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Een varkenshoeder slaat in de herfst zo veel mogelijk eikels uit de bomen om zijn 

varkens te voeren. De bomen bleken er flink door beschadigd te worden. 
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D’n Uytbeyndel nummer 108

Hans van den Broek

Trouwe lezers van D’n Uytbeyndel,

□ In dit nummer komen we even terug op het artikel in nummer 107 over 
‘de Vlierdense maagdenruil’. En zoals zo vaak, overkomt het ons ook: van 

ruilen komt huilen. Enfin verdiep u zelf in over wat ons aan nieuwe feitjes 
bereikt heeft.

Rob Berkvens diepte een onverwacht verhaal uit 1922 over de gevaren van 

het voetbal op, met de waarschuwing om onze jongens hiervoor te bewa-

ren. En heel opvallend: aan de meisjes wordt geen woord gewijd door de 

bezorgde schrijver. Tsja, die doen zoiets niet, die gaan nooit voetballen.

Het gansrijden was een ‘sport’ die in het hele land eeuwenlang beoefend 

is. Maar de continue druk vanuit de overheid en nadien de dierenbescher-
ming, heeft aan deze ruwe vorm van dierenmishandeling een eind ge-

maakt. Lees hoe deze ontwikkeling tot stand gekomen is.

En hoewel de viering van 1300 jaar Deurne alweer afgelopen is, blijven 

we toch doende om een beeld te schetsen van hoe het er in 721 aan toe 

is gegaan.

Wederom veel plezier bij deze editie.
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Een oud carnavalsvermaak: het gansrijden 

Hans van den Broek

□ Carnaval blijkt van oudsher een periode te zijn waarin het gewone volk 
zich makkelijk te buiten ging. En dus was de overheid er altijd op gebrand 
om de openbare orde juist in die tijd te bewaren en excessen te voor-
komen. Steeds weer blijkt het een feest te zijn waar oude volkstradities 
opduiken. Eén daarvan was het gansrijden. Afhankelijk van de streek werd 
dit ook wel ganstrekken, gansjagen, fooienjagen en voejagen genoemd.

Bij het ganstrekken en aanverwante volkstradities, ging het er meestal 
om een dier te onthoofden. Slachtoffers waren levende ganzen, eenden, 
pauwen, hanen, katten, konijnen, geiten en palingen. Deelnemers trok-

ken met blote handen aan een dier, of sloegen en gooiden met knuppels, 

sikkels, messen of zwaarden naar het weerloze beest. Men bewoog zich 

voort te paard, per boot, op schaatsen, met een kar, zittend op een rad of 
gewoon te voet, al dan niet geblinddoekt. Ook werden wel katten en gei-
ten van torens gegooid. Meestal kwam na afloop het gedode dier op tafel, 
of werd anderszins een maaltijd genuttigd (vaak met worst). De winnaar 
werd tot koning gekroond, kreeg het dier in zijn bezit en werd het mid-

delpunt van de feestviering. Deze ruwe spelen waren wijd verbreid over 

geheel Europa. Behalve met carnaval hadden deze activiteiten ook plaats 
op het feest van een patroonheilige, met de kermis of jaarmarkt, of het 

oogstdankfeest van Sint-Maarten.

Na het gansrijden ging op menige plaats de jeugd rond om te bedelen om 

spek, worst of eieren. Dit gebruik heette fooienjagen, ook wel voejagen. 
In dezelfde categorie als het gansrijden vielen het ringsteken, het dassen-

bijten door gedresseerde honden, het katknuppelen, haring trekken en 

haanslaan. Bij het haanslaan werd een vette haan in de grond gestopt. 
Alleen zijn kop stak nog boven het zand uit. En dan ging men met stokken 

naar de haan gooien tot zijn kop er af was. Een variant hiervan kende men 

in het zuiden van Brabant met wederom de gans als lijdend dier.

Het gansrijden

Het gansrijden vond meestal plaats op een carnavalsdag zoals de zondag. 

In een laan werd tussen twee bomen een touw gespannen waaraan een 
levende, speciaal hiervoor vetgemeste gans, met de kop naar beneden, 
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werd opgehangen. De deel-

nemers reden op paarden, 

soms met een dame ach-

terop, erop af. Ter Gouw 

schrijft erover in 1871: ‘De 
uitgerekte hals van 't arme 

dier werd met zeep be-

smeerd; en dan kwamen de 

ruiters elk op hun beurt in 

galop onder het touw door-

rijden, grepen den gans bij 

den kop, en trokken wat 

ze konden. (...) Zes ganzen 

moesten op die wijze den 

kop verloren hebben, eer 't 

spel ophield.’ 

Bij een Limburgse variant van het ‘ganstrekken’ groef men de as van een 

gewone boerenkar met het ene eind in de grond. Op het andere eind liet 

men het wiel draaien. Hier werd een ladder zodanig overheen gelegd, dat 

de laddereinden even ver buiten het wiel uitstaken. Zodra op elk uiteinde 

een jongeman stond, draaiden de omstanders het rad met grote kracht 

rond. De beide spelers kwamen dan om de beurt voorbij de paal, waaraan 

de gans hing. Daar moesten zij de kop af trekken. Na een vast aantal malen 

te zijn rondgedraaid, waren de volgende twee spelers aan de beurt, totdat 

het arme dier zijn kop kwijt was. 

Een verbod op het gansrijden vinden we al in de dertiende eeuw in de 
keuren van de steden Ieper, Brugge en Brussel: ‘Wie betrapt wordt op het 
werpen naar de gans krijgt een boete van twintig schellingen’. Over heel 
Nederland worden de eeuwen hierna steeds weer verboden uitgevaar-

digd: West-Friesland, Delft, Overijssel, Goes, Bommelerwaard, Helmond, 
Venray, Maaseik, Limbricht.

Afbeelding 1. Ganstrekken, 
staan  de op een voort snellende 
kar.
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Ben niet vrolijk op een bededag, ga dan niet gansrijden

Telkens weer zoekt de overheid een goede reden om het gansrijden te 

kunnen verbieden. En vaak stelt die dan precies op de dag van het voor-

genomen gansrijden een zogenaamde bededag in. Zo’n bededag wordt 

vooral ingesteld als er rampen plaatsvinden, zoals massale sterfte van het 
vee door veepest. Juist de biddagen acht men zeer geschikt om nederig 

een gunst te vragen aan de Heer.

Heel belangrijk vindt men steeds weer een ongestoord en rustig verlopen-

de biddag. Blijkbaar vreest men dat Onze-Lieve-Heer zich beledigd voelt 

en vertoornd raakt, als nu net op deze dag de bevolking plezier maakt, 

dronken wordt en veel kabaal schopt. En dus wordt in Ekeren nabij Ant-

werpen op 20 maart 1735 (net na carnaval) een aantal jongemannen ver-

oordeeld ‘omdat zij op een biddag de gans hadden gereden’. 

Ook in Asten en in Bakel wordt in 1745 met carnaval door drossard en 

schepenen het gansrijden verboden. In Asten zeggen de bestuurders: ‘In 
acht nemende den slechte tijd als straf van de hemel, namelijk de sterfte 
van het rundvee. Dat niemant van de ingesetenen zal mogen de gans rij-

den of een plaats op haar erf ervoor vrij te maken of enig touw, palen of 

paarden te geven. Bij overtreding volgt een boete van drie gulden.' En de 

regeerders van Bakel bevelen op 20 februari 1745 het volk om ‘op vasten-

avonden zijn vreugde en baldadigheden in toom te houden vanwege de 

moeilijke tijden, ontstaan door de sterfte van het vee’. En ze verbieden: 
‘het gansrijden, het knuppelen van hoenders, het in de herberg gaan en 

zich zat en vol te drinken en het spelen van een muziekinstrument’. In Oss 
verbieden de bestuurders in 1757, juist enkele dagen voor vastenavond, 

het gansrijden, omdat men ‘een algemenen bededag’ wil houden. Het ge-

meentebestuur wil niet, dat het effect van deze bededag wordt bedorven 
door het ganstrekken, dat gepaard gaat met feesten en dronkenschap. 

Maar het publiek, en dan met name de jongemannen, laat zich een tradi-

tioneel feest niet zomaar ontnemen door een opzettelijk op die dag vast-
gestelde bededag. 

In Venray mag de Heer van kasteel Macken, Bouwen van der Boyen dat 
ervaren. Hij bepaalt in 1723 dat het verboden is om gezeten te paard ‘genk 

te rijden’. De magistraat van Venray krijgt het bevel daar streng op toe te 

zien. Maar de jeugd van Venray gaat op de maandag van vastenavond wel 

degelijk ‘genkrijden’. Evenwel niet op een paard, doch op een os. En hele-
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maal stuitend voor 

de Heer is dat ze 

die os nota bene 

gehaald hebben 

bij een Venrayse 

schepen: Hendrick 

Cremers! Gezeten 
op de os stormen 

ze om beurten on-

der de kwakende 

gans door. En... zij 

houden zich keu-

rig aan zijn bevel 

‘niet genkrijden te 

paard!

Iets vergelijkbaars gebeurde in 1811 te Tegelen. Joachim Driessen ging 
met twee vrienden te paard van Tegelen naar Venlo om daar aan het gans-

rijden deel te nemen. In Tegelen was dit recent verboden. Terugkomend 
uit Venlo, stormden ze uitdagend in volle galop door het dorp, waarop de 

burgemeester (14-2-1811) een proces-verbaal tegen hen opmaakte.

Maar de boetes kunnen hoog zijn

In 1623 bepaalt het dorpsbestuur van Etten-Leur dat personen die 'gants 
rijden ofte trecken, den haen clippelen, haring trecken en enige dergelijke 
publieke blijschap’, op een boete kunnen rekenen van zes Rijnse gulden. 

In Hoeven kan men in 1628 door het gansrijden tijdens de vastenavondda-

gen zelfs zijn paard kwijt raken. De kwartierschout van Peelland verzoekt 
in 1659 tevergeefs een boete van 25 gulden te mogen ‘invorderen van 

diegene die de gans getrocken hebben’. Someren blijft in 1762 niet ach-

ter. Presidentschepen Jan Goort Geijben doet ter vergadering het voor-

stel: ‘dat striktelijk verboden wierde het zogenaemde gansrijden op den 

vastenavonddagen.’ Het voorstel wordt ‘met eenparigheijt van stemmen’ 

Afbeelding 2. Zit-
tend de gans trek-

ken. Ter Gouw, de 

vo lks vermaken, 

1871.



D’n Uytbeyndel 108

7

aangenomen en alle diegenen, die zich aan gansrijden schuldig maken 

krijgen een boete van drie gulden. En denk erom: de ouders zijn verant-

woordelijk voor hun kinderen, voogden voor hun pupillen en broodheren 

of -vrouwen voor hun dienstknechten. De boetes worden eerlijk verdeeld: 

‘een derde voor de aanbrenger, een derde voor de armen en het laatste 

derde part voor de officier die de boete oplegt’. Deze ordonnantie (ver-
ordening) werd op de twee daarna komende zondagen publiekelijk afge-

kondigd: ‘opdat niemant eenige Ignorantie (onwetendheid) sullen konnen 
pretenteeren (voorwenden)’. Als Adriaan Baron van Bentinck in 1768 ver-
neemt dat in zijn Vrije Rijksheerlijkheid Limbricht tijdens zijn afwezigheid 
- zonder toestemming - de gans is gereden, laat hij uit wraak de gansrijders 

met de blote hand een levende kat rijden!

Dodelijke vechtpartij na gansrijden 1593

Een voorbeeld van een uit de hand gelopen ruzie na het gansrijden op 

vastenavond vonden we in Berghem bij Oss in 1593. Na afloop van het 
gansrijden, waarbij elke uithoek van het dorp gezorgd had voor een gans, 

kregen de bewoners van twee gehuchten het met elkaar aan de stok. Een 

man wordt dodelijk met een mes gestoken en neergeslagen met een stok. 

De dader krijgt uiteindelijk, na het tonen van berouw, clementie.

Afbeelding 3. De kat knuppelen of naar de kat slaan, 17e-eeuwse prent, Ter Gouw.
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Bredero (1585-1618) heeft het er ook over

De eerste strofe van het gedicht Boeren-Gezelschap van Gerbrand Adri-

aenszoon Brederode, 1622, begint met de tekst:

 Arend Peter Gijzen, met Mieuwes, Jaap en Leen,

 En Klaasjen en Kloetjen, die trokken t'zamen heen

 Na 't dorp van Vinkenveen;

 Wangt ouwe Frangs, die gaf ze 'n gangs,

 Die worden of'ereên.

 ofwel : de oude Frangs gaf hen een gans, die werd er afgereden.

Bergen op Zoom verbod 1630 met schip varend

In Bergen op Zoom kende men een eigen variant van de vastenavondspe-

len. De gans werd aan een draad boven de haven gehangen en schippers 

moesten proberen de kop van het beest te trekken, als zij met hun schip 

onder de draad door voeren. Het Bergse stadsbestuur beloonde de schip-

pers in 1594 nog met een vat bier voor dit spektakel. Vanaf 1630 was het 

gebruik echter verboden. 

Omdat het vastenavondgebeuren een katholiek festijn is, proberen de ge-

reformeerden, na 1648, nadrukkelijk dit feest uit te bannen onder verwij-

zing naar de misstanden die er steeds bij optreden.

Helmonds verbod 1648 1660

Zo is in 1648 Cornelius Costius tot predikant van Helmond aangesteld. Hij 
bestrijdt streng ‘de heydensche vastelavont gasten’ zoals het gansrijden 

en katknuppelen, dat trouwens al door het stadsbestuur verboden was. 

In 1660 wordt het in Helmond herhaald: het is verboden om ganssen off 
andere gediertens te rijden. 

Tilburg 1726 een dodelijk ongeval 

Op maandag 13 februari 1726 komt veel volk bijeen voor het gansrijden 

te Tilburg. De gans wordt opgehangen vlakbij de herberg van Adriaen de 

Cort, waar aan weerszijden van de weg houten palen geplaatst zijn. Maar 
het gaat faliekant mis als Pieter van Labeeck aan de beurt is. Van Labeeck 
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rijdt op het voor hem onbekende paard van Jan Peijnenborg. Met een aar-

dig gangetje rijdt hij op de gans af en probeert de kop te pakken. Maar 

op dat moment heeft hij het paard even niet in bedwang en belandt met 
paard en al tussen de toeschouwers. Verscheidene mensen en kinderen 

komen ten val. Labeeck en het paard komen tussen het publiek op de 

grond te liggen. Onder de gewonden is de 12-jarige Hendrick Frissaerts. 

De verwondingen van de jongen zijn meteen zó ernstig, dat hij voor dood 
op de grond blijft liggen. Er loopt zelfs bloed uit zijn oor. Omstanders dra-

gen hem een huis binnen. Als de vader korte tijd later zijn zoon daar aan-

schouwt, ziet hij meteen al ‘geen verstant daer meer in’. Hendrick overlijdt 

vier dagen later aan zijn verwondingen. De drossaert doet onderzoek en 

wil met name weten of Pieter van Labeeck mogelijk onder invloed was van 

alcoholhoudende drank. Volgens de getuigen was daar echter geen sprake 

van. Labeeck had die ochtend in de herberg van De Cort helemaal niets 
gedronken, alleen maar wat gegeten. Ten slotte wilde de drossaert nog 
weten of Labeeck misschien moedwillig met het paard het publiek was 

ingereden. Maar ook dat werd door de getuigen tegengesproken. Labeek 

was volgens hen niet ‘meester over het paard, maar het paard was mees-

ter over Labeeck geworden’.

Afbeelding 4. Ganstrekken vanuit een bootje.
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Liessel 1754 boetes voor fundraising

In de Liesselse geschriften worden twee boetes vermeld die opgelegd zijn 
aan personen die geld ophaalden voor het gansrijden: ‘Jan van Kuijlenburg 

om ront te gaan van de gans te Lieszel, voor ’t gansreijde; ontf. 3:1:0.’ En-

kele dagen later wordt wéér een dergelijke, kleinere boete opgelegd, nu 

aan Jan Siskes. Deze boetes geven een dieper inkijkje in de gang van zaken. 

Die gans moest natuurlijk wel betaald worden. Zoals uit het verhaal van 

Berghem blijkt, zorgt elke buurt of gehucht voor een gans. In Liessel wordt 
blijkbaar ook aan ‘fundraising’gedaan voor het komende spektakel.

1760 Peelland de stadhouder onderneemt actie

De stadhouder van Peelland, Ekringa, legt op 10 december 1760 een ver-

klaring af over het geven, ontvangen of afpersen van nieuwjaarsgiften 
aan schutterijen of bejaarde personen of kinderen alsmede op de vasten-

avonddagen na het gansrijden. Hij wil dat de overheid het ophalen van 

die giften verbiedt. Daags voor nieuwjaar bijvoorbeeld, gaan de jongelui 
nieuwjaarzingen, voornamelijk bij de molenaars, in de hoop een nieuw-

jaarsgift te mogen ontvangen. Dit alles leidt nogal eens tot ongeregeld-

heden. 

Opnieuw bedenkt de overheid een argument dat men het ganstrekken 

moet verbieden: de jeugd gaat maar overal schooien om traktaties en dat 
gaat zover dat het op afpersen neerkomt. En vooral molenaars hebben 

hier last van.

Overheid verbiedt het in 1770, mede wegens ernstig incident te Bakel

In 1770 werd door de overheid een zeer streng verbod uitgevaardigd te-

gen het zogenaamde gansrijden op Vastenavond. Dat komt, omdat het er 

in Bakel bij die feestelijkheid eerder zo ruw aan toe was gegaan, dat er 

twee paarden waren doodgereden. Ook in Gemert werd dit verbod afge-

kondigd, maar het gansrijden ging hier toch gewoon door. 

Deurne 1771 ook een verbod vanwege Bakel

President Gerrit Hampen deelt op 8-2-1771 mede namens de Heere Dros-

sard mee: ‘dat op verscheyde plaatsen in de Meyerye van 's-Hertogen-

bosch, met het rijden te paard en trekken van de gansen op Vastenavond, 

in vorige jaren enige ongelukken waren geschied, zowel aan de personen 
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die te paard reden om de gansen te trekken, alsmede aan hun paarden. 

Dit tot groot nadeel van henzelf. Het afgelopen jaar nog zijn in het nabu-

rige dorp van Bakel, twee paarden bij die gelegenheid dood gebleven. Dus 

hebben de bestuurders van die dorpen en plaatsen goedgevonden, ter 

voorkoming van ongelukken, dit gansrijden te verbieden. Dat in de toe-

komst geen trekken van gansen of te paard naar de gansen toe te rijden zal 

mogen geschieden. Dit op straffe van boetes voor diegenen die het toch 
doen. Ieder persoon, zulks doende, zal een boete van drie gulden verbeu-

ren, voor elke keer dat hij op de gansen of hoenders afrijdt en aan de gans 

trekt. En dit geldt ook voor diegene die de gansen ophangt. Op 11-3-1771 

wordt in de Deurnese schepenvergadering weer gesproken over een ver-

bod van het reyden en trekken van gansen en hoenders. Dit verbod wordt 

in Deurne herhaald in 1772 en 1774.

Afbeelding 5. Gansrijden met een knuppel, Ter Gouw.
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Nu benadrukt de overheid de schade die geleden wordt als deelnemende 

paarden gedood worden. Alweer een reden om het gansrijden te verbie-

den.

In Bakel volgt in 1772 natuurlijk ook een verbod 

Het kan niet uitblijven dat in 1772, met name in Bakel, na het ongeluk met 

de twee omgekomen paarden in 1770, wordt ingegrepen. Van overheids-

wege wordt bepaald, dat wegens ‘dikwerf te dugten onheijlen het verbo-

den is te gansrijden en vuren te stoken’. En de overheid voegt iets nieuws 

toe: vuurtje stoken is ook gevaarlijk.

Mierlo’s verbod 1778 en 1786

In Mierlo wordt in 1778 een verbod uitgevaardigd om ‘haan of hen te trek-

ken, te gansrijden en te haringsmijten’. Want op de vastenavondtijden: 
zondags, 's maandags of dinsdag gebeurden dergelijke ‘uitspat en overtol-

lige weelde’, dat het beter werd geacht dit achterwege te laten. Deze or-

donnantie werd in 1786 herhaald: ‘buitensporige weelde, ongelukken en 
geltverquistinge’ werden verboden. De aanbrenger kon rekenen op een 
derde deel van de boete van 3 gulden. De overheid blijft zoeken naar ar-
gumenten en warempel: met Vastenavond wordt met geld gesmeten. Dat 

zijn ‘uitspattingen van overtollige weelde en geldverkwisting’. 

Liemers 1787: boer dood gevallen, dus een verbod

In de Liemers wordt in 1787 een verbod op ganstrekken met Vastenavond 
uitgevaardigd. De belangrijkste reden: een boer was hierbij van zijn paard 

gevallen en gedood. Het lijkt er op dat er veel sociale druk op de paardrij-

dende jongemannen werd gezet om hard te rijden, want in ’s-Heerenberg 

schrijft men dat: ‘wie niet snel genoeg reed, van den gereedstaanden 
wedstrijdcommissaris een klap met de latjes kreeg’. Maar in 1791 vond 

het gansrijden in het naburige Duiven nog steeds plaats. En dus meldt de 

koster in de kerk dat ‘ieder die doorging met gans- of haantrekken, gevan-

genisstraf zou krijgen’. 

 

Dan lijkt het rustig te worden rond het gansrijden maar in zijn Historisch-

statistische beschrijving van het departement Braband beschrijft Servaas 
van de Graaff in 1807 nog steeds: ‘Niet minder luidrugtig, maar in de daad 
wreedaartig geschiedt, het rijden van den gans, hetwelk niet in alle Dor-
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pen der Meijerij, maar nogthans in velen derzelven Vastenavond plaats 

heeft. Men hangt een levendigen gans ор, wiens wiens hals en kop dik 
met zeep besmeerd zijn, met de poten aan een gespannen touw, tusschen 

twee bomen of staken, en zoo hoog, dat een man te paard er maar even 

bij reiken kan; vervolgens rijdt men er verscheiden malen onder door, en 

dien het gelukt, om den kop van den gans te trekken, die heeft den gans.’

Verbod op gansrijden in heel Limburg 1878

In 1842 wordt in Belfeld het verbod op ‘de gans rijden’ nog in het plaat-
selijke politiereglement opgenomen. Maar in 1878 blijkt dat de centrale 
overheid er zich nu echt fors mee gaat bemoeien. Gedeputeerde Staten 

van het Groothertogdom Limburg stelt op 10 juli 1878 de ‘Verordening 

tegen het mishandelen van Dieren’, vast. Hierin staat: ‘Het is verboden 

kalkoenen, ganzen, hanen of ander gevogelte te werpen, te slaan of het 

hoofd af te trekken onverschillig of dit gevogelte al dan niet vooraf gedood 

is’. Hiermee is het ganstrekken in een klap volledig verboden, zelfs met 

dode dieren. Althans dat lijkt zo.

Er volgen, nog jarenlang, vele juridische procedures, waarbij uiteindelijk 

de Dierenbescherming tegenover de Grevenbichtse carnavalsvereniging 

staat. Dit leidt tot een definitieve uitspraak van de Hoge Raad in 1987. Die 

Afbeelding 6. In volle vaart te paard op een gans af rijden met een soort wig in de 
hand.

Afbeelding 7. Verbod van de Heer van Boxmeer, De Raet: ‘Soo ist dat by deesen ver-
biede en interdiceere aan alle en een eigelijck van geene ganse te trecken en haene 
ofte henne te werpen.’ Ofwel: ‘Bij deze verbied ik iedereen om gans te trekken of 
hanen of hennen te smijten.’
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zegt: ‘….bestaat er geen wettelijke grond om het traditionele gansrijden 
als strijdig met de rechten en waardigheid van het dier te verbieden. De 

omgang met dode dieren is een kwestie van ethisch besef en dat kan naar 
tijd en plaats per persoon of per groep verschillen’. 

Met andere woorden: ‘gansrijden met een dood dier of pop mag, maar 

het is niet netjes’.
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UYTBEYNDELKE 6
Hans van de Laarschot (mede namens Ludo Boeije)

Genealogische sprokkels

□ In veel akten in de schepenprotocollen staan familierelaties opgeschre-

ven die voor de stamboomonderzoeker en de chroniqueur van de familie 

ontbrekende puzzelstukjes kunnen zijn. Zo kwamen we in het schepenpro-

tocol van Deurne over 1531-1535 de volgende (onverwachte) beschrijvin-

gen van familiebanden tegen:

• Dirick van Overlant heeft een dochter Ermgard, die een dochter Jen-

neke heeft. 
• De kinderen van Faes Manwerts heten Peter, Marie, Mette, Jenne en 

Henrick. Dochter Jenne is getrouwd met Henrick Silvester Lodders. 

Mechtelt is een dochter van Goyart Verbeersdonck. 

• Elizabeth is de vrouw van Peter Manwerts. 

• Jan die auste en (Ma)Thijs zijn zonen van Claeus van den Water-
beempt. Claeus wordt in 1531 aangeduid als zijnde overleden. 

• De kinderen van Dirick ‘sMollers zijn Gijsbert, Jan, Dirick, Katherine, 

Haijwig en Styne. Katherine is getrouwd met Aert en Haywig met Jan 

Gobbelssoen. Kleinzoon Steven is de oudste zoon van Styne. 

• Adam/Daem en Wilbort zijn zonen van Henrick Emonts de jonge. 

• Maes en Dirick zijn zonen van Henrick Maessoen. 

• Jan Jan Snabbensoen en Huybert Mertten ‘sBerckerssoen zijn zwa-

gers. 

• Joest en Ceel zijn zonen van Aert Hacken. Ceel is voor 1531 overle-

den en was getrouwd met Alijt. Zij hebben een dochter Marie, die 

getrouwd is met Peter Janssoen van den Ravenecker. 

• Laurens is de zoon van Jan Peters. 

Dankzij kleine brokjes informatie, die niet in doop- of overlijdensboeken 
staan, kan soms toch een stamboom goed gereconstrueerd worden. Een 

schepenprotocol is in principe een vorm van rechtspraak die in opzet niet 

bedoeld is om familiebanden vast te leggen. Maar een dergelijk protocol 

kan, zoals hierboven duidelijk wordt, onbedoeld waardevolle informatie 
prijsgeven.
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Een in Deurne weinig toegepaste tex-

tielvezel: hennep ofwel cannabisvezel

Hans van den Broek 

□ Een textielnaam die zelden opduikt in onze archieven is hennep. Dat 
werd hier vroeger ook wel kennip of kemp genoemd.

Henneptextiel wordt gemaakt van de bastvezel van de hennepplant. Hen-

neptextiel biedt zeer veel voordelen boven katoen: het is veel minder ge-

voelig voor vlekken en slijtage, het gaat drie keer zo lang mee, droogt snel, 

is niet gevoelig voor motten, is tien keer zo sterk als katoen en men hoeft 
het niet te strijken. Verder remt het bacteriegroei en weert UV-straling af. 

Vergeleken met de productie van katoen heeft het weinig water en bestrij-
dingsmiddelen nodig. 

Het remt zelf onkruid-

groei af en levert per 

jaar drie keer zo veel 

opbrengst aan vezels 

op als katoen.

Maar ondanks al die 

gunstige eigenschap-

pen is de omzet hierin 

beperkt. En de toe-

passing verliest vanaf 

de 17e eeuw steeds 

meer terrein. De oor-

zaak is eenvoudig: de 

kostprijs is veel hoger 

dan van katoen. Al-

Afbeelding 1. De zeilen-
maker aan het werk met 
canvas. Jan Luyken.
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leen in de scheepsbouw was de positie van hennep, voor de levering van 
stevige zeilen en sterk touw, met name voor de VOC, onaantastbaar. Zeer 
veel hennep werd voor de plaatselijke scheepswerven verbouwd in de 

Zaanstreek en in geringere mate in Brabant in de Langstraat. Grote hoe-

veelheden vezel waren nodig. In een gemiddeld schip werd 21 kilometer 
touw verwerkt en ook nog eens honderden vierkante meters canvas voor 

de zeilen. Het woord canvas is trouwens in de zeventiende eeuw ontstaan 
uit cannabis. 

Ondanks dat we weinig concrete vermeldingen in Deurne tegenkomen is 

het opvallend dat dorpsreglement nummer 30 van het keurboek van de 

16e eeuw (1525 tot circa 1665) zegt: 'Men mag op de gemeente zijn vlas of 

hennep niet roten op een afstand van meer dan twee roeden (dat is ruim 

elf meter) van het eigen erf. Boete drie goudguldens.'Blijkbaar werd het 

dus wel verbouwd en verwerkt. In onze regio komen we textiel van hen-

nep, zoals gezegd, verder maar sporadisch tegen. Meestal bij de beschrij-

ving van een erfenis. Vermoedelijk is het gebruikt voor stevige kleding. 

Bijvoorbeeld 

Schijndel 24 september 1743. Staat en in ventaris van Johan Roes sing en 

Nicolaes Zij nen, voogden over de drie minderjarige kin deren van wijlen 

Afbeelding 2. Peelrok uit Noord-Brabant rond 
1830. Voor de stevigheid van de stof werd vaak 
hennep met de wol meegeweven. Modemuze.
nl / Openluchtmuseum Arnhem.

Afbeeling 3. ‘Geluks Deurske 
gaade ook op Den Bosch.’ 
Meisje met stevige blauwe 
schort. Ludwig Portman 1805.
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Maria de Five, weduwe van Willem Roessing. Onder andere: drie lapjes 

kennepe lin den. 

Asten 27-11-1771. Dirk Koppens, te Mierlo, Paulus Verberne, alhier - en de 

‘naaste vrienden’ van Jan Smits verkopen voor en namens hem – ‘huysraat 

en winkelwaare’ onder andere: ‘Kennipegoet’. 

Helmond in De Hage 04-10-1776: Openbare verkoop voor de erfgenamen 

van Lambert van der Putten en Jennemaria van Rixtel. Onder andere garen 
roede en kennip.

Afbeelding 4. Dwangbuis voor de psychiatrie.
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Deurne 28-2-1814. Publieke verkoop van roerende goederen op verzoek 

van en toebehorende aan de erfgenamen van Gerard Beijers en Engelina 

Koolen, allen wonend te Vlierden.

81. Kennep aan Willem Meulendijks, 0:10:0

82. Kennep aan Willem van den Eijnden, 0:11:0

En dan vinden we onverwacht nog een leuke toepassing van het hennep-

gebruik in het Deurne van ca. 1800 : 'Betaald aan Willem van Schaijk der-

tien gulden, tien stuijvers, acht penningen, in voldoeninge van verdiende 
arbeidsloonen, verschotten en leverantie van kennip en pik aan des ge-

meentens brandspuit en brandemmers, dus volgens rekening, ordonnan-

tie en quitantie no. 68 13-10-8'.

Uit deze rekening blijkt dus dat hennep voor specifieke toepassingen, 
waar stevigheid vereist is, gebruikt is voor het onderhoud van de brand-

Afbeelding 5. Gebruik dwangjak in de psychiatrie rond 1930.
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spuit en de bekleding van de brandslangen. Verder werd hennep, vanwe-

ge de sterkte, toegepast in de zogenaamde dwangjakken of spanlakens. 

Hiermee werden in de psychiatrie onrustige patiënten onder ‘controle ‘ 
gehouden.

Korte plaatselijke opleving van de hennepteelt in 1941

Dankzij de tweede wereldoorlog en de dan optredende grote behoefte aan 
grondstoffen komt hennep ineens weer meer in beeld bij de landbouwers. 
Zo lezen we in De Zuid-Willemsvaart van 15 mei 1941: 'DEURNE. Naar wij 

vernemen heeft zich hier een flink aantal landbouwers opgegeven voor 
hennepcultuur. Toch zal het niet voor het eerst zijn dat hier hennep ge-

zaaid wordt. Reeds een kwart eeuw wordt met succes hennep verbouwd.'

Op de achtergrond speelde mee dat de gemeente Helmond 120 hectare 

ontgonnen grond in Liessel had aangekocht en hiervan een nuttig gebruik 
wilde maken. Tien hectare werd verpacht aan boeren uit Liessel. Het over-

gebleven gedeelte bleef ofwel braak liggen of werd door Helmond zelf 

geëxploiteerd. 

Hennep is bezig met een revival

In de voorafgaande beschrijving van de hennep ontstaat de indruk dat het 
een product uit het verleden is. Men zou denken dat het zijn beste tijd 
gehad heeft. Maar deze vezel heeft eigenschappen die in de toekomstige 
duurzame wereld zeer gewenst zijn. Zo is de behoefte aan water bij de 
teelt zeven tot tien keer zo laag als voor de productie van katoen. En om-

dat het erg sterk is wordt het in toenemende mate in de bouwwereld als 

alternatief bouwmateriaal gebruikt voor constructies. 
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Maagden ruilen doet huilen

Hans van den Broek

□ In D’n Uytbeyndel 107 schreef Maria Berkers over de verwisseling van 

namen tijdens twee huwelijken in 1918 te Vlierden. De gezusters Maria en 
Wilhelmina van Bommel waren korte tijd na elkaar getrouwd. Maar hun 
namen bleken in het trouwboekje van Maria verwisseld te zijn. Het verhaal 

circuleert nog steeds tijdens bijeenkomsten van de familie. Op ons verzoek 
had Maria Berkers het verhaal vastgelegd. Maar pal na het uitbrengen van 

het vorige nummer werden we met onze neus op een onjuistheid gedrukt.

Het huwelijk van Willem Haazen in 1918 met, zoals door ons vermeld, Wil-

helmina van Bommel, bleek onjuist te zijn. Willem huwde pas drie jaar 

later, op 21 januari 1921, te Vlierden met een andere zus van Maria en 

Wilhelmina en wel met Godefrida van Bommel. En achteraf blijkt dat het 

dus Jacobus Leenders was die met Wilhelmina van Bommel trouwde. Ech-

ter niet in Vlierden maar in Deurne en wel op 2 februari 1918. Dit echtpaar 

huwde ook niet voor de kerk in Vlierden. 

Wat wél klopt, was het burgerlijk en kerkelijk huwelijk van Jan Verhees 

met Maria van Bommel in Vlierden op 5 februari 1918. Maar zowel in het 

kerkelijk archief van Vlierden, als in het trouwboekje van dit echtpaar, 

wordt Maria’s naam foutief als Wilhelmina vastgelegd. (gegevens van 
Sjaak Eijsbouts)

Er is dus zeer waarschijnlijk inderdaad een gecombineerd huwelijksfeest 

gevierd door beide, op 2 respectievelijk 5 februari 1918 getrouwde, echt-
paren. Dan blijkt, dankzij de oplettendheid en kennis van Pieter Koolen, 
een ander feit: de geboorteacte van 6 mei 1890 van Maria van Bommel 

geeft haar voornaam als Wilhelmina weer! Deze akte is opgemaakt in haar 
geboorteplaats Asten. En hier zien we de echte oorzaak van het probleem. 

De originele geboorteacte uit 1890 wordt waarschijnlijk als basis gebruikt 

voor de documentatie in het gemeentelijk en kerkelijk archief te Vlierden 
in 1918. Het gezin van Bommel heeft blijkbaar wettelijk gezien dus twee 
dochters die Wilhelmina heetten.

In de tussentijd kwam nog een (oude) kopie van het trouwboekje van Ma-

ria van Bommel en Jan Verhees uit 1918 boven water. En inderdaad, hierin 

staat Maria ook echt als Wilhelmina ingeschreven. 
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Zoals eerder gezegd, Maria Verhees-Van Bommel overleed, ondanks de 

bijstand van dokter Wiegersma, in 1931 in het kraambed van een twee-

ling, die dit ook niet overleefde. 

Menig nakomeling van het gezin Verhees is keurig naar zijn of haar oma 

Wilhelmina vernoemd, zoals het stond in het trouwboekje. Maar feitelijk 

was dit niet haar naam. Alleen Maria Berkers ontsprong die dans en werd 

naar haar oma Maria genoemd.

Met dank aan Pieter Koolen, Sjaak Eijsbouts en Driek Berkers voor de aan-

vullende informatie.

Afbeelding 1. Oude opname van het trouwboekje van Maria van Bommel en Jan 
Verhees met inschrijving van hun huwelijk op 5 februari 1918. Maria ’s naam is hier 
onmiskenbaar als Wilhelmina vastgelegd.
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Deurne in het jaar 721 (5)

De voeding van de Deurnenaren 

Hans van den Broek 

□ Het produceren van voedsel was een van de grootste zorgen van een 
boer. Een hongersnood voorkomen was moeilijk. Voedseltransport over 

land en het bewaren van voedsel waren amper mogelijk. In onze streken 
kwam in de vroege middeleeuwen een hongersnood gemiddeld eens in de 

vijf tot tien jaar voor. Het is dus niet vreemd dat het beeld van de ideale 
Frankische held was: iemand die goed kon vechten en heel veel kon eten 

en drinken. Wie niet goed kon eten, die kon ook geen koning zijn. Men at, 

als het kon, het liefst zo veel mogelijk vlees én zoog daarbij het merg uit de 

kapotgebeten of versplinterde botten.

In de middeleeuwen at men maar tweemaal per dag. Dat was zo rond elf 
à twaalf uur en om zeven uur ‘s avonds. Als tafelgereedschap gebruikte 

men een houten lepel en een mes. Messen dienden om vlees te snijden en 

te serveren. Vorken kende men niet. Lepels waren vaak overbodig, want 

soep dronk men uit een houten kom. Een eventueel aanwezige lepel bij 

het eten van pap of brij werd gedeeld.

Welke voedingsmiddelen waren in 721 bekend?

De Romeinen hadden de ui, appels, koolgewassen en eetbare kastanjes 

naar onze streken gebracht. En verder waren ook aanwezig (maar werden 

amper verbouwd) pastinaak en asperges. 

Veel voedingsmiddelen waren in ‘Nederland’ nog niet bekend. Suiker ken-

nen we pas vanaf de 11e eeuw. Konijnen worden in de 13e eeuw inge-

voerd. Boekweit, spinazie en aardbei: 14e eeuw. Sla en komkommer: 15e 

eeuw. Radijs, andijvie, schorseneer, oranje wortels: 16e eeuw. Aardappel, 

mais, tomaat, sperzieboon en pronkboon: vanaf 1492. Rabarber: na 1608. 

Augurk: 18e eeuw.

Sommige deskundigen stellen dat de Germanen slechts vlees, melk, boter, 

kaas en bier aten. Ze zouden aanvankelijk veel vlees genuttigd hebben, 
tot wel 100 kilo per persoon per jaar. De Merovingische Franken stonden 
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trouwens bekend om hun voorliefde 

voor varkensvlees. Maar veel vlees 

eten bleef waarschijnlijk toch iets 

wat voorbehouden was aan rijke mensen. Langzaamaan ziet men trou-

wens dat het Romeinse en Germaanse eetpatroon met elkaar versmelten. 

De Germanen gaan meer graan (lees brood en pap) en minder vlees eten. 

Geleidelijk werden dus de graanproducten zoals brood, pap en bier in de 

vroege middeleeuwen het voornaamste eten.

Men kende en verbouwde in 721 in Deurne verscheidene graansoorten: 

rogge, haver, gerst, tarwe, emmertarwe, spelt en gierst. ‘Gewoon’ bruin 

brood werd van rogge gebakken. Luxe witbrood van tarwe was er voor de 

adel. Gerst was niet zo geschikt om brood van te maken, maar wel goed 

voor het bereiden van bier met een laag alcoholgehalte. Verder maakte 

men van granen pap of brij. Een bijkomend voordeel hiervan was dat wie 

brij of pap at niet naar de banmolen van de heer hoefde om graan te laten 

malen tegen betaling! In die tijd was dat nog een watermolen. Vóór de 
komst van de watermolen maalde men thuis het graan met handmolen-

tjes.

Naast brood en pap at men veel bonen, peulvruchten en knolrapen. Melk 

kwam van de geit, eventueel van het schaap. Van melk kon men ‘luxe pro-

ducten’ maken zoals boter en kaas. Boter gebruikten de Germanen als 

kruid, haarvet of geneesmiddel. De Romeinen, die deze Germaanse toe-

passing van boter verafschuwden, gebruikten olijfolie.

Voor het grootste deel werd het koken gedaan met behulp van simpele 

stoofpotten boven open vuur. Dit was de efficiëntste manier om houtvuur 
te gebruiken en het garandeerde dat de kostbare kooksappen niet verlo-

ren gingen. Hierdoor waren maaltijdsoepen en de stoofpot de gangbaar-
ste maaltijden. Naar verluidt hebben de Franken de maaltijdsoep uitge-

vonden. Als regel werden etenswaren dus gekookt. Braden in vet was iets 

voor de edelman: ‘herenvoedsel’. Veel middeleeuwse recepten zijn dan 

ook eenpansgerechten zoals hutspot, brij en pap. Pap was de dagelijkse 

kost in elk huishouden. Het is verder waarschijnlijk, dat men na de slacht 

Afbeelding 1. Boeren slaan in het najaar 
zo veel mogelijk eikels uit de bomen om 
de varkens te voeren.
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dierenmagen gebruikt heeft om in te koken. Voor het bereiden van de 
Schotse ‘haggis’ wordt nu nog een schapenmaag, gevuld met schapen-

lever en -hart, schapenvet en havermeel. Na het dichtbinden of -naaien 

wordt deze zak in water gekookt.

Het brood

Bruin brood bakten boeren en arme burgers van rogge. Het armste volk at 

brood van haver. Tarwebrood en gerstebrood waren voor de heer. Hoewel 

men dus een voorkeur voor vlees had, at men veel brood. Men schat dat 

er per persoon soms wel 1 kilo brood per dag gegeten werd. In het alge-

meen gold dat hoe armer men was, des te meer brood men at. Bisschop 

Gregorius van Tours († 594)schreef: ‘De basisvoeding was brood. In tijden 
van nood werd broodmeel met gemalen wortels van varens vermengd. Als 

het meel op was, bakte men brood van gemalen druivenpitten, boekweit 
en knoppen van bloeiende hazelaars.’ Anderen beschrijven dat men bij ge-

brek aan graan ook ‘meel’ maakte van erwten, bonen, gierst of gedroogde 

paddestoelen. Voor pap gebruikte men gerst of haver. 

Als groente kende men erwten, bonen (tuinboon, duivenboon), (witte) 
wortelen en knollen (knolraap). Daarnaast hazelnoten en soms kastanjes. 

In het ‘wild’ plukte men paardebloem, veldsla en zuring. Men at overigens 
weinig groenten en dan alleen nog als het er was, namelijk in lente en 

zomer. Als fruit groeiden er al sporadisch appels, peren, kersen en bra-

men, maar van enige gerichte teelt was nog geen sprake. Verder kende 

men sleepruim, bosaardbei, rode kornoelje, braam, lijsterbes en kroos-

jespruim. Vaak werden groenten en fruit als kruid gebruikt voor medicina-

le of aromatische doeleinden. Men meende dat vruchten ongezond waren 
en kookte ze liever. Mogelijk klaagde menigeen na het eten van fruit over 

maag- of darmklachten. Dat had misschien te maken met het eten van 

onrijpe vruchten.

Het bewaren van voedsel

Vanuit de steentijd was men voor het bewaren van voedsel al bekend met 
drogen, roken of zouten. Nog tot 1900 overheerste de techniek van het 

inzouten voor het bewaren van groenten. Maar zout was een luxe product 

dat via handel verkregen moest worden. Het drogen nam dus voor de con-

servering een goede tweede plaats in. Vlees werd gerookt of gedroogd. 

Voeding die makkelijk bewaard kon worden, was afkomstig van kippen en 
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bijen. Men hield kippen of hoenders voor de eieren en het vlees. Bijen 

voor de honing en de was. In de middeleeuwen werden er enorme hoe-

veelheden eieren gegeten. Het ei was belangrijk en werd zelfs gebruikt als 

betalingsmiddel. Ook pacht en rente kon men vaak met eieren voldoen. 

Een andere vorm van belastingbetaling was het leveren van vetgemeste, 
gecastreerde hanen, kapoenen genoemd. Men at verder kippen, eenden 

en ganzen. 

Bijen houden was een gewichtige zaak. De honing was het voornaamste 
zoetmiddel van die tijd, bovendien werd het gebruikt als geneesmiddel, 
terwijl de bijenwas voor verlichting dienst deed.

Goed en lang te bewaren waren van oudsher de koolhydraatrijke hazel-

noten en kastanjes. De Romeinen waardeerden vooral de kastanje, die ze 

daarom ook vaak aanplantten als aanvulling voor de voeding van hun legi-
oenen. In opgravingen zijn verder hopen gekraakte hazelnootdoppen ge-

vonden. Hazelaars groeiden aan de rand van de akkers tegen het bos aan.

Graan werd opgeslagen in zogenaamde graanspiekers. Dat waren ge-

bouwtjes met een dak waarbij de vloer en het dak op vier gladde palen 

rustte. Zo werd het graan droog en enigermate veilig voor muizen en rat-
ten opgeslagen. Op een erf stonden meestal twee of drie spiekers.

Maar het beste voorraadvat was een dikke buik. Een hongersnood trof 

vooral diegenen die slecht bestand waren tegen honger. Wie makkelijk dik 

werd, was in het voordeel en overleefde eerder. Men kende geen kelder, 

diepvries of voedsel inmaken in blik of glas. Je moest overtollig voedsel, 

zoals een geslacht varken of een stuk wild, meteen opeten.

Drank

In Angelsaksische overleveringen wordt verteld hoe belangrijk de drinkcul-
tuur bij de Germanen was. Hierbij moet men denken aan bier en mede (uit 

honing gegiste wijn]. 

Dranken waren nauw verbonden met tal van aspecten uit het dagelijks 

leven. Men kende de feestdrank bij huwelijken, heildronk bij gastmalen, 

overwinningsdrank na veldslagen, dodendrank bij begrafenissen en het 

plengoffer aan de goden. Bovenmatig drinken, heel gebruikelijk bij begra-

fenissen, werd na de kerstening een doorn in het oog van de kerkleiders. 
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Maar het belangrijkst was het drinkceremonieel in de politieke sfeer. Na 
het wegvallen van het Romeinse gezag in onze streken stonden lokale lei-

ders op, die ieder krijgers aan zich trachtten te binden. Een belangrijk mid-

del was het aanrichten van drinkgelagen, omdat het aannemen van drank 

de aanvaarding van (wederzijdse) verplichtingen betekende. Een leider 
liet rijkelijk drank schenken, zodat een festijn de hele nacht kon doorgaan. 
Bier was in 721 al eeuwen een veelgebruikte drank die men meestal thuis 

brouwde van gerst of haver. Het werd met veel kruiden op smaak ge-

bracht. Voor de houdbaarheid voegde men gagel toe. Een Germaan uit 

de vijfde eeuw dronk het liefst uit een hoge, slanke beker. Deze Frankische 

spitstoelopende beker kon niet staan en moest geleegd worden alvorens 

hem omgekeerd neer te zetten. Doordrinken dus.

Wijn voor de adel 

Wijn, ingevoerd uit zuidelijker streken, was duur en moeilijker te verkrij-

gen, maar stond in hoog aanzien bij de adel. Het werd als luxe product 

ingevoerd in houten vaten uit het Frankische achterland via de Rijn en de 

Maas. Rijnwijn was bij de elite een gewild product. Ongeveer één op de 

drie scheepsvrachten op de Rijn bestond destijds uit wijn. Het blijkt dat 
het hout van de waterputten veelal kwam van hergebruikte wijnvaten die 
in Zuid-Duitsland gemaakt waren. 

Varkens 

De zesde-eeuwse arts Anthimus uit Ravenna schreef: ‘Spek is het lieve-

lingsgerecht der Franken. Ze eten het liefst varkensvlees.’ Zoals gezegd tot 

wel 100 kg per persoon per jaar.

De varkens waren rond 700 kleiner dan thans, zo’n 65 cm hoog, en had-

den een slachtgewicht van 38 kilo (tegen nu 100). Ze werden gegeten als 

ze nog geen drie jaar oud waren. Als ze niet los rond de boerderij liepen, 

konden ze elders gehoed worden. Een varkenshoeder had varkens van ver-

scheidene eigenaren onder zijn hoede en trok met zo'n vijftig tot honderd 
dieren de bossen in. Hij liep soms wel 30 km per dag. Op 150 hectare ei-

kenbos kon men, het jaar rond, honderd varkens houden. In zogenoemde 
‘mast’jaren, waarvan eens in de 5 à 7 jaar sprake was, was de eikeloogst 

veel overvloediger. Dan kwamen de varkens goed ge'mest' het bos uit. 

Varkenshouders konden soms niet wachten tot de rijpe eikels op de grond 

vielen en sloegen de onrijpe eikels uit de bomen. 
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Het blijkt dat hoe verder 

men van de kust af het land 

in komt, des te meer varkens 

men ziet en des te minder 

rundvee. Ofwel minder gras, 

meer bos. De Franken druk-

ten de grootte van een ei-
ken- of beukenbos uit in de 

hoeveelheid varkens die het 

bos kon voeden met eikels of beukennootjes. Varkens aten dus ook beu-

kennootjes, maar daarvan werd het spek wat week, terwijl ze van eikels 

lekker stevig spek kregen. Het land was destijds voor 90% bedekt met bos. 
Dat bestond vooral uit eiken- en in mindere mate beukenbomen. Varkens 

waren ook van belang voor de beschikbaarheid van vet. Vet was óf afkom-

stig van reuzel, óf van boter.

Als een beest geslacht werd, dan werd het helemaal opgegeten. Een dier 

werd gekookt of aan het spit gebraden en helemaal opgegeten. Dat was 

inclusief ogen, hersens, hart en maag en niet te vergeten het merg uit de 

botten.

Volgens recente opgravingen at men rund, varken, geit, schaap, paard, kip 

en gans. Maar ook egels en mussen stonden op het menu. Soms werd een 

paard geslacht. In 732 schrijft paus Gregorius III echter aan Bonifatius dat 
christelijke volken zich dienen te onthouden van het eten van paarden-

vlees. Paus Zacharias 679-752 verbood het slachten van paarden.

De dieren waren zoals gezegd destijds een stuk kleiner dan onze huidige 
beesten. Het slachtgewicht van een tweejarig rund bedroeg ca. 100 kg te-

gen tegenwoordig 300 kg. Schapen hield men echter niet zozeer voor het 

vlees als wel voor de wol en geiten voor de melk. Men voegde aan veel 

etenswaren kruiden toe, zowel bij vlees en vis groente en fruit en bier en 

wijn. Het meest geliefde kruid was mosterd.

Afbeelding 2. Een varken wordt 
geslacht. Letterlijk alles van het 
varken wordt gebruikt: vlees, or-
ganen zoals hart en lever, huid, 
haar, ogen, pens, botten etc..
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Kippen pluimvee

Julius Caesar schrijft al dat de voorlopers van de Germanen, de Kelten, kip-

pen hielden. Maar hoeveel eieren legde een kip? Een indruk krijgen we uit 

de 13e eeuw. Toen legde een kip 115 eieren per jaar. Een kip liep daarbij in 

de pas met de andere vogels. Ze legde eieren vanaf begin maart en stopte 

ermee in de herfst. Het aantal kippen dat men kon houden, hing af van de 

hoeveelheid voedsel die ze al scharrelend tussen de varkens op het erf of 

na de graanoogst op het land konden vinden. Onduidelijk is hoe men kip-

pen beschermde tegen bijvoorbeeld vossen of andere rovers. Gehuchten 

waren overigens wel met paalwerken omgeven. Misschien haalde men 

kippen ’s nachts in huis.

Vis uit de grote rivieren zal in Deurne amper gegeten zijn. Waarschijnlijk 

was paling wel populair. Die kon men ter plaatse vangen en vaak zes dagen 

in leven houden.

Vlees eten en lichaamslengte

Overigens bleek uit archeologisch onderzoek dat als vlees het hoofdvoed-

sel was, de bewoners gemiddeld langer waren dan op plekken waar men 

meer granen at. Zo waren rond het jaar 700 in gebieden met veel vlees-

consumptie, zoals de Ardennen of Friesland, de mannen 175 en de vrou-

wen 165 cm lang. Daarentegen waren graanetende mannen 171 cm en 

vrouwen 157 cm lang. 

Afbeelding 3a en 3b. Kippen worden veilig in een hoog hok of korf van gevlochten 
twijgen ondergebracht.
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Vlees en zout

Een volk dat veel vlees eet, heeft minder behoefte aan zout. Zo hebben 
Eskimo’s, die voornamelijk rauw of geroosterd vlees nuttigen, amper zout 
nodig voor hun mineralenevenwicht. Maar de slaven van de Romeinen, 

die leefden op brij, brood en groenten, kregen een achtmaal zo grote 

zouttoewijzing als de vleesetende vrije burgers. Daarentegen blijken ve-

getariërs, die veel melk of kaas consumeren, met deze zuivelinname hun 
behoefte aan zout te kunnen dekken.

We weten dat de voorgangers van de Franken, de Kelten, uitgebreid in 

zout handelden, maar over het zoutgebruik van de Merovingen is amper 

iets bekend. We weten wel dat in het Zeeuwse kustgebied uit veen zout 

gewonnen werd. Veel abdijen, ook al lagen ze ver van de kust, hadden 

belangen in de zoutproductie. Zo was de abdij van Lorsch, in de buurt van 
Mainz, in 776 in het bezit van zeventien zoutpannen op het Zeeuwse ei-
land Schouwen. Er was dus blijkbaar wel flinke handel in zout.

 

Afbeelding 4. Het houden van bijen leverde de zoetstof honing en was 
voor kaarsen op.
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Het gebeurde 100 jaar geleden

Ouders, houdt uwe kinderen af van den voetbalmatch

Rob Berkvens

□ Op 7 october 1922 verschijnt 
in het Nieuwsblad van Deurne 

op de voorpagina, de volgende 

ingezonden brief. De schrijver 

meldt zich anoniem met een 

H. De reden van zijn schrijven 

is, dat zijn aandacht wordt ge-

trokken door de reclamebiljet-

ten voor winkelruiten 'om jon-

gens te lokken’. Die zijn kwistig 
verspreid door de voetbalver-

eniging K.M.D (Klein maar Dap-

per). Men schijnt nog niet te 

weten dat er onder de Room-

schen den laatsten tijd een 
sterke actie bestaat tegen de 
uitwassen van het voetbalspel, 

anders zouden de brave Room-

sche ouders hun kinderen wel 

afhouden van den voetbal en 
vooral van den voetbalmatch.

Op het platteland valt het wel 
mee, maar de voetbalbacil 

waait over van de steden en, 

zoals hij schrijft: Ook in ons 

dorp zijn er al heel wat knapen, 

die veel meer belang stellen in al wat den voetbal raakt, dan in de lessen, 

die zij moeten leeren en in het werk, dat zij moeten maken, die veel be-

ter….., neen ik zou bitter worden. Zij zijn op weg om helemaal op te gaan in 

de voetballerij. Ene pastoor Bolder, die volgens de schrijver er zeker meer 

van weet dan wij allemaal samen, schrijft: ’t Is een hartstochtelijk spel, dat 

den jongen geheel in beslag neemt, waar hij alles aan offert. Zijn gezond-

heid, zijn opvoeding, zijn geld, zijn lessen, zijn ouderliefde, in een woord 

Afbeelding 1. Het in de eerste alinea genoem-
de ingezonden stuk. De tekst wekt sterk de 
indruk door iemand van buiten Deurne te zijn 
geschreven die het op goed geluk naar het 
Weekblad heeft gestuurd. Men zou kunnen 
spreken van een ‘lobbyist tegen het voetbal’.
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ALLES ook als het moet….. zijn deugd. Zeker, we willen onze kinderen voor 

zoiets niet groot brengen, maar houden we ze dan ver van ’t leeren gevaar, 

boezemen wij ze dan een afkeer in voor ’t bruine monster.

De schrijver schrijft het artikel als hij verneemt, dat op woensdagmiddag, 
in de stortregen, op een veld, dat onder water staat, de jongens op blo-

te voeten aan het oefenen zijn voor de grote wedstrijden. Hij vervolgt: 

Ondergeteekende zou niet graag aan de jongens een lichaam en geest 

sterkende ontspanning ontzeggen, maar als ’t gaat om hun godsdienstig 

Afbeelding 2. zo zag de krantenkop van het Nieuwsblad voor Deurne er in 1921 uit.

Afbeelding 3. Overlijden van de schrijver: geschiedenisleraar Frater Doodkorte.
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leven, hun plichtsbetrachting, 
hun heele toekomst, die ze op 

’t spel zetten, dan zou hij daar 
dwars tegen in gaan.

Vervolgens raadt hij de ouders 

ten zeerste aan het boekje te 

kopen dat bij het R.K. Drukkerij 

Jongensweeshuis in Tilburg is 

verschenen en dat de uitgever 

van het Nieuwsblad voor Deur-

ne graag voor een kwartje wil 

bezorgen. Het boekje stemt tot ernstig nadenken en heeft als titel: Ouders, 

houdt uwe kinderen af van den voetbalmatch. 

Dat boekje is de tiende uitgaven in de 'Opvoedkundige Brochurereeks' 
van de R.K. Drukkerij Jongensweeshuis te Tilburg en de auteur is frater 

J.J. Doodkorte, geboren op 6 april 1885 te Leeuwarden en overleden te 

Utrecht op 14 juli 1954. Hij is lid van de congregatie van de Fraters van 
Tilburg. Deze is in 1844 opgericht door Johannes Zwijsen ( 1794-1877), die 

in 1832 pastoor in de parochie ’t Heike te Tilburg is en later bisschop van 

’s Hertogenbosch wordt. Het doel van de congregatie is het opzetten van 
een armenschool voor jongens. Op 6 november 1845 komen de eerste 

weesjongens naar het fratershuis. Het 'Roomsch Catholijk Jongenswees-

huis' is een feit. In 1846 kopen de fraters een drukpers en benodigdheden 
en apparatuur voor boekbinden van de Trappisten in Westmalle. Men gaat 

drukken, eerst in het fratershuis en later in een eigen gebouw.

Van de 'Opvoedkundige Brochurereeks' verschijnen in de loop der tijd 338 
boekjes. Ze geven jarenlang richtlijnen voor een deskundige katholieke 

opvoeding. Frater Doodkorte is met name gekant tegen de voetbalmatch 

Afbeeldng 4. En meteen reclame 
voor een boekje van de Fraters van 
Tilburg.
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omdat in zijn ogen het gevaar dreigt dat katholieke voetballers gaan spe-

len met protestantse spelers. En hij vreest vooral dat ze na afloop een 
pilsje gaan drinken.

Bekend bij de ouderen is het blad De En-

gelbewaarder eveneens een uitgave van 

de R.K. Drukkerij Jongensweeshuis. Dat 

verschijnt van 1885 tot 1957. Daarin ko-

men stichtelijke verhalen voor de jeugd: 
over het spelen van priestertje , missio-

narisje, nonnetje, het opvoeren van het 

Heilige Misje en andere opvoedkundige 

spelletjes en richtlijnen voor de jeugd. Er 

verschijnen daarin tranentrekkende ver-

halen zoals 'Jantje, de arme kleine marte-

Afbeelding 5. de weesjongens die werken in de drukkerij van het jongensweeshuis 
te Tilburg.

Afbeelding 6. Voorblad van De Engelbewaar-
der.
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laar' die steeds weer de com-

munie wil ontvangen, maar 

het is zijn strenge vader die 

dat verbiedt. Die vermoordt 

zelfs de pastoor. Ook bekend 

is het verhaal 'De Doopkaars' 

over een blinde jongen, die 

na veel moeilijkheden con-

certpianist wordt. Als dat in 

de klas wordt voorgelezen 

blijft geen oog droog. Dat 
verhaal is ook in boekvorm 

uitgegeven.

Vanaf 1926 verschijnt in De 

Engelbewaarder het feuille-

ton 'Puk en Muk'. Vanaf 1927 ook in boekvorm. Het zijn verhalen over 

twee kabouters die wonen bij Klaas Vaak in het derde straatje achter Lui-

lekkerland. Ze beleven allerlei avonturen. De teksten komen van Frans 

Fransen, pseudoniem voor frater Franciscus van Ostade (1896-1961) met 

tekeningen van de Oostenrijker Carl Storch. Deze laat zich weer inspireren 
door Max und Moritz van de tekenaar Wilhelm Busch. Samen maken ze 

twaalf boeken over Puk en Muk. Later maakt Fransen nog vier boeken met 

de tekenaar Leo van Grinsven. Het is de bedoeling om voor de kinderen uit 

de veelal arme gezinnen een droomwereld te creëren.

Zowel De Engelbewaarder als Puk en Muk wordt enorm populair. Meer 

dan een miljoen exemplaren worden gedrukt en ook in de toenmalige ko-

loniën verspreid. 

In 1930 brandt de drukkerij af en men gaat verder in een nieuw gebouw. 
Vanaf 1960 vindt de ontzuiling plaats. De invloed van de katholieke kerk 

neemt af. Daarom wordt de naam 'R.K. Drukkerij Jongensweeshuis' omge-

zet in drukkerij Zwijsen.

Afbeelding 7. De populaire en vro-
lijke kabouters Puk en Muk.
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Terugkomend op de ingezonden brief. De schrijver komt waarschijnlijk niet 

uit Deurne. Een voetbalvereniging K.M.D. heeft hier niet bestaan en bij 
navraag is Pastoor Bolder ook niet bekend. Over het effect van de brief op 
de bevolking kan men, gelet de ontwikkelingen, stellen…...GEEN.

Bronnen

Jan Naaykens

Pieter Koolen

Nieuwsblad voor Deurne

Google.

De Deurnese spreuk 

Op een gezellig verjaardagsfeestje, waar iedereen maar blijft zitten en dat 
maar niet ophoudt, zegt de jarige opeens: 
‘Kom vrouw, we gaan naar bed, dan kunnen die mensen ook naar huis’.

Een huisvrouwenwijsheid: 
‘Hedde Deurne kermis, hedde peultjes’
Carola Aldenzee 2017.
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