt in het Eindhovens Dagblad van 16 augustus 2022 dat het 

in feite een kakkerlak is. Daarnaast werpt Hoffman een ander en begrij-
pelijker licht op de tekst die er staat: ‘Beckmes’ en de initialen ‘L.T.’. De 
naam ‘Beckmes’ is ontleend aan de opera Die Meistersinger von Nürnberg 

van Richard Wagner uit 1868. In dat stuk is sprake van een Meistersinger 

die Sixtus Beckmesser heet en neergezet wordt als kleinzielige, pedante 

stadsklerk. Historisch gezien heeft er inderdaad in de zestiende eeuw een 
inwoner van Neurenberg bestaan die Sixt Beck heette. Maar dat was een 
messenmaker en inderdaad ook een Meistersinger. 

Dankzij deze opera, die vaak werd opgevoerd, is de figuur Beckmesser 
rond 1920 in de Duitse taal terechtgekomen. Hieraan zijn de termen Beck-

messerei en Beckmessern te danken. Een Beckmesser is een krentenkak-

Af\beelding 1. Detail. Een kakkerlak. Beckmes L.T. Detail van het glas-in-loodraam in 
de Doopkapel van de Sint-Jan, waarop onder andere het aards paradijs is afgebeeld.



D’n Uytbeyndel 110

29

ker, iemand die precies de regeltjes volgt, iemand die als zanger in een 

liedje nog geen woord durft te veranderen. 

Ik suggereerde dat Wiegersma als belediging misschien een mestkever 

had bedoeld. Maar uiteindelijk blijkt het (gewoon) een kakkerlak te zijn! 

Hij verwees daarmee rechtstreeks naar de met de initalen L.T. aangeduid-

de kunstkriticus Lambert Tegenbosch met wie hij in de clinch lag. Dat ge-

voegd bij de term Beckmes als aanduiding van kleinzielig gedrag, maakt 

het plaatje rond en aannemelijker. 

Samenvattend 

Wiegersma spuit op artistieke wijze zijn gal op een kunstkriticus die hem 
zwaar beledigd had. Hij maakt hierbij gebruik van een subtiele, rebusach-

tige verwijzing naar Wagners’opera: ‘Lambert Tegenbosch, je bent een 
kleinzielige kakkerlak’.
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LUCAS GASSEL VAN HELMONT

Gegoten in brons

Ger Jacobs

 

■ In het najaar van 2020 

ontvangt beeldhouw-

ster Trudie Broos (Weert 

1942) van het Lucas Gas-

sel Genootschap Hel-

mond de opdracht voor 

het vervaardigen van een 

bronzen buste van mees-

ter-schilder Lucas Gassel 

(1488-1568/69). Gassel 
wordt vandaag gezien als 

een belangrijke schakel in 

de ontwikkeling van het 

landschap als genre in de 

schilderkunst. Als afslui-

ting van het Lucas Gas-

seljaar krijgt Helmonds 

beroemdste kunstenaar 

in oktober 2021 een ere-

plaats in het Burgemees-

ter Geukerspark.

 

Inspiratie

De vervaardiging van de 

buste is een uitdagende opdracht, omdat afbeeldingen en gegevens over 
Lucas Gassel schaars zijn. Er zijn maar twee portretten van de schilder 
bekend: een prent van Jacob Binck (1495-1569) uit 1529 (afbeelding 1) 
waarop hij is afgebeeld als circa veertigjarige en een gravure (afbeelding 2) 
die aan de hand van een tekening na zijn dood is gemaakt door Jan Wierix 

(1549-1620). Hij is daarop afgebeeld als een circa zeventigjarige, schilder. 
Domenicus Lampsonius (1532-1592) neemt deze gravure in 1572 op in zijn 

publicatie Pictorium aliquot celebrium Germaniae Inferioris effigies, een 
uitgave met portretten van beroemde Hollandse en Brabantse schilders 

Afbeelding 1. Jacob Binck, Portret van Lucas Gassel, 
1529, gravure.
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uit de zestiende eeuw. Hierin 
prijst hij in poëtische woorden 
niet alleen Gassels vakmanschap 

als landschapschilder, maar ook 

de mens Gassel vanwege zijn 

vroomheid, zijn vertelkunst en 

vriendschap.

Fotoshoppen in de zestiende 

eeuw

Zag Lucas Gassel er werkelijk zo 

uit zoals Jacob Binck hem in 1529 

tekende? Het lijkt een vastbera-

den man die ons niet aankijkt, 

maar zijn blik naar de verte richt. 

Zijn met grote zorg gecoiffeerde kapsel kan ook duiden op een ijdele man. 
Onder zijn zwierige baret komt zijn haardos van fijne krulletjes tevoor-
schijn, die zich voortzet in zijn baard. Zijn snorharen zijn aan beide kanten 

in een mooie krul gedraaid en zijn sik ligt in kleine weerbarstige golfjes over 
zijn kin. Onder zijn gladde, lakense mantel met forse bontkraag draagt hij 

een zijden hemd met een frivool kraagje. Hij lijkt een breedgeschouderde 

man, maar het is niet ondenkbaar dat schoudervullingen daaraan een bij-

drage leveren. Jacob Binck is er, met een driekwart gedraaid aanzicht, de 

vastberaden blik, de brede schouders en alle kledingdetails in geslaagd 

ons een aantrekkelijke man van aanzien en welstand voor te schotelen. 

Maar is het nu een schilder, een staatsman of een geleerde? Dat blijkt dui-

delijk uit het onderschrift: Honos alit artes. Imago Lucae Gasseli ab Jacobo 

Binco ad vivam effigiem deliniata (De eer voedt de kunsten. Portret van 

Lucas Gassel door Jacob Binck naar diens levende verschijning getekend). 

Zag hij er werkelijk zo uit? Dat mogen we betwijfelen, want niet anders 

dan bij de portretten die Binck van andere beroemde tijdgenoten maakte, 
hebben we ook hier te maken met een geïdealiseerde weergave. De gra-

veur heeft ter wille van de commercie voor fictieve kapper gespeeld. Zo-

Afbeelding 2. Jan Wierix, Portret van 
Lucas Gassel, 1572, gravure. 



32

Januari 2023

veel verschillende types haargroei op een hoofd is bijna onmogelijk. We 

moeten concluderen dat we te maken hebben met een fotoshopper van 

de zestiende eeuw.

Van ideeën naar het platte vlak 

De beeldhouwster uit Sint-Oedenrode moet naast haar kennis van de 

kunst uit de zestiende eeuw, haar werk doen met de genoemde bronnen. 
Zij heeft de verbeelding van Jacob Binck als uitgangspunt genomen om 
vandaaruit met een eigen visie Lucas Gassel te doen herleven. Een razend 

moeilijke opgave. Gassels profiel uit 1529 kan zij hooguit vergelijken met 
het portret uit 1572. Ook daarin zien we dezelfde krachtige neus, het rech-

te voorhoofd, de scherpe blik van de dieper liggende ogen, de hoge juk-

beenderen en de vlezige, gewelfde lippen. Die vormen, naast de bekende 

kleding, in feite het enige échte houvast voor de beeldhouwster. Maar het 

biedt haar ook de nodige vrijheid om te komen tot een eigen verbeelding 

van Lucas Gassel. De weerslag daarvan vinden we in de eerste grote schet-

sen op papier (afbeelding 3).

De kunstenares heeft een duidelijke keuze gemaakt. Ze wil de schilder 
frontaal en recht van voren verbeelden. Hij moet niet weg kijken, maar 

Afbeelding 3. Trudie Broos in haar tekenatelier op zoek naar haar verbeelding van 
Lucas Gassel. Foto Piet den Blank.
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zijn stad zien en zijn hedendaagse stadgenoten recht in de ogen kijken: 

een gewone burger onder de burgers.

Van het atelier naar het park

Het beeld heeft een plek gekregen aan de rand van het voetpad dat een 
kleurrijk park omsluit dat doet herinneren aan de prachtige vergezichten 
op de panelen van Lucas Gassel. De plaats van waaruit hij kijkt, moet hem 

zeker niet vreemd zijn. Het is aan de Watermolenwal, niet meer dan 250 

meter van de plek waar hij zijn vroegste jeugd, net buiten de Binderse 

Poort, heeft doorgebracht. 

Afbeelding 4. Definitieve schetsont-
werp geboetseerd in klei. Foto Ger Ja-
cobs.

Afbeelding 5. Trudie Broos, Buste van 
Lucas Gassel, 2021, brons, circa 60 cm. 
Burgemeester Geukerspark Helmond. 
Foto S. Wijnhoven.

Over de auteur

Dr. G.T.A. (Ger) Jacobs, Best (N.-Br.) 10-11-1943, was drieëndertig jaar kunstdocent 
en p.r.-functionaris van het Jan van Brabant College in Helmond. Hij studeerde fi-

losofie en cultuurwetenschappen en schreef zijn doctoraalscriptie over de Franse 
beeldhouwer Auguste Rodin. Hij promoveerde te Leiden over de invloed van Aris-

tide Maillol op de Duitse beeldhouwkunst tussen 1900 en 1945. Ger Jacobs woont 
en werkt in Beek en Donk (N.Br.) en is voorzitter van het Lucas Gassel Genootschap.



34

Januari 2023

Toch is zijn blikrichting niet op die plek gericht, maar meer naar rechts, 
naar het centrum van de stad. De meester-schilder, met familiebanden 

in Gemert en Deurne, kijkt naar de plaats waar zijn ouderlijk huis binnen 

de stadswallen stond. Vader Jan van Gassel, de maelre, koopt in 1504 een 

huis aan de Helmondse Markt. Daar groeit Lucas op, samen met zijn vier 

zussen. 
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De Deurnese spreuk

Over een man die overspel pleegde zei de buurt: ‘Hij weidt onder d’n 

draad dur.’ Jan van Lierop licht het toe: ‘Hij doet zoals een koe die zijn kop 

ver onder het prikkeldraad door steekt en daar het gras eet.’

Na verscheidene lovende woorden die maar niet ophouden, verzucht Joep 

Coppens: ‘Ja ja het is wel goed zo. Van veel bedanken gaat nog de beste 
kat kapot.’ 

De molen in Vlierden. Tekening van Sjef van der Voort, z.j.
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Deurne in het jaar 721 (7)

Betalen in natura, ziekte, begraven en de tijd

Hans van den Broek

Hoe betaal je? in natura!

■ Toen het gezag van de Romeinen in de vijfde eeuw afnam, stonden zij 

de Franken toe zich in de grensgebieden van hun rijk te vestigen. De Fran-

ken werden vervolgens bondgenoten van de Romeinen. Ze bewaakten de 

grenzen tegen betaling van gouden of zilveren munten het Romeinse ge-

bied. Hierdoor kwam een tijd lang relatief veel goud voor de Frankische 
leiders beschikbaar. Dit goud leidde tot de aanschaf van luxe producten 

door de elite. Die spullen werden via handel uit verre streken aangevoerd. 

Handel voor massagoederen verliep voornamelijk via de waterwegen 

zoals Rijn, Maas en Schelde. Kleinere luxueuze goederen zullen via han-

delaren, zoals marskramers of handelaren, met pakpaarden aangevoerd 

zijn. Er waren voor het vervoer landinwaarts vanaf de grote rivieren alleen 

zandwegen, of restanten van Romeinse heirbanen aanwezig. Transport 

met een kar verliep zeer moeizaam en was uiterst kostbaar. 

De voornaamste handelaren waren Joodse en Syrische kooplieden, die 

handel dreven tussen het Frankische Rijk en het Middellandse Zeegebied, 

de Friezen dreven handel in het Noordzeegebied en op de grote rivieren. 

En zo komen amethistkralen en gouden hangers uit het koninkrijk Lom-

bardije in Italië bij de Franken terecht, evenals geperforeerde schelpen uit 

het Middellandse Zeegebied en kleine groene glaskralen uit Zuidoost-Azië. 

Veel glaswerk, zoals drinkglazen, komt uit het Rijnland. Glazen mozaïek-

steentjes haalt men uit Venetië. Barnsteen vindt men in het gebied rond 
de Oostzee.

Men betaalt de kostbare handelswaar met edelmetalen munten, maar pas 

nadat die munten gewogen zijn. Als men niet beschikt over een weegin-

strument, kan men bij twijfel een zilveren munt in het vuur werpen. Wan-

neer deze smelt is ze van lood of tin en dus vals. En in een gouden munt 
kan men bijten. Goud is zó zacht, dat een tandafdruk te zien moet zijn.

Maar rond 680 raken de gouden munten op en blijven er alleen zilverstuk-

ken over. Het goud was inmiddels verwerkt in sieraden of liturgisch vaat-

werk, of opgepot en in de grond gestopt.
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Over het algemeen 

wor den munten in 

het zesde-eeuwse 

Fran ki sche Rijk niet 

als munteenheid ge-

bruikt, maar ver han-

deld op basis van hun 

grond stofwaarde voor 

het maken van siera-

den of als bijgave in 

het graf voor de veer-

man van de onder-

wereld: Charon. De 
Deurne naren ‘betaal-

den’ dus vermoedelijk vooral via ruilhandel in zelf geproduceerde goede-

ren of ar beids kracht.

Gebogen geld

Op verscheidene Zuidoost-Brabantse akkers zijn munten uit de Merovingi-

sche tijd gevonden. Veel van die koperen munten waren op een of andere 
wijze vervormd. De meeste waren gebogen, of dubbelgevouwen, of had-

den een lichte deuk. Soms waren ze doorboord. Men vond in die akkers 

bovendien enkele devotionalia, (religieuze gebruiksvoorwerpen), zoals 
een potje voor heilige olie. Men gaat ervan uit dat het offergaven waren. 
Een verbogen munt was niet meer in het normale geldverkeer te gebrui-

ken en onderstreepte daarmee de vraag om een goede oogst. 

Ziektes en kwalen 

In de Merovingische periode waren mensen relatief lang. Ze kenden wei-
nig chronische ziektes, behalve de lepra, en hadden geen belangrijk tand-

Afbeelding 1. Je hebt 
geen geld. De belasting 
wordt in natura betaald. 
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bederf. Zoals eerder vermeld hing de lichaamslengte samen met het eten 

van vlees. Hoe meer vlees men at, des te langer waren de mensen, een 

graanetende boer was 171 cm lang, een vleeseter 175 cm. Voor vrouwen 

bedroegen die lengtes 157 cm respectivelijk 165 cm.

Van verscheidene infectieziektes weten we dat ze in die tijd hebben toege-

slagen. In elk geval heerste de zeer besmettelijke dysenterie met hevige, 
uitputtende diarree in het Merovingische rijk. Zo zijn er verscheidene le-

den van de heersende koninklijke familie aan gestorven. De sterfte onder 
de getroffenen was meestal 30%. De ziekte hing samen met slechte hygië-
ne. Verder trad waarschijnlijk regelmatig een epidemie van pokken op. Die 
hadden de Romeinen bij een oorlog met de Parthen in 161 opgelopen en 

naar Europa gebracht. 

Maar ook de pest blijkt al vanaf 2000 voor Christus in Nederland aanwezig 
te zijn en moet in 721 regelmatig zijn tol geëist hebben. En dan was er nog 
de lepra, een sluipmoordenaar, die vooral mensen met slechte voedings-

toestand binnen enkele jaren het graf insleepte. Lijders aan lepra kregen 

eerst huidafwijkingen, gingen hierna mank lopen of verlamd op de grond 

rondscharrelen, en overleden daarna in diepe ellende. 

En talloze wormen 

De gemiddelde middeleeuwer had last van minstens vier soorten wormen. 

Alle waren ze te wijten aan de onbekendheid met hygiëne. Volgens onze 

huidige kennis zijn meterslange lintwormen in de darmen te verwachten 

als men slecht gekookt, rauw rundvlees eet. En langdurige spierpijn kon je 

oplopen door trichinella rondwormpjes. Die nestelden zich in de spieren 

als men vlees van besmette varkens had gegeten. En we mogen vooral 
ook de hondenlintworm niet vergeten, die een plekje zocht in de lever. 

Ze kwam het lichaam binnen dankzij het likken door besmette honden. 
Tot slot gaven peuters die op de grond rondkropen elkaar de hevig jeu-

kende aarsmaden over. Verder zullen de ‘Deurnenaren’ last gehad hebben 

van een dierentuin op huid en in haar: haarluis, kleerluis, vlooien, schurft-

mijten en wantsen. Er zat altijd wel iemand te krabben aan een jeukend 
plekje.

Regelmatig was het voedsel schaars. Zoals eerder gezegd was er gemid-

deld eens per vijf tot tien jaar sprake van hongersnood. Eenzijdig was het 
voedsel sowieso, en dus zal men veel last hebben gehad van vitamine-
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gebrek. Vooral vitamine C- en D-gebrek komen we in vergelijkbare om-

standigheden steeds tegen. Bij vitamine-C-gebrek, ofwel scheurbuik, krijgt 
men loszittende tanden met bloedend tandvlees, en bij vitamine-D-tekort, 
ofwel Engelse ziekte, zie je kinderen met kromme beentjes die laat gaan 

lopen.

Dan weten we ook nog dat van oudsher sprake was van een gebrek aan jo-

dium in het grondwater in deze streken. Menigeen zal daardoor ‘krop’ ge-

had hebben, een gezwollen schildklier vooraan in de hals. Wie een slecht 

functionerende schildklier had zal in de regel wat slomer en minder slim 
geweest zijn. 

Veel verhalen over de hogere stand, de adel, vermelden het voorkomen 

van jicht. Door jicht gaan vooral oudere mannen mank lopen, omdat ze 

hun hele leven teveel vlees, bier en rode wijn genuttigd hebben. De af-
valstoffen van deze overdaad aan voedsel hopen zich op in één of beide 
voeten of andere gewrichten en leiden tot zeer pijnlijke ontstoken zwel-

lingen. Het is evenwel de vraag of in Deurne destijds veel van dergelijke 
hooggeplaatste personen woonden.

Afbeeldsing 2. Het voedsel was zeer eenzijdig en dus vitaminearm. Scheurbuik ofwel 
vitamine-C-tekort kwam vaak voor. Loszittende tanden en bloedend tandvlees wa-
ren hiervoor kenmerkend.
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Bij ziekten en kwalen zocht men zijn toevlucht tot de oude goden of 

nieuwe heiligen. Bij heilige eiken bad men Wodan om genezing van lam-

migheid. Water van een goddelijke bron, zoals van de Willibrordusputjes, 

werd geneeskrachtig geacht voor zieke ogen.

Omdat men nog geen suiker kende, en honing als zoetstof kostbaar en dus 

beperkt voorradig was, had men weinig last van rotte tanden. Slechts bij 
15% van de Merovingiërs blijken de tanden dan ook cariës te vertonen. 
Als men echter gaten in de tanden zag, dan meende men stellig dat dit 

door tandwormen kwam. De middeleeuwse chirurg Yperman schreef: ‘Het 

gebeurt vaak dat er gaten ontstaan in de tanden. Hier groeien wormen 

in. Die kun je hieraan herkennen: als ze stil liggen, zweren de tanden niet, 
maar als ze bewegen dan zweert de tand.’

Graan dat gemalen was om brood te bakken, bevatte vaak zandresten en 
daar sleten de tanden van. Het was dus geen wonder dat op 30-40-jarige 

leeftijd vaak sprake was van extreme gebitsslijtage. 

Veel botten en ge-

wrichten toon den 

mis vormingen pas-

send bij lichame lijke 

over belasting. Dat 
geeft aan dat het le-

ven zwaar was.

In vroeger tijd hadden 
mensen nogal eens last van zogenoemde kachelbenen. Omdat men bij he-

vige koude zo dicht mogelijk bij een brandend vuur wilde zitten, onston-

den regelmatig kleine huidverbrandingen. Dat veroorzaakte een grillige 
bruine verkleuring van de huid aan de voorzij de van de onderbenen. Van-

zelfsprekend moeten bij hevige kou verschijnselen van bevriezing zijn op-

getreden. Juist door ondervoeding wordt men gevoeliger voor bevriezing. 

Vingers, tenen, neus en oren worden dan het vaakst aangetast en vriezen 

af. Mensen zullen zodoende vaak kartelige oorrandjes gehad hebben. De 

bekende Oetzi had ter voorkoming van kwalen en ziektes verscheidene ta-

toeages op zijn lijf laten aanbrengen. Misschien brachten onze voorouders 

ook tatoeages op hun lichaam aan. Door het binnenshuis stoken van een 

walmend vuur zal men veel last gehad hebben van pijnlijke, rode ogen en 

Afbeelding 4. Tanden moesten hard werken. Brood be-
vatte zandresten en tanden sleten daardoor versneld af.
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regelmatig hebben zit-
ten kuchen door een 

prikkelhoestje.

Het begraven van de 

doden in Deurne

Als we ons een beeld 

willen vormen over 

het begraven van de 

doden in 721, blijkt 

dat we ook hier reke-

ning moeten houden met een wereld in verandering. De bevolking is pas 

bekeerd tot het Christendom, maar nog doordrenkt van het geloof in de 
vroegere Germaanse goden en de begrafenisrituelen die daarbij passen. 

Door de toenemende kerstening van de bevolking verschuift het begrafe-

nisritueel echter van een familieaangelegenheid naar een kerkelijke han-

deling. Geleidelijk verandert het cremeren van de dode en het meegeven 

van grafgiften in het begraven van een dode in een graf. De dode wordt 
hierbij voortaan in een lijkwade gewikkeld. 

Men legt in een graf steeds minder vaak de tot dan toe gebruikelijke graf-

giften. Dat waren paarden voor voorname stamhoofden of leiders, en ver-
der wapens of één mes en kledingstukken. En bij vrouwen gaf men fraaie 

mantelspelden, potten, barnsteen kralen of een kam mee. Verder worden 
in vroegere Merovingische graven soms aardewerken potten en schalen 
gevonden. Waarschijnlijk zat hier voedsel in dat aan de overledene werd 

meegegeven.

Maar het aloude gebruik om bij een dode een koperen of soms gouden 

muntje op de tong, onder het hoofd, in de hand, of elders in het graf 

Afbeelding 3. Als je vaak 
heel dicht bij een bran-
dend vuur gaat zitten, 
kan de huid daar maar 
slecht tegen en krijg je 
‘kachelbenen’. 
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neer te leggen, blijft men 
lang uitvoeren. Deze ge-

woonte kwam al voor bij 

de oude Grieken die hun 

doden een munt meega-

ven om Charon, de veer-
man van de rivier van de 

onderwereld, te kunnen 

betalen voor de over-

steek. Dit ritueel bleek 

in de christelijke periode 

niet uit te roeien. De kerk 

accepteerde het en de ge-

kerstende verklaring werd 

nu dat de munt voor Petrus bedoeld was die de sleutel voor toegang tot 

de hemel had. Men geeft zelfs in latere tijden [11e eeuw] nog afgesleten 
munten met een lage waarde mee.

De Christelijke doden worden in een oost-westelijke richting op hun rug 
begraven met het hoofd in het westen. Bij hun wederopstanding, op de 

dag van het laatste oordeel, zullen ze vanzelf naar de goede, oostelijke, 

kant kijken, als daar de hemel op gaat lichten. Soms worden de doden niet 

liggend, maar gehurkt begraven.

Op verscheidene plaatsen blijken mengvormen van heidense en Christe-

lijke begrafenisrituelen te ontstaan. Met het verloop van de tijd worden 
de doden vaker in een houten kist in de aarde gelegd, zoals te zien is aan 

grondverkleuringen door de ijzeren nagels. Maar de doden konden dus 

ook alleen met een kleed worden afgedekt of, in een lijkwade gewikkeld, 

het graf in gedragen worden. 

Waar werden de doden begraven?

Tot de achtste eeuw lagen grafvelden op enige afstand buiten de neder-

zettingen. Vaak was dat aan de rand van het zogenoemde dekzandeiland 

Afbeelding 5. Het begraven 
veranderde van cremeren 
naar simpelweg in een graf 
leggen.
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waar men woonde. Meestal lagen de graven tegen de rand van het om-

gevende bos aan. Met de komst van parochiekerken kwamen vanaf de 

achtste eeuw de graven rond de kerk en daarmee midden in de nederzet-

ting te liggen. 

Ondertussen probeert de kerk steeds weer het cremeren tegen te werken. 

Uiteindelijk wordt in 785, op het concilie van Paderborn, crematie als een 
verwerpelijk, heidens, ritueel bestempeld en wordt begraven in gewijde 

grond door de kerk verplichtend opgelegd. Overigens blijkt ook uit de ge-

vonden grafgiften dat er handel over grote afstand is geweest. Een Berg-
eijk se granaatsteen kwam uit India, een glazen beker uit Kent in Engeland.

Lijkwegen

In 785 werden ook routes voor de zogenaamde lijkwegen door de Kerk 

voorgeschreven. Die lijkwegen liepen van het sterfhuis naar de kerk. Het 
doel hiervan was om de mensen van de heidense begraafplaatsen weg te 

houden. Men moest naar het kerkhof en dat lag voortaan naast de kerk. 

De lijkwegen lijken te zijn voortgekomen uit de angst voor boze geesten. 

Men legde graag een dwaalspoor, met omwegen, vanuit de woning van 

de overledene naar het graf. Men ging dus ook nooit over dezelfde weg 

terug naar huis.

Ton Spamer heeft meermaals de lijkwegen in Deurne beschreven. Wegen 
als Groenstraat, Hogeweg en Keizersstraat wijzen op dergelijke prehisto-

rische of vroegmiddeleeuwse wegen. Omdat dood- of lijkwegen niet voor 

alledaags gebruik waren, verwerden ze vaak tot groene wegen (met gras 

begroeid). Lijkwegen liepen bij voorkeur ook langs weg- en hagelkruisen. 

Het omgaan met de tijd

In de middeleeuwen werd de dag verdeeld in een dagdeel van twaalf uur 

en een nachtdeel van twaalf uur. In de zomer kon een daguur tweemaal zo 

lang duren als een nachtuur. De tijd die men ergens aan besteedde, werd 
eenvoudigweg bepaald door de hoeveelheid arbeid die nodig was om de 

verschillende taken af te maken.

Zo mat men de omvang van een stuk land af aan de hoeveelheid tijd die 
het kostte om het te ploegen: een morgen land. Dat was ongeveer een 
hectare. Hoe ver was het lopen? ‘Deurne Gemert was vier uur  gaans’, 
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waarbij men gemiddeld vier kilometer per uur liep. In een klooster had 

men soms de beschikking over een zogenaamde waterklok, maar vaak 

mat men de tijd af aan de dagelijkse gebeden, zoals het onze vader en 
het miserere. Een ‘miserere’ was de naam van psalm 51, het klaaglied van 

koning David, dat vier minuten duurde. Een onze vader kostte vijftig se-

conden. Hoe lang duurde een aardbeving: 'drie paternosters lang'. Een ei 

koken duurde in 1780 in Helmond ‘het prevelen van twee paternosters’: 

dat was een heel zachtgekookt ei.

Met behulp van het branden van een standaardkaars met vaste maten kon 

men ook de tijd meten. Men kende twaalf- en vierentwintiguurs kaarsen.
Maar de gewone man zal zich overdag beholpen hebben met een hoge 

paal of boom die als goedkope zonnewijzer een mooie schaduw gaf.

Wat betreft de kalenderindeling worden de weken de belangrijkste meet-
eenheid, omdat men zich op de zondag gaat richten. Daarnaast worden 

de kerkelijke feestdagen de allesbepalende momenten van het jaar. De 

Engelse monnik Beda Venerabilis voert in 725 de christelijke jaartelling en 

de Paaskalender in.

Afbeelding 6. Deze boer heeft niets met de tijd en kijkt niet op een zandloper. Hij 
ploegt tot hij klaar is. Een ‘morgen’ land was zo groot dat je het in een ochtend kon 
ploegen.
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