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Voorwoord bij D’n Uytbeyndel nummer 109

Geachte lezers,

■ We hebben weer een Uytbeyndel bij elkaar gekregen, maar het wordt 
lastig. Onze onvolprezen Rob Berkvens is onverwacht uitgevallen en voor
alsnog is zijn terugkeer in nevelen gehuld. En met zijn afwezigheid valt de 
rubriek ‘Honderd jaar geleden’ stil.

In deze editie presenteren wij deel een van de werkzaamheden van de 
landmeter in het verleden. En zoals u kunt lezen, gingen zijn opdrachten 
verder dan alleen maar het opmeten van een stukje land.

Verder gaan we door met de reconstructie van het leven in Deurne in het 
jaar 721. In dit nummer komt de religie aan de orde.

Nieuw is een rubriek waarin met hulp van Hans van Hoek voorwerpen uit 
onze Oudheidkamer onder uw aandacht gebracht worden. Met zo mo

gelijk verduidelijking van het vroegere gebruik. In dit nummer komen we 
uitgebreid te spreken over in Deurne gevonden kanonskogels.

En gelukkig hebben we ook nog een voorraad in Deurne gedane uitspra

ken.

Geniet er weer van, en als u mee wilt schrijven. . . . 

Hans van den Broek ,

hoofdredacteur
hansveldtwee@hotmail.com
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Het landmeten. Deel 1

Hans van den Broek 

■ In de Romeinse keizertijd werd het land al door professionele landme

ters ingemeten om belasting te kunnen heffen. Zij gebruikten voor de 
land in deling al standaardmaten afkomstig uit de tempel van Juno Moneta 
te Rome. De Romeinen markeerden met stenen grenspalen de uitgevoer
de landmetingen op kruispunten. Deze palen werden tegen vernieling 
of verplaatsing onder de bescherming en toezicht van de god Terminus 
geplaatst. Wie een grenssteen omploegde, was vervloekt. De Romeinse 
landmeters deelden land in naar blokken van 2400x2400 Romeinse voet 
[710x710 meter]. Die werden verdeeld in honderd kavels. Eén zo’n kavel, 
blok, was ongeveer 0,5 hectare groot en in een ochtend met de ploeg te 
bewerken: dat is de voorloper van de latere Peellandse ‘morgen’.

Eerste vermeldingen van landmeters in Brabant

We weten dat de heer van Breda in 1251 zijn landmeters opdracht gaf 
woeste gronden uit te geven tegen cijns. In 1382 wordt een zekere Willem 
van Hamvelt uit Veghel als landmeter genoemd.

In Deurne horen we in 1452 over landmeters. Dan hebben, aan de Meijel
se kant, Peter van Byeringen en, aan de Deurnese zijde, Willem van den 
Beken en Lambrecht van Loen ruzie over het gebruik van de grond en de 
put op ‘Luttel Meijdel’. De Hertog van Brabant laat vervolgens landmeters 
een duidelijke scheiding aanbrengen.
 

Afbeelding 1. In het oude Egypte moest na overstromingen het land steeds opnieuw 
ingemeten worden. Let op de knopen in het meettouw.
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Het beroep van landmeter 

Landmeten was een vrij beroep. Het was tevens 'eene zeer onzeekere 
kostwinning', want van landmeten alleen was moeilijk rond te komen. 
Alleen wie als landmeter in dienst was van een instelling, had bestaans
zekerheid. Zo was Jan Francis van de Weijer van 1751 tot 1793 landmeter 
in dienst van de Leen en Tolkamer te 'sHertogenbosch.

Van de tweeduizend landmeters die tussen 1600 en 1800 in ons land werk

zaam waren, hadden de meesten een aanverwant beroep als schoolmees

ter, dorpssecretaris, notaris, aannemer, molenmaker of timmerman. De 
landmeter werkte doorgaans alleen, soms huurde hij tijdelijk een knecht 
in.

Timmeren, tekenen en landmeten was voor veel beroepen een goede ba

sis voor de bouwkunst. Verscheidene architecten zijn, dankzij deze kennis, 
gaan werken als landmeter. Zo was de vader van de bekende landmeter 
Hendrik Verhees [17441813] uit Boxtel ook timmerman en meester
molen maker. In Meijel woonde in 1805 Hendrik Janssen, timmerman bij 
de kerk en landmeter.

Opleiding

De meeste landmeters leerden het vak van oudere, ervaren landmeters. 
Soms ging het vak over van vader op zoon, zoals bij de familie Adan in 
WestBrabant. In Friesland was een opleiding te Franeker. Een landme

ter moest een verantwoordelijk en onkreukbaar persoon zijn. Hij moest 

Afbeelding 2. Een landmeter aan het werk.
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de landmeetkundige technieken en instrumenten kennen, en over alge

mene en wiskundige kennis beschikken. Daarnaast moest hij ook goede 
contactuele eigenschappen hebben, hij kwam immers in aanraking met 
lieden uit alle lagen van de bevolking. Verder moest hij zowel mondeling 
als schriftelijk verslag kunnen doen in officiële rapporten.

Om het beroep van landmeter uit te mogen oefenen, vroeg men aan de 
overheid om een ‘admissie’ (toelating). Daartoe werd een examen afgeno

men en moest men een eed afleggen. Hiermee werd men ‘geadmitteert 
en geswooren landtmeeter’.

Maten

De maateenheden waarmee gemeten werd, waren de roede, de voet en 

de duim. Maar deze maten konden plaatselijk een eigen afmeting hebben.
En het was dan ook heel begrijpelijk dat de Breugelse landmeter Corn. de 
Greef/Groof aan de schepenen van Deurne op 29 oktober 1655 het advies 
gaf: ‘of het niet beter is om te rekenen met ‘de morgen’ volgens de maten 

Afbeelding 3. Kerktorens waren een veelgebruikt meetpunt.
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van Den Bosch en de Meijerij. Name

lijk zes loopensen voor een morgen, 
50 roeijen voor een loop[ense], twintig 
voet voor een roede, en elf duim voor 
een voet.’ 
 

De plaatselijke maten waren vaak het 

resultaat van eeuwen onderhandelen 

tussen boeren en landheren. Want 
de belastingen in natura werden afge

wogen en gemeten in de plaatselijke 

maat. Elke verandering werd dus door beide partijen gezien als een be

dreiging van bestaande rechten en financiële afspraken. Verder speelde de 
plaatselijke trots van het hebben van een eigen maat mee. Een landmeter 
moest dus goed opletten als hij in een stad met een andere maat aan de 
slag ging. Begin zeventiende eeuw kwam aan die diversiteit een einde en 
werd landelijk de Rijnlandse roede als standaardmaat ingevoerd.

Uitbreiding werkzaamheden

Aanvankelijk voerde een landmeter metingen van onroerend goed in op

dracht van een overheid uit. Belastingen werden namelijk op basis van 
grondbezit geheven. Maar langzamerhand deden steeds meer particulie

ren een beroep op hem om de grootte van een perceel te bepalen. Want 
van de omvang van een grondstuk hing de verkoopwaarde bij een erfe

nis of verpachting af. Omstreeks 1800 werden ook veel landopmetingen 
gedaan voor de ontginning van gemene (in bezit van de gemeenschap) 
gronden.

Vanaf de zestiende eeuw ging de landmeter, indien gewenst, handmatig 
kaarten van zijn bevindingen maken voor zijn opdrachtgever. Meestal 

Afbeelding 4. Een landmeter sleept zijn me-
talen meetketting achter zich aan. 



D’n Uytbeyndel 109

7

maakte hij eerst een zogenoemde brouillonkaart, een probeersel. Op de 
kaart werd een schaalverdeling aangebracht om afstanden te bepalen. 
Verder werd ze ingekleurd: groen voor grasland, geel voor bouwland en 
rood voor huizen. Meestal werd een kaart niet gedrukt, zeker de militaire 
niet. Werden ze wél gedrukt, dan gebruikte men vanaf de zeventiende 
eeuw de kopergravure.

Landmeters zijn uiteraard zuinig op hun kaarten. Men mag ze niet vuil 
maken of kreuken. Toen in 1783 landmeter Löffler uit Lobith zijn nieuwe 
polderkaart presenteerde, adviseerde hij dringend: ‘leg ze op tafel, toon ze 
het publiek en dreig dat wie dit ding aanraakt, zal sterven.’  

Landmeten: soms een riskant vak

Meer dan eens werden landmeters belaagd, want hun uitkomsten bepaal
den de hoeveelheid te betalen belasting, of de mogelijkheid een stuk land 
te verkopen. Zo maakte in september 1791 een groep dronken boeren in 
Nistelrode het de Bossche landmeter Johan Camp onmogelijk zijn werk 
te doen. Camp was heidegrond aan het opmeten die aan particulieren 
was toegewezen om in cultuur te brengen. Maar de boze boeren vonden 
dat deze gemeentegronden sinds mensenheugenis toebehoorde aan de 
ingezetenen.

Opvallend is ook dat van de 24 landmeters die in 17911792 in de Meie

rij percelen moesten opmeten, er maar vijf zelf in deze streek woonden. 
Kennelijk wilden de plaatselijke landmeters zich niet aan branden aan ri
sicovolle opdrachten. Landmeters die in Deurne en omgeving actief wa

ren, woonden ook wat verder weg: Cornelis de Groff in Breugel, Pieter van 
Driel in Mierlo, Adriaan Coppens in Helmond. En in Someren is in 1792 
J.F.Schomers werkzaam die helemaal uit Roermond komt.

Landmeter moet overnachten dat kost ook geld

Er werden bijkomende kosten gedeclareerd, als een landmeter moest 
overnachten. Zo wordt in 1792 aan ‘Gerit Goossens alhier tien gulden, 
agtien stuijvers betaald, ter voldoening van geleverde kost, dranck en lo

gement aan den landmeeter Schomers bij gelegenheid van het opmeeten 
der landerijen alhier te Liessel.’ De Deurnese vorster Michiel van Schaijk 
heeft in 1792 een leuke bijverdienste, als hij landmeter Schermers gedu

rende zes weken in huis neemt. Hij declareert daarvoor achttien gulden 
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aan kostgeld bij de gemeente. Verder assisteert van Schaijk de landmeter 
‘met het slepen van de ketting bij het meten der landerijen’. Met 23½ dag 
werk verdient hij nog eens negen gulden en acht stuivers.

Het gereedschap

Veel gebruikte hulpmiddelen bij de lengtemeting waren de meetroede, 
het meetkoord en de meetketting. De zware koperen meetketting met een 
standaardlengte van 20,12 meter, werd door de kettingsleper, de hele dag 
door het land gedragen en getrokken. Een alternatief was het landmeten 
door afpassen. Dat voldeed voor iets minder nauwkeurig werk. De stan

daard hiervoor was de ‘landmeterspas’ van vijf voeten overeenkomend 
met 137 cm. Vanaf de zestiende eeuw kwam een echte passenteller in 
gebruik. In de achttiende eeuw werd soms een meetwiel toegepast. De 
belangrijkste meetinstrumenten waren verder het meet of winkelkruis, 
de halve cirkel en het landmetersastrolabium (de Hollandse Cirkel). Veel 
landmeters gebruikten vanaf de zeventiende eeuw een meettafel of plan

chet.

Driehoeksmeting

Voor kleine percelen ge

bruikte de landmeter de 
meetketting. Voor grotere 
gebieden paste hij, vanaf 
de zestiende eeuw, de drie

hoeksmeting toe. Deze was 
in 1533 beschreven door de 
Nederlander Gemma Frisius. 
Onze landgenoot Don, ook 
landmeter, beschreef in 1612 
een instrument, de Hollandse 

Cirkel, waarmee je de hoeken 

Afbeelding 5. Een metalen land-
meetketting. De onderdelen heb-
ben gestandaardiseerde afmetin-
gen.



D’n Uytbeyndel 109

9

van die driehoek kon meten. Met een driehoeksmeting kon men door ge

bruik te maken van makkelijk waarneembare punten, zoals kerktorens, 
heuveltoppen of hoge bomen, betrouwbare metingen uitvoeren. En bij de 
vele Peellandse twisten over de dorpsgrenzen bleken kerktorens steeds 
weer onmisbare bakens.

Maar in de Peel, vroeger een kale, boomloze vlakte, lag dat anders. De 
landmeters tekenden nadrukkelijk de paar bomen, die er wél voorkwa

men, op hun kaarten in. Bij St.Anthonis op de Bunthorst 'twee dennen

boompjes', bij Peelven ‘De Diepert’ onder Gemert 'Het Dieperts boompje’, 
en in de Boekelse Peel onder Venhorst 'De Daandelendennen'.

Onbetrouwbare landmeters

In 1773 vond onder Budel de verkoop plaats van percelen ‘gemene’ (ge

meente) grond. De Budelse landmeter Jan van Winkel deed het meetwerk. 
Maar rentmeester der domeinen, Jacob Spoor, twijfelde ernstig aan de 
kwaliteit van diens werk. Spoor noemde Van Winkel 'een zeer suspecte 
landmeter die verscheiden malen krankzinnig is geweest, van de Roomse 
Religie tot de gereformeerde religie overgegaen zijnde, zich naderhand als 
een jood heeft laten besnijden en nu wederom tot de Roomse Godsdienst 
gekeerd is'. Spoor merkte verder op dat de regenten van Someren Van 
Winkel onlangs hadden verboden om daar nog enige meting te verrichten. 
Het gevolg was dat Hendrik Verhees het meetwerk van Van Winkel moest 

overdoen.

Op veel plekken in Nederland verhaalde men in het volksgeloof over vuur
mannen. Dat waren landmeters, die na omgekocht te zijn, eden hadden 
gezworen op vervalste metingen. Voor straf moesten ze na hun dood als 
gloeiende mannen door het moeras zweven: ‘de gloeiende’. En wanneer 
tijdens een onweer een bolbliksem door de schoorsteen het huis in knal
de, dan was in de volksovertuiging sprake van een gloeiende man die bin

nen kwam vallen.

Een niet te beïnvloeden landmeter

Op 12 januari 1741 staat jonkheer Carel Philips de Broeders Penitenten 
toe om in Boekel een woning te bouwen en akker en heide aan te kopen. 
De opmeting van de aankoop geschiedt door landmeter H. Haerits. Als in 
1765 het geleende bedrag wordt afgelost, wordt gesuggereerd dat in 1741 
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fraude is gepleegd bij de meting: ‘of indertijd het terrein niet te ruim ge

meten was.’ De Boekelse pastoor Waltherus Wijnants zou tegen de land

meter gezegd hebben: ‘Gij moet hier niet te scherp meten, (…) het is voor 
de broeders.’ Haerits verklaart echter dat hij daar niet op in is gegaan en 
zeer nauwkeurig gemeten heeft.

De landmeter en de aanleg van wegen: de ‘dijken’

Dijken zijn, meestal rechte, verbindingswegen tussen twee dorpen. Land

meters hielden van rechte lijnen en op de heide konden ze ongeremd lan

ge strepen trekken naar de kerktorens toen gemeenten de heiden gingen 

verkopen. Kronkelende banen werden rechtgetrokken. Soms werd dwars 
door een moeras of ven een verhoogde ‘dijk’ opgeworpen. 

De landmeter zet een weg uit

Landmeter Hendrik Verhees beschrijft zijn werkwijze: ‘Op elke 100 roeden 
Rijnlands (376 meter), is een paal geslagen voor de middel van de weg 
en de bovenkant van de paal vertoont de hoogte van de kruin zoals de 
dijk moet worden opgeworpen. Op het einde van ieder perceel en op de 
hoeken zijn grote mastbakens gesteld, waarop de hoogte van de kruin van 
de weg met een kerf of snede is getekend.' De dijken werden opgehoogd 
met zand dat langs de wegberm gewonnen werd. Hierdoor ontstonden 
aan weerszijden van de weg sloten. Oorspronkelijk waren de dijken niet 
verhard.

Op 18 september 1752 krijgt het bestuur van Vlierden opdracht om een 
weg aan te leggen van Vlierden naar Liessel. Men noemt dit het ‘schieten 
van een dijk die aan beide zijden begrensd wordt door een sloot’. De pre

sidentschepen Lambert Vervoordeldonk en de drossaard Petrus de Jong 
gaan zelf als landmeter het traject uitzetten. Daarna moeten de bewoners 
van de diverse buurten aan het werk.

Landmeetstokjes weghalen

Maar soms zijn inwoners het niet eens met een nieuwe weg en proberen 
ze de aanleg te saboteren. In april 1802 wil de overheid een weg aanleg

gen tussen Maastricht en Tongeren. Maar de door de ingenieur in het veld 
geplaatste meetstokken worden steeds door onbekenden ontvreemd. De 
Prefect schrijft een brief aan de pachters en eigenaren van de landerijen 
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waarover het tracé is gepland. Hij dreigt dat als er nog meer diefstallen 
plaatsvinden, hij de meetstokken door soldaten zal laten bewaken op kos

ten van de grondeigenaar. Dat helpt.

Landjepik door plaatselijke heren

Als een plaatselijke heer stiekum zijn gebied wil uitbreiden, grijpt de cen

trale overheid in. Zo gebiedt de Raad van Brabant, na het eigenmachtig 
optreden van de bestuurders van Gemert, aan rentmeester generaal der 
Domeijnen Bacx om met landmeter Dirck Aertsen een nieuwe paaluitzet
ting (de grens vastleggen) uit te voeren [1540]. Ook de Heer van Helmont 
heeft op eigen houtje de palen van de limietscheidingen (grenzen) laten 
verplaatsen. Rentmeester Pieck schrijft hierover op 4 dec 1646 aan zijn 
superieuren: 'De Heren van Helmont en Rixtel geven toe dat het recht 
van alle afpalingen of afgrenzingen niet aan particulieren, maar aan het 
gezag alleen toebehoort. Zij willen zich excuseren voor wat door hen in 
de Peel zou zijn geschied. Want wat zij deden zouden geen afpalingen of 
begrenzingen zijn. Er was een probleem over het schutten en drijven van 
beesten, over heide maaien en ander gebruik van de Peel.' 'Maar,' merkt 
Pieck dan op, 'er zijn ook Peelmeesters uit Helmond, Aerle en Bakel en de 
Stadhouder van Bakel aan het werk geweest met enige geswooren landt

meters.' En die landmeters, merkt hij fijntjes op, hadden ze niet nodig voor 
het schutten van beesten, maar 
gewoon om te meten, waar men 

een andere grens met afpalingen 
wilde maken. De Heren zeggen 
nu dat zij geen inbreuk hebben 
willen maken op het terrein van 

de Domeinen en de rechten van 
de Hertog of er misbruik van 
hebben willen maken. 

Afbeelding 6. Grensmarkeringspaal 
De Lange Reijser anno 2021. Vanaf 
1716 gaf deze paal de grens tussen 
Brabant en Pruisen aan. Ze ligt op 
een verhoging in het landschap.
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Overigens voert een landmeter bij dit soort problemen zijn werk bijna al
tijd uit in het bijzijn van belanghebbende partijen. En stelt na zijn meting 
met hun toestemming een grens vast. Dat voorkomt discussie achteraf.

Subsidie voor een nieuw dak? opmeten!

Na de stadsbrand van 1561 te Nijmegen mag men alleen nog een huis 
bouwen als het is bedekt met pannen of leien. Wel wordt voor het vervan

gen van zachte daken subsidie verstrekt. Voor elke vierkante roede harde 
dakbedekking, zoals opgemeten door de gezworen landmeter, wordt twee 
gulden betaald. 

Eerlijke verdeling van de erfenis: dus land opmeten 

Bij het verdelen van een stukje grond uit een erfenis is er soms een partij 
die meent te kort te komen. Dan is er maar één oplossing: opmeten door 
de landmeter. In 1625 is er in Deurne een grensgeschil over een akker, ge

naamd den Wolffsberch. De ene helft behoort toe aan Gevert Sijmonssen 
en de andere helft aan weduwe Marijke Coolen en haar kinderen. Partijen 
moeten op de komende gerechtsdag, vroeg in de voormiddag, verschijnen 
en toezien (men wordt dus verplicht medegetuige) dat de akker opnieuw 
zal worden gemeten én afgepaald door een gezworen landmeter. Dit on

der toezicht van de schepenen en secretaris. De kosten zijn voor de partij 
die ongelijk heeft. Als de rekening na

derhand wordt gepresenteerd, blijkt 
het hermeten zelf acht stuivers en een 
oortje te kosten. De landmeter krijgt 
29 stuivers, het plaatsen van de palen 
kost een stuiver.

In 1621 voert Mathijs, de echtgenoot 
van Wilbertien Vloymans, een proces 
tegen haar twee broers over de verde

ling van erfgoed gelegen te Bakel en 
Helmond. Allesbepalend is de verkla

Afbeelding 7. Een verwant meetberoep: 
de wijnroeier. De wijnroeier meet met een 
roede de hoeveelheid wijn in een vat.
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ring van Jan Peter Willems, vijftig jaar, landmeter, uit Asten. Op 0603
1646 verkopen de voogden van Jenneken Tomaessen haar erfdeel in het 
huis opten Mortel met het erf, ca. 502 roeden groot (0,7 ha), zoals door 
de landmeter is gemeten. Huis en erf zijn belast met 6,5 vat rogge Roer
mondse maat aan het Sinter Claes Altaer te Baarlo, 1 kan rogge aan Heilige 
Geest te Meijel, 2 of 3 stuivers herencijns, 1,5 hoen. 
 

Rechtszaken kosten geld 

In Asten zijn de klagers over de verdeling van een erfenis reeds ‘te rade’ 
geweest bij advocaten te Grave, 's Bosch en elders. Ze nemen het ver
standige besluit om ‘ter voorkoming van disputen en ruineuse procedures’ 
(want advocaten kosten veel geld), de goederen te verdelen en de aan

delen van de kinderen te verhuren. De goederen zijn hermeten door de 
landmeter, en iedereen kon zien dat ze groter waren als zij ‘ten quohiere’ 
geregistreerd stonden. Het gaat over 92½ lopense land en groes. (15 hec

tare) Bovendien blijkt dus dat men altijd te weinig belasting betaald heeft, 
omdat in het belastingregister het stuk grond als kleiner dan het in werke

lijkheid was, stond vermeld.
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Deurne in het jaar 721 (6)

De religie in Deurne

Hans van den Broek

■ De Germaanse godsdienst kende een godenrijk met als hoogste baas 
Wodan en daaronder de vele mindere goden zoals Donar of de godin 
Freya. De eik was aan Wodan (woensdag) toegewijd, de linde aan Freya 
(vrijdag). Eikenbomen waren dus een symbool van Wodan. En als daar dan 
af en toe de bliksem insloeg, was het duidelijk dat Wodan zijn gezag deed 
gelden.

Daarnaast werd het leven beheerst door onverklaarbare verschijnselen. 
Boven op een heuvel borrelde soms water uit de grond omhoog. Dat was 
vreemd en dus moest daar een bovennatuurlijke kracht en wel een god

heid achter zitten. Wij spreken tegenwoordig van een wijstverschijnsel ter 
plekke van de Peelrandbreuk. Op verscheidene plaatsen vond men deze 
ontzaginboezemende watergevende bronnen: Meijel, Bakel, Handel, Ge

ijsteren, OssHees. 

Afbeelding 1. Germanen vereren het symbool van hun god Wodan, de eikenboom.
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Welke godsdienst had men in Deurne?

In de Romeinse tijd werd een mengeling van Romeinse en Keltische goden 
vereerd. Daarnaast maakte het Christendom enkele bekeerlingen. Maar 
er blijken twee periodes te zijn geweest waarin de bevolkingsomvang fors 
in omvang afnam: in het tijdvak 250350 en 535560. Hierdoor en door de 
instorting van het Romeinse rijk na 476, zakte ook het Christendom op het 
platteland weg en kregen de oude goden weer de overhand. In de spaar
zame grotere steden, zoals Maastricht, bleef het Christendom aanwezig. 

In 721 is de bevolking langzaam weer aan het toenemen. Inmiddels zijn de 
Merovingen, ontstaan uit de Germaanse Franken, de baas geworden. De 
Merovingen dwingen de door hen overwonnen stammen zich te bekeren 
tot het Christendom. Het zijn aanvankelijk vooral symbolische ingrepen, 
met uiteindelijk toch enorme gevolgen. In feite bestaan de Merovingische 
Franken uit verscheidene stammen of familiegroepen. De leden van een 
stam hebben een zodanig stevige onderlinge band, dat vanwege deze 
saamhorigheid ieder zijn leider volgt. Als het stamhoofd wordt gedoopt, 
laten alle stamleden dat doen. Voor individualisme is absoluut geen plaats. 
Wie zijn eigen gang wil gaan, plaatst zichzelf buiten de stam. Dat betekent 
dat je geen overlevingskans meer hebt. 

Dan blijken de missioneringsactiviteiten, uitgevoerd door de Ierse mon

niken, niet zo vrijblijvend meer. Zo lezen we dat de groep waarmee Bonifa

tius bekeringswerk verrichtte, uit maar liefst 52 zendelingen bestond. Hij 
werd begeleid door een grote groep gewone dienaren en wapenknechten. 
Er was voor de gewone man geen keus en vaak was het, zoals wel gezegd 
wordt: ‘kop er onder (doopwater), of kop er af’. Bonifatius zelf schreef 
erover: ‘Zonder de steun van de Frankische vorst, kan ik de heidense riten 
en de verering der afgoden in Germanië niet verhinderen.’ Bekeringswerk 
richtte zich dus allereerst op degenen die het voor het zeggen hadden, de 
heersers, de adel. Dan volgde het gewone volk min of meer vanzelf. Op 
deze wijze werd uiteindelijk iedereen gekerstend. Maar het moge duide

lijk zijn dat het nieuwe geloof aanvankelijk niet diep zat en dat de oude 
Germaanse opvattingen nog lang samen met het nieuwe geloof bleven 
voortleven.

In een door de Franken beheerst gebied moeten de inwoners dus kiezen: 
christen worden of gestraft worden. Op het aanbidden van Germaanse 
goden komen zware straffen te staan. In een wetboek staat onder andere: 
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‘Eenieder die, uit minachting 
voor het christendom, vlees 
eet tijdens het heilige vasten, 
krijgt de doodstraf’. En over 
crematie wordt geschreven: 
‘Een ieder die in de gewoonte 
van de heidense rituelen een 

dode verbrandt en zijn been

deren tot as heeft gebracht, 
krijgt de doodstraf.’

De macht van de Merovingi
sche koningen berust vooral 
op het gebruik van een leger
macht met paarden. Om een 
dergelijk leger te vormen, 

maken ze gebruik maken van het land dat ze bezitten. Om voldoende rui
ters te paard te krijgen, lenen de koningen stukken land uit. Een ridder 
krijgt een stuk land mét de erop aanwezige boerderijen en boeren te leen. 
Zo wordt hij leenman en belooft trouw aan de koning. Dankzij zijn (ge

leende) bezit kan hij één of twee paarden aanschaffen en onderhouden. 
De koning heeft nu ridders met paarden ter beschikking die hij kan gebrui
ken voor oorlogvoering en voor het snel overbrengen van boodschappen. 
Zo kan hij zijn macht laten gelden. Tegelijkertijd bindt hij door het te leen 
uitgeven van land de adel aan zich. 

Door dit beleid ontstaat in de Middeleeuwen een drietal standen: 
• De adel die zorgt voor de verdediging van het land
• De horigen die de grond bebouwen en zorgen voor het voedsel
• De geestelijkheid die de contacten met God onderhouden

De machthebbers betrekken ook de opkomende kerk bij het verwerven 
van de macht. Ze schenken, onder de mededeling dat ze iets willen doen 
voor hun zielenheil, stukken grond met boerderijen en boeren aan bis

schoppen of abdijen en kloosters. Soms zit hier een afspraak bij die duide

Afbeelding 2a ← en 2b → Bo-
nifatius tijdens en na het vellen 
van een eik van Wodan.
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lijk maakt wie de echte baas is: de koning of een lokale edelman. Die houdt 
zich bijvoorbeeld het recht voor om de pastoors ter plekke te benoemen.

Germaanse goden houden nog lang invloed

Achter die kerkelijke schenkingen zit een diepere bedoeling. De bevolking 
is wél met water gedoopt, maar zit innerlijk nog vast aan haar oorspronke

lijke godenwereld. Steeds weer blijkt dat het gewone volk op twee benen 
hinkt: deelnemen aan de verering van de voorouderlijke godenwereld én 
naar de christelijke kerk gaan. De oude Germaanse godenwereld moet dus 
langzaam verdrongen en vervangen worden door het Christendom. En de 
bestuurders van die kerk hebben hun bezittingen van de koning gekregen. 
Zo wordt ook via de kerk steeds duidelijker wie de macht heeft. Er wordt 
wel gesteld dat de bevolking in onze streek pas na 11001200 zodanig ge

kerstend is, dat we dan van Christenen kunnen spreken. 

De Ierse missionarissen probeerden op veel manieren de bevolking te 

kerstenen

Ze wijdden bronnen, waarvan de bewoners van ouds de geesten vereer
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den, toe aan Willibrordus. Het water uit die Willibrordusputjes moest 
wel bijzonder en geneeskrachtig zijn, omdat het boven op een heuvel 
ontsprong. Bij het dopen gaven de Ieren de dopelingen geen Germaanse 
namen meer, maar Christelijke doopnamen. Bomen die aan Germaanse 
goden waren toegewijd, zoals de eik van Wodan, werden omgehakt of 
gekerstend door er een Mariabeeldje in te hangen (de Keskesboom te 
Asten). Ook wel werden ze opgenomen in een kapelletje (Meerveldho

ven), of er werd een kapel naast gezet en omgevormd tot bedevaartsoord 
(Overasselt, SintWalrick). Al met al duurt de kerstening ongeveer van 600 
tot 1200.

De kerken

Bij veel middeleeuwse kerken blijkt de lengteas van het gebouw precies in 
oostwestrichting te verlopen. Maar in Deurne wijkt die as hier 52 graden 
van af. Dit betekent dat de zon op 30 mei, oorspronkelijk het feest van de 
Romeinse Godin van de landbouw, Diana, exact over de lengteas van de 
kerk schijnt. Onze Deurnese kerk staat dus mogelijk op de plek van een 
oude ‘heidense’ Dianatempel. Daar komt bij dat kerken menigmaal ge

bouwd werden in de nabijheid van oude grafvelden, die soms zelfs uit de 
IJzertijd dateren. Ook de Deurnese kerk lijkt op de plek van een oud hei
dens grafveld te staan. Juist door op deze ‘heidense’ plek een kerk te bou

wen, zouden zowel de oude tempel als grafveld gekerstend kunnen zijn.

Op een aantal plaatsen in Brabant zijn resten van houten kerkjes uit de 
zevende en achtste eeuw gevonden. De eerste kerk in Deurne zou ook in 
de zevende eeuw gebouwd kunnen zijn. Men denkt wat betreft de vorm 
aan een wat fors uitgevallen houten boerderij. Volgens Ton Spamer was 
zo’n Deurnes kerkje in de twaalfde eeuw nog niet groter dan 4x8 meter. 
Dat zou betekenen dat er niet meer dan 65 mensen in gepast hebben. In 
feite was het een soort gemeenschapshuis, met juist voldoende ruimte 
om iedereen een staanplaats te verschaffen. Een kerk moest overigens zo 
groot zijn, dat alle volwassenen erin pasten. Dat hing samen met het idee 
dat als je een plek had in de kerk die plaats overeenkwam met je latere 

plekje in de hemel. Bijna vanzelfsprekend zal de kerk ook als vergader
ruimte gebruikt zijn.

Men schat de gemiddelde levensduur van zo’n houten kerkje op zijn 
hoogst op honderd jaar. Er moeten er dus meer na elkaar geweest zijn. 
Overigens had die kerk nog geen toren. Torens zien we pas in de twaalfde 
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eeuw verschijnen. Klokken waren er dus evenmin.
In Brabant blijken de eerste stenen kerken merendeels van tufsteen ge

bouwd te zijn en te stammen uit de elfde eeuw. Ludo Boeije vertelde dat 
die tufsteen vaak verkregen werd door oude Romeinse gebouwen, zoals 
vooral in Xanten, af te breken.
 

Van eigenkerk naar parochiekerk

Vóór de tiende eeuw bestonden er waarschijnlijk alleen zogenoemde 
eigen kerken. Dat betekende dat een kerkje eigendom was van de plaatse

lijke, adellijke stichter. Zo'n kerk was in de eerste plaats bedoeld voor diens 
eigen zielenheil, diens verwanten en de familia die de priester onderhiel
den. Pas in tweede instantie dienden deze eigenkerken ook voor het heil 
van andere omwonenden.

In 721 zal van regelmatige zondagse kerkgang, als er al een voor ieder 
toegankelijk Deurnes kerkje was, geen sprake zijn geweest. Mogelijk zal 
op een enkele kerkelijke feestdag, waarvoor een heidense feestdag ge

Afbeelding 3. Mogelijk zag een houten Deurnes kerkje rond 750 er zo uit.
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kerstend was, kerkgang hebben plaats gevonden. Te denken valt aan het 
feest van de zonnewende op 21 juni, omgezet naar Sint–Jan: 24 juni. In de 
winter gaat het Germaanse feest Joelnacht naar kerstmis 25 december. 
Het nieuwe jaar, dat in de Keltische kalender begon op 1 november, wordt 
Allerheiligen. Pas in de elfde eeuw ontstaan de eerste parochiekerken, ker
ken voor de hele bevolking. Dan wordt geregeld kerkbezoek belangrijk. 
Dat er met zekerheid een kerk in Deurne was, wordt in 1069 voor het eerst 
beschreven.
 

Heidense veldomgangen gekerstend

In de vroegchristelijke kerk werd tot de zesde eeuw nog gedanst tijdens de 
kerkdiensten. In 745 verbood paus Zacharias alle religieuze dansen in de 
kerk. De kerk probeerde deze dansen te kerstenen door ze in een meer in

getogen vorm wel toe te staan: bijvoorbeeld in processies, ofwel religieu

ze optochten. Al vroeg in het Christendom werden processies gehouden. 
Deze ceremoniële optochten zijn oorspronkelijk afkomstig van de Romei
nen. Zo waren er processies om te smeken voor een goede oogst. Bekend 
zijn de Marcusprocessie, rond 25 april, om bescherming van het rijpende 
zaad te vragen. Hierna kwamen de drie Kruisdagenprocessies in de week 
voor Hemelvaart om een goede oogst af te smeken en bescherming tegen 
hagel. Dankzij het meedragen van een processiekruis hoopte men de kwa

de geesten van de velden verdrijven. Verder kwamen er processies met 
Allerzielen (2 november), om gestorven gelovigen te herdenken, Maria 

Afbeelding 4. in sommige kerken werden in de achtste eeuw zogenoemde klankpot-
ten achter het altaar aangebracht om het geluid te verbeteren. Limburgs Museum 
Venlo.
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ten Hemelopneming (15 au

gustus) en Palmzondag (zon

dag voor Pasen). Het lopen 
van een processie heeft zich 
langzaam over WestEuropa 
uitgebreid in de zevende en 
achtste eeuw. 

In het voorjaar kwam de bis

schop gewoonlijk de nieuwe, 
volwassen (!) belijders do

pen. De kinderdoop werd pas 
in de negende eeuw gebrui
kelijk. De dopelingen werden, 
na de doopvragen beant
woord te hebben, driemaal 
ondergedompeld en kregen 

dan vaak nieuwe kleren, als symbool van de nieuwe mens. Er zijn vrij veel 
klachten over lieden die zich elk jaar ergens anders lieten dopen. Iemand 
die blijkbaar in de gaten gelopen was, riep boos uit: ‘Wat nu, ik heb mij al 
drie maal laten dopen en telkens werd mij een hemd geschonken. Waar
om nu niet?’

De pastoor

Gewoonlijk kwamen de parochianen eens per jaar biechten. Men veron

derstelt dat elke pastoor een biechtboek had met voorbeelden van vragen 
naar alle mogelijke soorten zonden. De pastoor nam zijn biechtboek mee, 
voelde de biechtelingen geducht aan de tand en legde de voorgeschreven 
boeten op. Die stonden uitgebreid beschreven in zogeheten boeteboeken. 
Men denkt dat het in Oxford bewaarde boeteboek, het Paenitentiale Oxo-
niense, mede door Willibrordus is samengesteld. Het geeft indirect een 

Afbeelding 5. Paenitentiale Oxo-
niensis II: een boeteboek waar 
vermoedelijk Willibrordus aan 
meegewerkt heeft.
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beeld van de samenleving. Bekijken we een aantal willekeurige overtre

dingen met bijpassende zware straffen:
‘Wie zonder erg gelogen heeft, belijde zijn schuld aan de bedrogene en 
zinge twaalf boetpsalmen. Is de leugen opzettelijk, doch onschadelijk 
geweest: vijftien dagen vasten. Geroddeld over de buren? Een hele dag 
zwijgen en een week vasten. Een bedelaar van de deur gejaagd, zodat de 
stumper van honger stierf? Een derde van het weergeld voor de vrije man 
in de kerkekas. Kleren of voedsel gestolen uit armoe? Vergiffenis en drie 
dagen vasten. Als iemand een tovenaar, een veroorzaker van stormen is, 
moet hij vijf jaar boete doen, waarvan drie op water en brood. Als iemand 
zich tot een waarzegger of voorspeller wendt, aan zwarte magie doet of 
de toekomst leest: drie jaar op water en brood. Als iemand op de eerste 
dag van januari naar heidens gebruik in een hertenvel of runderhuid rond

loopt, moet hij drie jaar boete doen. Als een geestelijke een of andere 
vorm van jacht beoefent, moet hij één jaar boete doen, een diaken twee, 
en een priester drie jaar. Als een priester uit verlangen een vrouw kust, 
moet hij twintig dagen boete doen. Iemand die onrein vlees eet, waarvan 
een wolf gegeten heeft, moet veertig dagen boete doen. Het is niet ver
boden een paard te eten, maar het is eigenlijk niet de gewoonte. Een haas 
mag men eten. Als bijen mensen doden, moeten die bijen snel gedood 
worden, maar hun honing mag gegeten worden. Wie op zondag seksu

eel verkeer heeft, moet drie dagen boete doen. Als leken hun kind door 
verstikking doden, moeten zij een jaar op water en brood boete doen en 
zich twee jaar van wijn en vlees onthouden en zij moeten zich ten tijde 
van de boetedoening van elke wellust onthouden. Kleine jongens die el
kaar slaan, moeten zeven dagen boete doen; adolescenten moeten echter 
veertig dagen boete doen. Als zijn vrouw overleden is, mag een man na 
een maand een ander tot vrouw nemen. Als haar man overleden is, mag 
de vrouw na een jaar een ander tot man nemen. Wie een mens om rede

nen van gezelligheid dwingt om zich te bedrinken, moet dezelfde boete 
doen als de dronkaard.’ 

Het bleek echter dat wie rijk was zijn straf kon afkopen met een aantal 
schellingen en vervolgens opnieuw vrijelijk kon zondigen. Het concilie 
van Parijs verbood in 829 de boeteboeken en beval ze te verbranden. De 
dorpsgeestelijken behielden ze echter. Het gaf ze houvast.
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De expositie: Pottenbakkers en keramisten

■ Van 11 september 
2022 t/m 8 januari 2023 
is in het Heemhuis een 

expositie te bezichtigen 
van keramiek die is sa

mengesteld uit de col
lectie van Thom van der 
Straaten. Voor deze ten

toonstelling heeft Thom 
een selectie gemaakt uit 
zijn in de loop der jaren 
verzamelde veelkleu

rige wandborden (vaak 
volkskunst), vazen, huis

houdelijke gebruiksvoorwerpen, serviesgoed (onder andere potjes en 
moccakan), kandelaars, kruiken en sieraardewerk.

De keramika worden opgesteld naar plaats van herkomst danwel potten

bakkerij. Het betreft werk uit: 
• De Oude Kruik (D.O.K.) Milsbeek van de opeenvolgende pottenbak

kers Peter Linders, Kurstjens en Guul Jacobs.
• De Vuurvogel uit Milsbeek. 
• Terra uit Milsbeek, pottenbakker Frank Theunissen.
• De Champignon uit Gennep.

Uit Tegelen is werk te zien van de echtgenote van Joep Nicolas, Suzanne 
NicolasNijs, verder Niek Hoogland, Joep Felder, Jac Bongaarts en Koos 
Swinkels. Er is tot slot werk van Leo Hendrix, die aanvankelijk werkzaam 
was bij pottenbakkerij Russel Tiglia, maar later zelfstandig werd.
Verteld wordt hoe dit werk in Deurne terechtkwam. Menig Deurnes kun

stenaar heeft in één van de genoemde ateliers zijn ontwerpen uit laten 
voeren, bijvoorbeeld Pieter Wiegersma in Tegelen. Ook Willi Martinali, 
Hans van Hoek en Frans Jacobs lieten hun ideeën vaak elders vorm geven.

Deze expositie geeft u de kans om meer te weten te komen en te genieten 
van in Deurne terechtgekomen of ontworpen keramiek.
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Deurnese spreuk

Inbraak

■ Een echtpaar ligt te slapen. Midden in de nacht worden ze wakker van 
gestommel: inbrekers in huis! Er wordt ingebroken voor geld. Daarop zegt 
de man, timmerman Engelbert Verleijsdonk (Kulertseweg, 18581944),ter
wijl hij de deur van de bedstee opent: ‘Wa gellie hier 's nachts komt zoe

ken, kan ik nog nie ins mer overdag vinden.’

Leesadvies uit 1918

■ Gij leest graag? Ja, 't kan goed zijn, 't kan ook verkeerd wezen. En wan

neer gij leest, niet om u verder te bekwamen dus in vak of studieboeken, 
meer om u te ontspannen, dan zou ik u willen zeggen, doe het zoo weinig 
mogelijk. Maar waar ik vooral tegen wil waarschuwen is dit: gebruik tot 
lezen nooit de uren, die gij aan den slaap moet wijden. Die 's avonds laat 
lezen, zullen dikwijls overdag zenuwachtig zijn, staan te droomen, geen 
lust hebben in hun werk. Maar het allerergste is, dat het vooral de ver
keerde boeken zijn, of althans de erg prikkelende boeken, die hun van den 
slaap afhouden. Verschillenden ondermijnt het lezen de gezondheid, en 
niet zelden ontrukt het aan de ziel het leven der genade.’
Weekblad van de Boerenbond No. 217, Vijftiende jaargang Zaterdag 7 Dec. 
1918.
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TweedeHansjes uit de Oudheidkamer 01

Vier kanonskogels 

Hans van den Broek & Hans van Hoek

■ Op zoek naar zaken uit het Deurnes verleden realiseerden wij ons dat we 
in ons Heemhuis op een gouden bron van informatie zitten: de Oudheid

kamer. Deze wordt al veertig jaar (!) beheerd door Hans van Hoek. Hans 
bergt alle historische spullen die binnengebracht worden op een mooi 
plekje op. Verder legt hij vast wat het voorstelt en uit welke tijd het komt.
De komende afleveringen willen we een aantal interessante voorwerpen 
aan u voorstellen. 

Het eerste voorwerp waar we nagenoeg over struikelden toen we boven

aan de trap de Oudheidkamer instapten, was een dikke zware kanons

kogel. Deze kanonskogel is afkomstig van het terrein van de voormalige 
Brouwerij De Bierton. Dat is tegenwoordig de achterzijde van het huidige 
gemeentehuis ter hoogte van café DAF. Ze is opgegraven in 1946 door 

Afbeelding 1. Hans van Hoek legt het even duidelijk uit.
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Charles van Gogh. Charles 
moest een flink gat graven 
om een boomstronk te ver
wijderen. Hij vond de kogel 
op ongeveer 160 cm diepte. 
De kogel weegt zeventien 
kilo en meet 15,2 centime

ter in doorsnede. Heel fraai 
is een gietnaad in de kogel 

zichtbaar. Charles heeft hier 
nog met een beitel op staan 
slaan, maar toen hij zich re

aliseerde dat er misschien 
wel kruit in de kogel zat, is 
hij daar subiet mee gestopt.

Henk Goossens’ kogel

Een tweede, kleinere, giet

ijzeren kogel, door sne  de 
veertien centi meter ge

wicht 9,6 kilo, is door lood

gieter Henk Goossens net 

onder het dak van de Willi

brorduskerk uit de westelij
ke kerk muur gepeuterd.Dat 
was het geval tijdens her
stelwerkzaamheden na de 
oorlog, rond 1948. Ook deze 
gietijzeren kogel heeft een 
fraai zichtbare gietnaad. De 
kogel was ingemetseld juist 

boven het torentje aan de 
rechterzijde van de toren. 
Vóór de ingreep van Cuy

pers, die in 1880 beiderzijds 
naast de toren een stuk 

aanbouwde, is die kanons

kogel misschien gewoon 
zichtbaar geweest.

Afbeelding 2 (boven). Twaalf ponds zware gietij-
zeren kogel, opgegraven door Charles van Gogh.

Afbeelding 3 (0nder). In de westzijde van de Deur-
nese kerk naast de toren ingemetselde zes ponds 
kogel; er uitgehaald door loodgieter Henk Goos-
sens.
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Een ingemetselde kanonskogel

Wat betreft de uit de kerkmuur verwijderde en ingemetselde kogel ont
breken helaas de Deurnese gegevens. In Nederland en België blijken ove

rigens op verscheidene plekken kanonskogels in kerkmuren of andere 
gebouwen te zijn ingemetseld, ter herinnering aan een doorgemaakte 
belegering, zoals in Haarlem. Jammer genoeg is een aanleiding tot het in

metselen van die kogel in Deurne niet terug te vinden. Er zijn na 1550 geen 
aanwijzingen voor een belegering in Deurne. Evenmin zijn er in de kerkar
chieven vermeldingen over het inmetselen van een kogel.

Elders circuleren nog andere verhalen over ingemetselde kogels. Zo lezen 
we over het ontsnappen aan de dood door een rakelings langs het hoofd 
of tussen de benen door suizend projectiel. Helaas is geen verhaal bekend 
van een Deurnenaar die als dank voor een dergelijk wonder een kogel 

heeft laten inmetselen.

Een gerecyclede kogel met hengsel?

Er ligt nog een derde gietijzeren kogel, doorsnede dertien centimeter, 
gewicht 7,4 kilo in de Oudheidkamer. In eerste aanleg werd gedacht 
dat dit het onderdeel was van een weegschaal, het contragewicht van 
een bascule. Dan zou het een 
gerecycle de kanonskogel moe

ten zijn waar men een hengsel 
aan heeft vastgeklemd. Ook 
werd de suggestie gedaan dat 
het een contragewicht van een 
torenklokmechanisme zou zijn. 
Maar in Oldenzaal werd, temid

den van achttien kanonskogels 
uit de Tachtigjarige Oorlog, een 
nagenoeg identiek exemplaar 
met hengsel gevonden. De ge

Afbeelding 4. Slingerkogel, gebruikt 
als een sloopkogel?
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dachten gingen daar uit 
naar een slingerkogel, of 
een soort sloopkogel om 

stadsmuren te slechten. 
Onbekend is waar deze 
kogel uit Deurne vandaan 

komt. 

Bij verdere navraag hoor

de Hans van Hoek nog 

een anecdote over Hannes van Kessel. Als die met paard en wagen rond

reed en even stopte, maakte hij met een lang kettinkje het bit van het 
paard vast aan een vergelijkbare kogel met hengsel die hij op de grond 
legde. Het paard bleef dan natuurlijk keurig staan. 

Een stenen kanonskogel 

Tussen de versteende fossielen in de kelder ligt een stenen kanonskogel. 
Ze heeft een doorsnede van 12,5 centimeter en weegt 2,4 kilo. Deze kogel 
is in 1998 gevonden tijdens een opgraving ten noorden van het Groot Kas

teel. Ze lag in het restant van een waterput. Duidelijk is dat de kogel niet 
meer fraai rond is, doordat er een stuk van is afgebroken. Dit betekent dat 
ze, na het afschieten, zeer waarschijnlijk het kasteel heeft geraakt.

Heel opvallend in deze stenen kogel is de aanwezigheid van gestreepte, 
glinsterende kristallen van drie bij 0,3 centimeter. Volgens deskundigen 
betekent dit dat de steensoort waar deze kogels van gemaakt zijn, afkom

stig is van de bekende Drachenfels aan de Rijn. De steensoort heet Dra

chenfels trachiet en bevat langwerpige zogenoemde sanidienkristallen. 
De Drachenfels is vanaf de Romeinse tijd tot 1889 in gebruik geweest als 
steengroeve. De beroemde rots is dus oorspronkelijk vele meters hoger 

Afbeeldng 5. Stenen kanons-
kogel in 1998 gevonden in 
een oude waterput bij het 
Groot Kasteel.
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geweest. De afstand van Deurne tot de Drachenfels bedraagt 170 kilome

ter. Rond 1500 was de aartsbisschop van Keulen de baas in die streek. Het 
blijft gissen of de Keulse bisschop zelf een aanval op Deurne heeft uitge

voerd, of dat hij dergelijke kogels aan aanvallende legers verkocht.

In het Anna Ceelenhuis, naast het kasteel in AstenHeusden, worden ook 
enkele stenen kanonskogels bewaard. Ze zijn bij de brug van dit kasteel 
gevonden. Deze kogels zijn uit een andere, volledig gladde, steensoort ge

maakt. Die zijn dus uit een andere steengroeve afkomstig.

Stenen kogels waren in Nederland in gebruik in de periode 13821550. 
Ons Deurnes kasteel is rond 1462 gebouwd. Als we naar de geschiedenis 
van Deurne kijken, zou dit betekenen dat we hier misschien tegen een 
stille getuige van de oorlog tegen de ‘Geldersen’ onder aanvoering van de 
beruchte Maarten van Rossum in de periode 15121516 aankijken. In die 
tijd vond de ‘Slag op de Leensel’, nabij Liessel plaats. Ten gevolge hiervan 
zijn enkele Deurnenaren gevangen genomen en meegenomen naar Venlo 
en daar voor losgeld gegijzeld. Mogelijk is ook het kasteel van Deurne in 
die tijd beschoten want van Rossum heeft in januari 1512 Deurne meren

deels platgebrand. 

Afbeelding 6 (links). en 7 (rechts). Onze kanonskogel van Drachenfels trachiet. Op de 
linker foto is een oplichtend streepje van sanidien, ofwel trachietkristal te zien. Op de 
rechter foto is exact in het midden een postzegelgroot vierkantig trachietkristal met 
kleine streepvormige buisjes herkenbaar. 
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Het gebuik van kanonskogels

In Nederland werden stenen kanonskogels voor het eerst gebruikt, in 
1382, bij de belegering van Grave door hertogin Johanna. Tussen 1382 en 
pakweg 1550, schoten in Nederland de legers dus meestal stenen kanons

kogels af. De kanonnen die stenen kogels afschoten, werden steenbussen 
genoemd. De eerste steenbussen dateren uit het Frankrijk van 1350. Een 
nieuwe ontwikkeling was na 1550 het overstappen op gietijzeren kanons

kogels. Die bleken, dankzij hun grotere gewicht, ze waren ongeveer drie 
keer zo zwaar, veel doeltreffender bij het kapotschieten van kasteelmuren 
of stadswallen. Deze massief ijzeren bollen werden aanvankelijk gegoten 
door klokkengieters. Maar iedere gieter maakte zijn eigen formaat kogels 

Afbeelding 8. Een middeleeuwse aanval op een kasteel. Zodra de kanonnen in later 
eeuwen een groter bereik krijgen, worden de grachten breder en komen ze verder 
weg van een kasteel te liggen.
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en dat was niet handig. En toen besloot prins Maurits in 1590 om zijn artil
lerie te standaardiseren. Hij bepaalde dat er nog maar vier verschillende 
kalibers kanonskogels gegoten zouden worden: 48, 24, 12 en 6 pond. De 
48ponder kreeg de naam een ‘heel kartouw’ (ookwel als cortouw ge

schreven). 

Het twaalfponderkanon werd een kwart kartouw genoemd. Dankzij de 
standaardisatie werd dit een van de meest gebruikte typen kanon. Een 
twaalfponds ‘veldkanon’ deed het ‘alledaagse’ werk. Het moest door 
acht paarden getrokken worden en kon op zijn best twee kilometer ver 
schieten. De kogel had een doorsnede van ongeveer twaalf centimeter. De 
twaalfponder werd gebruikt om ‘een casteeltje, een post van den vijand, 
een batterije, een retrenchement of muur van een kerkhof te forceren’. 
Men kon er gemiddeld anderhalf schot per minuut mee lossen. De mas

sieve gietijzeren kanonskogels werden vanaf 1650 geleidelijk vervangen 
door met kruit gevulde, ontploffende bommen.

Afbeelding 9. Kanonnen worden afgeschermd tegen vijandelijke kogels met zoge-
naamde schanskorven.
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BLADVULLING

De multifunctionele doodskist van Engelbert Verleijsdonk

■ Timmerman Bert Verleijsdonk raakte in Zeilberg bekend, omdat hij op 
een gegeven moment ziek werd. Hij liet zijn neef Jan Verleijsdonk en diens 
zoon Willy komen en vroeg hun een doodskist te maken. Toen hij de kist 
in huis had, ging hij er vast in liggen om te kunnen sterven. Maar .. .  Bert 
werd beter en verhuisde de kist nog voor zo'n tien jaar naar de kelder en ... 
af en toe ging hij erin liggen om er zeker van te zijn dat hij er nog in paste. 
Hij gebruikte zijn doodskist in de tussentijd als opslagplaats voor zijn aard

appelvoorraad!
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