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Voorwoord
Beste lezer,
In deze 36ste editie van Steen voor Steen aandacht voor Frater
Victoricus, een Hooge Mierdse frater met een duidelijk talent voor
schrijven en fotograferen. Daarnaast enkele trieste verhalen uit de
dingrol en over een ontrouwe minnaar. Men zegt wel eens iets over
de jeugd van tegenwoordig….. maar vroeger kon men er ook wat
van…!
Tenslotte een interview met Piet “Hoek” Vosters, een bewogen leven
geïllustreerd met vele foto’s.
Foto’s en fotograferen zijn de rode draad in deze editie. Met de
winter voor de deur willen wij u graag wijzen op een heel bijzonder
fotoproject van Heemkundegroep de Mierden.
In het kader van het zogenaamde huizenproject zijn we begonnen
met het verzamelen van zo veel mogelijk foto’s van panden en hun
bewoners uit Hooge-, Lage Mierde en Hulsel. Alle foto’s van 1875 (of
ouder) tot 2000 zijn voor ons van belang.
Wellicht heeft u een informatieavond bezocht, of de envelop met
informatie thuis ontvangen. Hierbij willen wij u nogmaals vragen om
uw foto’s. Wij hebben uw hulp immers hard nodig!
Mocht u nog geen informatie hebben ontvangen, stuur dan een mail
naar info@hkgdemierden.nl en we sturen het zo snel mogelijk naar u
toe. Bellen kan natuurlijk ook op nummer 013 – 509 17 55 (Riny
Rovers – Swaanen).
Wij wensen u in ieder geval:

Prettige feestdagen en een heel goed 2010!
De redactie
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De twee jeugdboeken van Frater Victoricus van
Gisbergen
door Jos Veldhoven

Inleiding
Op 28 februari 1878 werd in Hooge Mierde Charles van Gisbergen
geboren. Als frater Victoricus genoot hij later enige bekendheid als
schrijver van jeugdboeken en als talentvol fotograaf. In dit artikel
wordt eerst een korte levensschets van frater Victoricus van
Gisbergen gegeven. Daarna wordt ingegaan op de twee
jeugdboeken die hij geschreven heeft: De Hoeve van Aptonga en De
leeuwen van Pallas’ Helm. Tenslotte wordt beschreven hoe zeer
deze boeken de toenmalige geest des tijds weerspiegelen.
Frater Victoricus van Gisbergen
Charles was toen hij geboren werd het zevende kind van Henricus
(Driek) van Gisbergen (28 maart 1836 – 21 juni 1913) en Geertruida
(Truike) Schoormans (8 januari 1841 – 6 november 1918); na hem
zouden er nog drie volgen. Driek was, net als zijn vader,
timmerman/wagenmaker en een zeer belezen man.
Volgens zoon Harrie (6 juni 1882 – 31 december 1976), die zijn
jeugdherinneringen in het boekje Wittewol heeft opgeschreven,
stelde hij veel belang in de uitvindingen van zijn tijd, de
binnenlandse en buitenlandse politiek en de geschiedenis. Driek
heeft de functie van wethouder en van kerkmeester bekleed.
Wat Charles betreft moet de appel niet ver van de boom gevallen
zijn. Zijn broer Harry beschouwde hem in zijn jeugd tenminste als
een groot geleerde, vooral omdat hij wat Frans sprak.
Charles volgde de onderwijzersopleiding aan de kweekschool St.
Stanislaus in Tilburg en behaalde later diverse akten. In 1895 trad hij
in bij de Fraters van Tilburg; als frater nam hij de naam Victoricus
aan. Zijn hele werkzame leven heeft frater Victoricus door gebracht
in het onderwijs. Hij heeft voor de klas gestaan in Oisterwijk, Cuijk,
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Tilburg, Deurne, Udenhout, Eindhoven en Zwolle. Al in zijn
Oisterwijkse tijd, van 1900 tot 1906, begon hij met zijn literaire
activiteiten. Hij schreef verschillende toneelstukjes, voordrachten,
gedichten en in het begin van de jaren dertig dus twee jeugdboeken.

Frater Victoricus van Gisbergen
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Als voorbeeld van zijn dichtkunst volgt hier een nieuwjaarsgedicht
van zijn hand:
De oude kaars is kwijnend uitgegaan
‘k Staar op de trieste rest in angstvol vragen
Is niet té veel aan energie verlekt?
Nam God in wat zij deed zijn wel behagen?
Steek op! Steek op de nieuwe Nieuwjaarskaars,
Vol hoop, met goede moed en krachtig streven!
- ’t Kan m’n laatste kaars zijn … m’n doodskaars!
Doen wij ze àl haar licht en warmte geven.
Frater Victoricus was niet alleen literair actief, hij was ook een
begenadigd fotograaf. Naast foto’s voor Je Taalboek, een door zijn
collega frater Victor van Nispen geschreven schoolboek, maakte hij
veel portretten van zijn medefraters bij officiële gelegenheden en
foto’s in de omgeving van Tilburg. Zijn foto’s en glasplaatnegatieven
zijn ondergebracht in het Regionaal Archief Tilburg.
Frater Victoricus sukkelde nogal met zijn gezondheid. Dat was
ongetwijfeld een belangrijke reden om in 1926 met vervroegd
pensioen te gaan. Hij klaagde ook vaak over zijn kwalen, maar wist
daarbij wel zijn humor te bewaren. Toen hij eens met een sigaar in
bed lag en een bezoeker belangstellend informeerde hoe het met
hem ging, antwoordde hij: “Je ziet het, een rokende puinhoop”.
Op 18 juni 1944 is frater Victoricus in het moederhuis van de Fraters
van Tilburg overleden. In de herfst van 2000 werd hij herbegraven
op het fraterkerkhof van Huize Steenwijk in Vught.
De twee jeugdboeken
Wanneer de twee jeugdboeken, bestemd voor de jeugd van 12 jaar
en ouder, zijn uitgekomen is niet precies bekend: in de boeken zelf
staat geen datum van verschijning. De Hoeve van Aptonga is in
1931 beoordeeld door de kerkelijke censor, terwijl zowel dit boek als
De leeuwen van Pallas’ Helm in 1932 besproken zijn in het tijdschrift
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Ons eigen blad. Tijdschrift van praktiese Roomse opvoeding. Beide
boeken moeten dus vrij kort na elkaar in het begin van de jaren
dertig uitgekomen zijn.
De Hoeve van Aptonga (uitgegeven door de Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis in Tilburg) en De leeuwen van Pallas’ Helm
(uitgegeven door N.V. De R.K. Boekcentrale te Amsterdam)
behandelen allebei hetzelfde thema: de vervolging van de christenen
door de Romeinen in de derde eeuw na Christus.
De Hoeve van Aptonga gaat over een weduwe, de 40-jarige Sabina,
en haar drie kinderen, Paulinus, Lucia en Secunda. Dit gezin
bewoont de hoeve Ad Fines in Aptonga, dat ten zuiden van
Carthago (Noord-Afrika) ligt. In die tijd behoorde Noord-Afrika tot het
Romeinse rijk. Keizer Valerianus, die toen regeerde, vervolgde de
christenen fel.
Op het moment dat Paulinus op weg is naar Carthago om een
bezoek te brengen aan bisschop Cyprianus (ca. 200-258), worden
zijn ziekelijke moeder, zijn twee zussen en een slavin, vanwege hun
christelijk geloof door de Romeinen gearresteerd. De slavin, Vivia,
wordt gemarteld, maar verzaakt haar geloof niet.
Zij sterft in de cel, evenals moeder Sabina, die bezwijkt aan de
geleden ontberingen. Als de Romeinen dreigen haar te martelen,
geeft Secunda toe en zweert haar geloof af. Later krijgt zij daar
hevig spijt van. Haar jongere zus Lucia daarentegen blijft
standvastig.
Inmiddels weet Paulinus in Carthago ter nauwer nood aan arrestatie
te ontkomen. Dankzij de hulp van een dienaar van Cyprianus
ontsnapt hij na een spannende achtervolging naar Aptonga. Daar
treft hij zijn zusters Secunda en Lucia. Lucia is namelijk uit de cel
bevrijd door Secunda met hulp van een oom, die honderdman is in
het Romeinse leger, maar zich later bekeert tot het christendom. Het
hele gezelschap vertrekt weer naar Carthago, waar Secunda wordt
herkend en gevangen wordt genomen. De rest vlucht per boot,
achtervolgd door een Romeins galei, naar Spanje. Secunda sterft in
Carthago alsnog de marteldood
6

De voorkant van het boek De Hoeve van Aptonga.
.
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Het tweede boek speelt zich af in de buurt van Pallas’ Helm, een
berg in de woestijn van Idumea, ten zuiden van de Dode Zee. In dat
gebied wemelt het van de leeuwen. Een aantal is daar gebracht door
de Romeinen, die in de derde eeuw de streek bezet houden, om
aanvallen van vijandige stammen te weren. Naar dat deel van de
woestijn worden echter ook gezinnen gebracht, die het slachtoffer
zijn van de christenvervolging door keizer Decius van Rome
(190/201-251).
Dit lot treft ook Julius Flavius Turbo, zijn vrouw, drie zonen en twee
dochters. Op het moment dat het gezin wordt opgepakt is de oudste
dochter, Dulcia, niet thuis. Wanneer zij hoort dat haar familieleden
naar de omgeving van Pallas’ Helm zijn gebracht, gaat Dulcia naar
hen op zoek.
Inmiddels probeert Julius Flavius Turbo met zijn gezin dwars door de
woestijn de stad Petra te bereiken, in de hoop dat daar de
christenvervolging minder erg is. Dat lukt hem ook, maar ten koste
van een gruwelijk verlies: zijn jongste dochter Veria (bijna 8 jaar oud)
wordt door een leeuwin aangevallen en verscheurd. In Petra blijken
de christenen echter ook fel vervolgd te worden en het gezin besluit,
samen met een aantal andere christenen, op weg te gaan naar
Errha.
Onderweg daar naar toe wordt Dulcia met de rest van haar familie
herenigd. In Errha aangekomen wordt het hele gezelschap door een
Romeinse legereenheid gearresteerd, maar voor er iets
onherroepelijks kan gebeuren, wordt bekend dat keizer Decius in
een veldslag gesneuveld is. Hij is opgevolgd door zijn jongste zoon
die een einde maakt aan de christenvervolging.
Beide boeken, voorzien van fraaie illustraties, zijn vlot geschreven in
een reportage-achtige stijl. Dit laatste betekent dat de auteur soms
uit zijn verhaal stapt om de lezer iets mee te delen dat geen
onderdeel van het verhaal is. Zoals: “Het kan er gevaarlijk zijn voor
anderen, maar, zooals je weet, als wij verhalen lezen, zijn wij als
toovenaars, die ongedeerd rondwandelen waar een ander de dood
zou vinden” (De leeuwen van Pallas’ Helm, pag. 5).
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Deze stijl vloeit voort uit de opzet die hij voor de boeken gekozen
heeft. Behalve dat Victoricus van Gisbergen spannende
jeugdboeken heeft willen schrijven, heeft hij de jeugd ook willen
onderwijzen in de geschiedenis van de christenvervolging en de
zeden in die tijd. De verhalen zijn dan ook gebaseerd op historische
feiten. Om dat nog eens te benadrukken geeft frater Victoricus aan
dat hij het verhaal over de hoeve van Aptonga niet geschreven maar
bewerkt heeft.
Het is overigens niet toevallig dat frater Victoricus schreef over de
christenvervolging in de derde eeuw. De naam ‘Victoricus’ is
afkomstig van een martelaar, later heilig verklaard, die omwille van
zijn geloof door de Romeinen in 287 ter dood is gebracht, niet in
verre oorden maar in de buurt van Amiens in Noord-Frankrijk.
Beide boeken werden kort maar lovend besproken in het tijdschrift
Ons eigen blad. Tijdschrift van praktiese Roomse opvoeding. Over
De Hoeve van Aptonga werd gesteld: “Martelingen en bekeeringen,
geloofskracht en christelijke adeldom liggen in dit boek rijk verspreid.
Het is een mooi verhaal uit de eerste christentijden. Veredelend en
reinigend zal dit nobele boek op de kinderen inwerken”.
De leeuwen van Pallas’ Helm kreeg als oordeel: “Er zit genoeg
romantiek in ’t verhaal om de jonge lezers te boeien; de uitgave is
goed verzorgd, al kunnen ons de illustraties minder bevallen.
Aanbevolen”.
De recensent gaf niet aan waar hij zijn oordeel over de illustraties op
baseerde. De naam van de illustrator van de De leeuwen van Pallas’
Helm is niet bekend, die van De Hoeve van Aptonga wel. Dat was
de bekende kunstenaar Bernard Reith (1894-1974).
Hij maakte veel illustraties voor de uitgaven van de Drukkerij van het
R.K. Jongensweeshuis en voor de Katholieke Illustratie, waarvoor hij
niet alleen het stripverhaal over de aap Monki tekende, maar
jarenlang ook een kunstrubriek schreef. Daarnaast is hij bekend
geworden door zijn prachtige illustraties in de roman Psyche van
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Louis Couperus. Zijn tekeningen zijn vaak somber en grijs, zoals
goed te zien is in De Hoeve van Aptonga.

Een illustratie uit De leeuwen van Pallas’ Helm.
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De geest van de tijd
De jaren waarin beide boeken verschenen vielen in een tijd dat het
Rijke Roomse Leven zich volop ontplooide. Evenals de protestanten
en socialisten probeerde de rooms-katholieke elite, met de
geestelijkheid voorop, haar achterban te organiseren in eigen
verenigingen en organisaties. Een belangrijk doel hiervan was
ontkerkelijking te voorkomen en het r.k.-geloof te beschermen. Dit
proces van verzuiling ging ook niet voorbij aan de wereld van het
jeugdboek. Wat daarbij een rol speelde is mooi af te lezen aan de
titelpagina van vooral De Hoeve van Aptonga.
Zo zien we dat dit boek is uitgegeven door de Drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis in Tilburg. Deze drukkerij is in 1846 opgericht
door de Fraters van Tilburg, een onderwijscongregatie die in 1844
door de toenmalige pastoor en de latere bisschop Johannes Zwijsen
(1794-1877) is gesticht. Zij was bedoeld om de jongens die in een
door de fraters gesticht weeshuis woonden, een vak te leren.
De Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis (die later is overgegaan
in de huidige Tilburgse uitgeverij Zwijsen) had tot taak om te
voorzien in de eigen behoefte aan drukwerk en die van andere
kloosters en vooral om schoolboeken te drukken voor katholieke
scholen, die in snel tempo werden opgericht.
In 1912 constateerde de Tilburgse frater Sigebertus Rombouts
(1883-1962), de voortrekker van een katholieke pedagogiek, dat er
een schreeuwend tekort was aan katholieke jeugdboeken van goede
kwaliteit. Daar stond tegenover dat er volop ‘neutrale’ boeken op de
markt waren, die goed geschreven en aantrekkelijk vormgegeven
waren. Zij misten echter, aldus Rombouts, het katholieke karakter en
werkten als geestelijk gif in op de lezer. Daarom begon de Drukkerij
van het R.K. Jongensweeshuis met een aantal succesvolle
jeugdbibliotheken: de Klasbibliotheek in 1915, Van ’t Jonge Leven in
1918 en de Roomsche Reeks in 1918. Tilburgse fraters werden
gestimuleerd om zelf de pen ter hand te nemen.

11

Frater Victoricus heeft met zijn twee jeugdboeken aan deze oproep
gehoor gegeven. De Hoeve van Aptonga is als nummer 21 in de
Roomsche Reeks verschenen.
Zowel De Hoeve van Aptonga als De leeuwen van Pallas’ Helm zijn
blijkens de titelpagina uitgegeven “onder goedkeuring van den
Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur”.

Het stempel van de
Keurraad voor
Roomsche Jeugdlectuur.

Deze Keurraad, opgericht op 25 juni 1924, was eveneens een
initiatief van de Fraters van Tilburg en weer was frater Rombouts
een van de voortrekkers. In de Keuraad bundelden zes
onderwijscongregaties hun krachten met als belangrijkste doel te
bevorderen dat er meer goede katholieke jeugdboeken werden
geschreven en die te verspreiden. Als motto werd gekozen: Voor het
Roomse kind het Roomse boek.
Met een aantal belangrijke katholieke uitgevers maakte de Keurraad
de afspraak dat de raad de manuscripten van jeugdboeken voor het
drukken zou toetsen of zij goed rooms waren. Een goedgekeurd
boek werd voorzien van het Keurraadstempel. Als tegenprestatie
verplichtte de Keurraad zich om alle met het stempel verschenen
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boeken zo krachtig mogelijk te propageren op scholen en, via die
scholen, bij de ouders.
De raad deed dat door die boeken te bespreken in het al genoemde
tijdschrift Ons eigen blad, waarvan, al weer, Frater Rombouts
hoofdredacteur
was,
door
het
organiseren
van
boekententoonstellingen, het uitgeven van catalogi en z.g.
Keurlijsten met goedgekeurde boeken en door het inzetten van
propagandisten.
De Keurraad vond een boek pas geschikt voor de jeugd wanneer de
katholieke wereld- en levensbeschouwing er duidelijk en expliciet in
tot uiting kwam. Dit werd belangrijker gevonden dan de vraag of het
boek goed geschreven was. Hartstochten als haat, afgunst,
gierigheid en eerzucht waren uit den boze, evenals zedeloosheid en
“bloed- en moordtooneelen”.
Dit laatste gold blijkbaar niet voor martelarenverhalen zoals De
Hoeve van Aptonga en De leeuwen van Pallas’ Helm, waarin
martelingen en de dood in de arena toch bepaald beeldend
beschreven werden.
Fel keerde de Keurraad zich tegen de z.g. ‘neutrale’ jeugdlectuur,
boeken waarin geen enkele aandacht geschonken werd aan de
rooms-katholieke godsdienst.
Het betrof dan boeken van schrijvers als Karl May, Jules Verne,
Hector Malot (Alleen op de wereld), Kievit (Dik Trom) en Van
Abkoude (Pietje Bell). De laatste twee auteurs werden ook
afgewezen omdat in hun boeken de spot gedreven werd met
gezagsdragers.
De Keurraad verwierp dit soort boeken omdat hij de katholieke jeugd
wilde redden van de morele ondergang en het moderne heidendom.
Het lezen van neutrale jeugdboeken zou in de visie van de raad
onvermijdelijk leiden tot een leven zonder God en godsdienst.
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Een foto van een moeder met kinderen, gemaakt door frater Victoricus voor
het schoolboek Je Taalboek.
De manuscripten van De Hoeve van Aptonga en De leeuwen van
Pallas’ Helm hadden dus genade gevonden in de ogen van de
Keurraad
voor
Roomsche
Jeugdlectuur,
getuige
het
Keurraadstempel dat in beide boeken voorkomt.
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Voor De Hoeve van Aptonga was dat echter niet voldoende om te
mogen worden uitgegeven. Blijkens de keerzijde van het titelblad
van dit boek heeft ook de censor van het bisdom ’s-Hertogenbosch
het manuscript nog beoordeeld.
Op 20 maart 1931 verleende de censor het manuscript het z.g. nihil
obstat, waarmee hij aangaf geen bezwaar te zien in publicatie. Hij
had geen ideeën in het werk aangetroffen die schadelijk waren voor
het geloof of in strijd waren met de leer van de Kerk.
Het laatste obstakel was het ‘evulgetur’ (later imprimatur genoemd),
de toestemming van de bisschop om het boek uit te geven. Zoals uit
de keerzijde van de titelpagina blijkt werd deze toestemming op 21
maart 1931 verleend.
Uit het voorgaande blijkt dat frater Victoricus niet zomaar twee
jeugdboeken heeft geschreven. Hij heeft zich daadwerkelijk en met
overtuiging gemengd in de strijd die de katholieke elite in die tijd
meende te moeten voeren om het katholieke volksdeel te behoeden
voor geloofsafval en te beschermen tegen ‘neutrale’ (maar ook
liberale en socialistische) tendensen die het naar haar mening in het
verderf zouden kunnen storten.
Geraadpleegde bronnen:
Archief van de Fraters van Tilburg
Brabants Dagblad van 3 juli 2003, Midden-Brabant, pag. 16
Gisbergen, H. van, Wittewol, Hapert 1974
Gisbergen, J. van, Hooge Mierde. Kleurrijk zwart-wit bekeken 1880-1980
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Kent u ze nog?
Door Harrie Wenting

In deze rubriek in Steen voor Steen komt een van de oudste
inwoners aan bod. Harrie Wenting gaat op bezoek op plaatsen waar
de koffie al klaar staat nog voordat je er goed en wel zit. ‘Efkes
buurte’ is vooral terugkijken naar vroeger. Graven in de
herinneringen levert vrijwel altijd nog leuke details op. Wie kent ze
nog, waar kwamen ze vandaan en wie vertelt later nog hun verhaal?

Piet-“Hoek”-Vosters werkte tot zijn 77-ste
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‘Tegenwoordig staan de kranten er vol van, om op je 67-ste met
pensioen te gaan. Bijna niemand kan zich voorstellen dat hij het zo
lang volhoudt. Ik werkte tot mijn 77-ste en als een hartoperatie me
niet tegen gehouden had zat ik nu nog op een bulldozer. Het geheim
van zo lang aan de gang blijven? Zoek werk dat je zo leuk vindt,
zodat het ook je hobby kan zijn.’
Voor Piet Vosters (82) kent het leven weinig geheimen meer. Hij
maakte het samen met zijn Jaan allemaal al mee maar in het
uitstellen van zijn pensioenleeftijd was hij wel uniek. Werken
betekende voor hem vooral het bulldozerwerk dat hij 54(!) jaar deed;
54 jaar, terwijl hij toch het grootste deel van die tijd bovendien ook
nog zijn boerderij runde.
In die 54 jaar legde hij ontelbaar vele kilometers af met de grote
rupsbanden van zijn machines en reed hij tot aan de Franse grens
om grond te vinden die ‘geef’ geschoven moest worden. Zijn
specialiteit daarbij was ‘op het oog’ de zaak vlak leggen met een
miniem afschot om het water nog af te laten lopen.
Van veel markten thuis
Maar wie denkt dat Piet op de bulldozer of tussen de koeien geboren
is heeft het wel mis, want hij was in zijn leven ook nog aan het werk
op de sigarenfabriek en als herder. ‘Ja, als je het zo beziet dan heb
ik mijn werkzame leven goed benut,’ lacht hij.
Dat lachen is hij nooit verleerd. Hij houdt van een grapje en ook al
levert hij nu aan vitaliteit in: vanaf zijn positie voor de geraniums ziet
hij nog veel van het leven. Hij kijkt elke morgen uit naar de zusters
die hem thuis komen verzorgen en als zijn Jaan een kopje thee voor
hem neerzet is hij altijd meer dan dankbaar.
‘Er zijn er niet veel die een straat naar zich vernoemd hebben
gekregen,’ grijnst hij als we op bezoek komen. Den Hoek blijkt het
kleine Reuselse straatje te zijn vlak voor De Klok en tankstation Den
Hoek. Daar stond de boerderij van Fransus Vosters (1886-1974) en
Truus Vosters-van Gompel (1888-1968). Hoe ze aan hun bijnaam
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kwamen, weet Piet niet maar waarschijnlijk zal een van de
voorvaderen wel ergens op een hoek gewoond hebben veronderstelt
hij.

Het ouderlijk gezin van Piet met staand vlnr: Peer Lauwers (geen
gezinslid), Jan, Miet, Beth, Door, Wim, Wout en Gerarda. Net zit bij
moeder op schoot en Piet staat tussen vader zijn benen.
Fransus en Truus boerden zoals veel Kempenaren in die tijd dat
deden met zes koeien, twee varkens, enkele kippen en een kudde
schapen. Piet was de twaalfde in de rij van 15 kinderen en hij vroeg
zich af wat er voor hem nog weggelegd was, daar een van z’n
broers al voorbestemd was om de boerderij over te nemen.
‘De eerste dag nadat ik van school kwam wist ik het al: het werden
de schapen,’ zegt hij. ‘Ik was veertien jaar en kreeg als taak om met
de schaapskudde op weg te gaan. Ik moest ermee naar de
Belevensche Heide en kreeg een hond mee om ze bijeen te houden.
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Ik was daar hele dagen alleen maar het verveelde geen moment. Ik
merkte al snel dat je bij een kudde schapen vooral je rust moet
bewaren, anders kun je ze niet bij elkaar houden.
Als je goed om je heen keek zag je veel van de natuur. Ik kwam ook
wel eens een konijntje tegen. Soms gebeurde het dat ons moeder
zei: ‘Piet we hebben voor vanavond nog niets in de pot.’ Dan
knipoogde ze een keer en dan wist ik wat van me verwacht werd. Ik
had de hond zo afgericht dat we dan ‘s avonds een konijn in de pot
hadden liggen.
Dat moest dan oppasser Antonis niet merken, maar als hij wel eens
wat zag dan wilde hij ook nog wel een oogje dicht knijpen. Hij was
tenslotte onze buurman….
In het weekend was de enige ontspanning met de kapelaan naar de
bossen, waar we vlagveroveren speelden. Als het slecht weer was
zaten we met vrienden in het patronaat.’
Na twee jaar schapen hoeden kwam er een einde aan het
luizenleventje en moest ik mee de boer op. Ik werd een jaar lang als
boerenknecht ingezet. Daarna kreeg ik te horen dat ze vlakbij ons op
de Karel I fabrieken een stoker nodig hadden.
Het was een speciaal baantje want er waren tientallen
sigarenmakers maar er was slechts één stoker. Het was een
belangrijk werk, de hele verwarming in de fabriek was hiervan
afhankelijk. De kachels moesten vanaf 04.00 u in de ochtend
branden om de fabriek warm te hebben als de werknemers
arriveerden. Op één dag schepte hij wel 4 ton kolen met een grote
schep in de kachel. Zo hing er veel af van deze stoker.
Het was Piet wel toevertrouwd. Hij verzaakte nooit, was een harde
werker. Dat heeft er altijd in gezeten bij hem. Overdag hebben ze
me ook nog geleerd om bosjes te maken maar ik had al gauw door
dat daar mijn hart niet lag.
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Deerne
Waar zijn hart wel sneller van ging kloppen had hij intussen ook
gemerkt. Aan de andere kant van de Karel I woonde de familie
Huijbregts en dochter Jaan moest ‘s avonds vaak een van de
oppasmeisjes naar de grens brengen. Piet zag haar vaak langs
komen en hij keek haar dan met grote ogen na. Stukje bij beetje
durfde hij ze langer na te kijken en toen ze een keer naar hem terug
zwaaide wist hij dat het goed zat.

De familie Huijbregts met staand tweede van links Jaan
Intussen had hij een ander baantje gekregen: bij de Bata in Best,
waar hij met de bus naar toe ging. Hij moest er schoenenzolen
maken maar verafschuwde dat vanaf de eerste dag. Het was in die
dagen dat hij terug dacht aan dat vrije gevoel op de heidetoen hij
nog met zijn kudde ronddwaalde. Als hij de grond om zich heen
bekeek, het gevoel alleen op de wereld te zijn met de stilte als
bondgenoot.
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Toen Pietje Lauwers hem benaderde of hij iets voelde voor een
baantje als chauffeur op een bulldozer, hoefde hij niet lang na te
denken. Nog voor hij goed wist wat het inhield zei hij ‘ja’. Hij hoopte
weer één te zijn met de grond om hem heen, alleen met het
landschap.

Het huwelijk in 1951
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‘Op weg naar huis kreeg ik promotie bij Bata aangeboden, ik kon er
zelfs een huis krijgen,’ zegt hij met twinkelende oogjes. ‘Ik kon toen
zeggen: ik blijf niet, ook al krijg ik er twee huizen bij.
Toen ik voor het eerst met Lauwers in Spoordonk bij de bulldozer
aankwam moest ik wel even slikken. Ik kreeg vijf minuten uitleg hoe
die grote machine werkte en moest er toen alleen mee verder. We
moesten met de tractor op rupsbanden ploegen en schijf-eggen.’
Piet kocht zijn eerste eigen machine in Noord Holland. Hij ging er
heel Nederland voor door om een goed exemplaar te vinden. Hij
regelde zelf een dieplader en liet hem naar Lage Mierde
transporteren. Hij had later zijn eigen dieplader waarop hij ze
vervoerde.
Het was zijn kindje, daar mocht niemand aankomen. De uren die hij
hierop doorbracht zijn echt ontelbaar. Het onderhoud deed hij altijd
zoveel mogelijk zelf. Hij had een afspraak met een oliehandelaar die
elke dag bij hem langs kwam om de tank bij te vullen. Het was niet
de goedkoopste oplossing maar zorgde er wel voor dat hij
nauwelijks hoefde te onderbreken.
Ongelukken zijn er, voor zover bekend, niet voorgekomen. De
machines stonden altijd op de werklocatie, slechts in het najaar
kwamen ze naar huis. Er was dan minder werk, het verschafte hem
tijd om het onderhoud te plegen.
Samen met Pietje Lauwers moest hij dus een kostadres zoeken. Ze
kwamen uit bij een zekere Huijbregts maar die had maar één bed
staan. ‘Geen nood,’ zei Piet Lauwers. ’We werken toch 24 uur door
met één machine, als de een werkt kan de ander slapen.’
Zo begon Piet daar, voor 50 gulden in de week, voor die tijd een
behoorlijk salaris. ‘Nadat ik mijn eerste loon gebeurd had ging ik
opgewekt naar Jaan en zei: ‘Jaan we gaan trouwen want er verdiend
niemand zoveel als Piet Hoek.’
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Poserend op de bulldozer
Piet had zijn ogen niet in zijn zak want behalve dat ze bij de
Huijbregtsen dubbel zoveel koeien hadden, hadden ze ook
meerdere boerderijen. Een daarvan stond aan de Neterselsedijk in
Lage Mierde.
Piet en Jaan lieten bij pa Huijbregts merken daar wel wat voor te
voelen maar er zat een huurder in die er nog niet uit wou. Uiteindelijk
duurde het nog zes jaar en besloten Piet en Jaan in 1951 eerst
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elders te gaan wonen. Zo werden hun eerste kinderen Toos en
Frans in Reusel geboren.
Lage Mierde
‘De eerste drie jaar nadat we verhuisd waren naar Lage Mierde
huurde ik de boerderij van mijn schoonvader, daarna kreeg ik hem in
eigendom,’ vertelt hij. We begonnen er met één koe maar die ging
nog in het eerste jaar dood, toen stonden we weer met lege handen.
Ik was in die tijd blij dat ik het bulldozerwerk had, ook al lag dat in de
wintertijd vaak enkele maanden stil. Onze pa bracht toen twee
geiten mee van de Bossche markt, die zijn lang ons enige vee
geweest.’

Jaan aan het werk bij de
koeien
De veestapel werd in de
loop der jaren uitgebreid,
eerst naar acht koeien, tot
er begin jaren zestig een
voorlichter kwam die het
over 31 koeien had.
Piet daarover: ‘we wisten
niet wat we hoorden.
Ineens vier keer zo groot,
waar moest dat naar toe.
Maar goed, inmiddels hadden we meer kinderen en iedereen werd
aangespoord om mee te helpen, de meisjes net zo goed als de
jongens. Ze moesten om beurten een week melken, meestal samen
met moeder want ik was dan al vroeg naar de bulldozer.
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Werk was er altijd bij Piet Hoek zoals hier op de voederkuil

Met de oudste kinderen in de kruiwagen terwijl een koe toekijkt
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Het gezin van Jaan en Piet bij de zilveren bruiloft
Na tien jaar als knecht op de grote machine te hebben gezeten
kocht hij er eentje voor zichzelf. Hij nam opdrachten aan voor de
gemeente Eindhoven en had er veel werk in Acht op de uitbreiding
en de vuilnisbelt. ‘Er was werk genoeg in die tijd, je moest alleen niet
flauw zijn om een uur meer of minder te werken.’
Na de eerste twee kinderen volgden nog Truus, Martin, Simon en
Piet. Ook toen de kinderen het huis uitvlogen bleef hij op dezelfde
voet verder gaan. Omdat met de kinderen ook de melkers
wegvielen, besloot hij de koeien op te ruimen, tot zijn jongste zoon in
1980 hierop terug kwam: hij wou de boerderij graag voortzetten.
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Met hun zonen op het benkske
De koeien keerden terug en Piet ging weer elke ochtend met vier
boterhammen onder zijn arm naar zijn bulldozer. Hij kreeg veel werk
in België waarmee hij tot aan de Franse grens kwam. Als het erg
druk was bleef hij ook s nachts weg, dan ging hij tijdelijk ergens in de
kost.
De zaken gingen goed en hij kocht meer machines. Op het
hoogtepunt had hij er vier lopen, met drie knechts in dienst.
‘Toch was ik altijd weer blij als ik de Roelofshoeve aan de
Neterselsedijk weer in het vizier kreeg. Ons Jaan was er altijd en als
ik thuis was trok ik gewoon een andere overall aan en ging meteen
de stallen in. Samen werkten we dan tot het klaar was.
Nee, werken heb ik nooit als straf ervaren. Toen thuis op de
boerderij onze Piet alles zelf kon doen, hoefde ik me alleen op het
bulldozerwerk te concentreren. Ik bleef het prachtig vinden. Overal
waar ik arriveerde was een ongeordend land, vaak veel
wateroverlast.
Als ik dan enkele dagen in de weer was zag ik de ordening terug
keren. Sloten werden netjes aangeschoven, diepe hoeken in het
landschap opgevuld en alles vlak gemaakt. Maar altijd zo dat het
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water goed weg liep. Oké, het was ook wel eens regenachtig weer,
dan gingen de rupsbanden decimeters door de modder. Maar altijd
kwam er dan ook weer de zonneschijn.

Piet op de tractor waarop hij
zijn rijbewijs haalde

Jaan aan
het melken
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Het huis Roelofshoeve aan de Neterselsedijk
Ook na mijn 65-ste zag ik geen enkele reden om bij ons Jaan achter
de geraniums te gaan zitten. Ik bleef gewoon doen wat ik leuk vond,
dag in dag uit, soms wel zes dagen per week.’
Maar aan alles komt een eind, ook aan het geknoeper van Piet
Hoek.
Op zijn 77-ste kreeg hij een stevige waarschuwing van zijn eigen
hart. Een grote operatie met diverse nieuwe kleppen en omleidingen
bracht redding, ook al hing zijn leven een tijd aan een zijden draad:
hij lag wekenlang in coma.
‘Toen ik wakker werd heb ik het nog éénmaal geprobeerd maar toen
kon ik echt niet meer op de machine klauteren. Toen heb ik het er
maar bij gelaten,’ grijnst hij.
Omdat ook zijn vrouw dezelfde kwaal trof besloten ze samen om het
nu maar echt rustiger aan te gaan doen. Ze keken uit naar een
terugkeer naar Reusel en daar hebben ze inmiddels een huisje
gekocht.
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Gouden bruiloft
In zijn makkelijke stoel voor het raam denkt hij daar nu weer terug
over het leven. Aan alles wat dat leven hem bracht: een schare
kinderen en kleinkinderen, het eerste achterkleinkind is op komst.
Samen met Jaan zag hij ook vreselijke dingen gebeuren.
Zo gaven ze twee kleinkinderen en onlangs een schoonzoon af. ‘Ja.
Zegt hij. Dat zijn dingen die heb je niet in de hand. Dan besef je
weer hoe zuinig je op elkaar moet zijn.’ Samen met zijn Jaan heeft
hij al met al vrede met het leven dat hij geleefd heeft en de keuzes
die ze samen maakten.
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Soms komen zijn vrienden van weleer nog wel eens langs. Mannen
als Thieu Sweijen, Janus Verhagen, Jan Adams en Harrie van den
Borne.

De vier vrienden met vlnr: Thieu Sweijen, Piet Hoek, Janus Verhagen en
Jan Adams
Jaan geeft prijs dat ze soms wel bezorgd is om Piet nu die weer
alleen is of om Martin omdat die ziek is.
Piet zucht dan een keer en kijkt even naar buiten waar een meesje
op een paal een vrucht leeg pikt. Soms is het goed om even je ogen
dicht te doen, dan komt als vanzelf weer het beeld van de wijde
omgeving voorbij.
De stille heide, de te verschuiven grond. Ja, eigenlijk is het leven
ook weer kort en betrekkelijk beseft hij dan.
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Piet en Jaan, na 58 jaar nog steeds gelukkig met elkaar
Jaan en Piet Vosters, in Reusel en Lage Mierde kent iedereen hen
als Jaan en Piet Hoek. Hun gouden bruiloft vierden ze al acht jaar
terug, het was een ongekend hoogtepunt voor hen.
Nu vinden ze het leuk om ook hun eigen geschiedenis nog een keer
terug te lezen.
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Verenigingsnieuws
Door de redactie

Nieuwe website
Sinds een aantal maanden is de nieuwe site van de
heemkundegroep actief. Hierop staat informatie over de vereniging,
contactgegevens en ook foto’s van Kermis tussen Kerk en Kroeg.
In de toekomst zal de
mogelijkheid worden
geboden oude edities van
Steen voor Steen te
raadplegen.
Dus kijk eens op:
www. hkgdemierden.nl

Schrijvers en materiaal
gezocht!
Heeft u nog oude – niet eerder gepubliceerde – (familie)foto’s liggen
en heeft u er een (bijzonder) verhaal bij? Kent u nog een leuke
anekdote die betrekking heeft op de Mierden of Hulsel en die u
graag zou delen? Of heeft u een ander idee voor een artikel?
Neem dan eens contact op met de redactie, wij zijn altijd op zoek
naar materiaal voor in Steen voor Steen. De redactie neemt graag
uw ideeën in overweging en wij helpen u graag bij het plaatsen van
uw verhaal, foto of artikel.
U kunt contact opnemen via: info@hkgdemierden.nl of op
Floreffestraat 1 te Hooge Mierde. Of neem contact op met een van
de redactie- of bestuursleden.
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De ontrouwe minnaar
door Ed Verspaandonk

We schrijven het jaar 1692. In Hapert wordt de ondertrouw
aangetekend tussen Adam Beckers, koster en schoolmeester in
Hulsel, en Ardijntje Joost Smits, te Hapert woonachtig.
Zoals gebruikelijk wordt hun voornemen bekend gemaakt op het
gemeentelijke publicatiebord, en natuurlijk ook verkondigd vanaf de
kansel in hun woon- en geboorteplaatsen.
Een bruiloft ligt in het verschiet. Hoewel….er is iemand die er niet zo
blij mee is, en dat is waarschijnlijk zwak uitgedrukt. Er wordt bij de
schepenen van Mierde bezwaar aangetekend. Wat was er gebeurd?
Uit vrijen
Onze Adam, een jongeman, geboren in Westerhoven, ging sinds zijn
aanstelling in Hulsel -een paar jaar daarvoor-, regelmatig terug naar
zijn geboorteplaats om zijn ouders, buren en vrienden te ontmoeten.
Niet in de laatste plaats om zijn vriendin, Elske Smits, met wie hij
van jongsaf opgegroeid was, weer te zien.
Nu waren hier in de Mierden en Hulsel voor iemand van ’de ware
gereformeerde religie’ -in die tijd een vereiste voor de functie die hij
bekleedde-, de kansen op de huwelijksmarkt wel erg klein.
Het handjevol protestanten dat er was (allemaal buitendörpsen), was
over het algemeen bij de bevolking niet zo geliefd. Doordat hij in
Hulsel een vaste aanstelling gekregen had, zou hij nu in staat zijn
een vrouw en kinderen te onderhouden.
Vandaar dat hij steeds terugkeerde naar Westerhoven om zijn
jeugdvriendin op te zoeken: hebbende tot dien eijnde met haer
verscheijde malen uijt wandelen gegaen, in herbergen getracteert
ende onthaelt…..
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Ook is het in Westerhoven duidelijk dat ze ’een stel’ zijn. Op de 2e of
3e paasdag 1691 gingen ze samen naar de herberg van Hendrick
Jan Huijberts, alwaar Adam zijn geliefde was tracterende ende
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onthalende…onder andere lieffcosende ende amoureuse discoursen
seijde…Elsken ghij weet dat ick u soo langen tijdt in alle getrouwe
lieffde ende eerbaerheijdt met u hebbe geconverseert ende
omgegaen, ende daer door u altoos mijne getrouwe lieffde ende
genegentheijt betuijght…,soo versoecke als nu, dat wij onse
wederzijdtse lieffde ende genegentheijt met trouwbeloften wederzijts
mogen bevestighen.
Elske van haar kant, accepteerde en beantwoordde de trouwbelofte
als considererende de langhdurighe ende continuele opwaghtinge
ende sollicitatie van lieffde , waarna ze beloven hinc ende voor godt
almachtigh malkanderen noijt te sullen verlaten, ende ’t selve
bevestigende met meer andere krachtige betuijgingen van lieffde
ende getrouwigheijt.
Ontfanght desen neusdoek….
Op weg terug naar haar ouders’ huis, tegenover het huis van haar
buurman Mathijs Butters bleven de geliefden staan, onder het
uitspreken van hun wederzijdse liefde.
Adam overhandigde haar een neusdoek (omslagdoek) weesende
van oostindische zijde ende van coleur ende fatsoen gelijckerwijs nu
de jonghe dochters veel om haer hals dragen , met de woorden:
daer Elsken ontfanght desen neusdoeck, tot bevestighe van onse
soo aenstondts gedaende trouwbeloften….
Adam vroeg haar ook iets aan hem te geven om zo hun verbond te
bekrachtigen. Elske had niet meteen iets geschikts bij de hand, en
gaf hem daarom wat geld, hoeveel wist ze niet meer, want het was
donker.
Adam accepteerde het geld en zei: wij sijn nu genoeghsaem voor
godt met trouwbeloften aen malkanderen verbonden.
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Naar Hollandt opden bleijcke
Elske wilde alvorens in het huwelijk te treden, zelf een aandeel
daartoe leveren, en vroeg aan Adam toestemming noch eerst een
somer naer Hollandt te mogen gaen opden bleijcke, om een goede
huijr te verdienen (de bleekvelden van de lakenindustrie in Leiden?).
Adam vond dat goed. Ze spraken af elkaar in die periode geen
brieven te schrijven of iets anders te sturen: om daer door opsprake
ende quellinghe van haere mede bleijcksters ende andere vrienden
te schuwen ende ontgaen .
Kende zij de werksfeer daar ter plaatse al?. Blijkbaar was ze nogal
beducht voor plagerijen.
Terug in Westerhoven
Nadat Elske weer thuisgekomen was, hernam Adam zijn voettochten
van Hulsel naar Westerhoven, en bezochten zij samen regelmatig
herbergen zowel als haar ouders’ huis en andere plaatsen.
Echter, er werd niet meer gesproken over hun aanstaande huwelijk.
Hier klopte iets niet. Op 3 februari 1692 kwam haar geliefde weer bij
haar thuis, waarbij hij haar met haar ouders uitnodigde mee te gaan
naar de herberg van Hendrik ? (ontbreekt) Jan Huijbrechts.
Daar kregen ze een woordenwisseling, waarbij zij hem verweet:
Adam, ick hoor dat ghij tot Hapert sterck op mijn nicht vrijt.
Zijn antwoord daarop luidde: de menschen hebben haer veel met
mijn te bemoeien, ghij weet immers wel hoe dat wij met
malkanderen staen ende watter tusschen ons is gesproocken ende
getracteert.
Ofwel: je moet niet geloven wat de mensen zeggen, je weet toch wat
er tussen ons is afgesproken. Elske zei daarop: dat weet ick seer
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wel, ende dat ick geseijt ende belooft hebbe, stae ick noch . Het leek
dus even weer ’koek en ei’ tussen die twee.
Ondertrouw
Elske ging nogmaals werken in Holland op den bleijcke, om aldaer
eenen stuijver te verdienen. Dat zal in het voorjaar / zomer van 1692
geweest zijn.
Haar verloofde maakte intussen van haar afwezigheid gebruik om
inderdaad met haar nicht Ardijntje Joost Smits uit Hapert de
ondertrouw tussen hen te laten aantekenen. Hij had dus wel degelijk
een ander lief !
Hoe Elske dit te weten kwam, is niet duidelijk. Wel eiste ze dat de
schepenbank de ondertrouw tussen Adam en Ardijntje wettelijk
ongeldig zou verklaren en dat Adam daarentegen zijn trouwbelofte
aan haar zou moeten nakomen!
Het is waarschijnlijk niet zo ver gekomen: geen van beide mogelijke
huwelijken heb ik kunnen vinden1. Toch wel een zielig verhaal niet?
Geraadpleegde bron:
Oud Rechterlijk Archief HLM R 22
de stukken zijn nogal beschadigd: de juiste datum ontbreekt

1

Zowel van Westerhoven als van Hapert en Hoogeloon zijn de Doop, Trouw en Begraafregisters uit deze tijd verdwenen.
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Gustoom

Door Ed Verspaandonk
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Takkenacrobaten
Mezen in Hulsel en de Mierden
Door Peter van Herpt

De staartmees is géén mees, net zo min als de baardmees en de
buidelmees. Vroeger werden ze er wel toe gerekend, maar in een
aantal opzichten weken ze zo veel van de echte mezen af dat ze in
aparte families ondergebracht werden. De baardmees is inmiddels
omgedoopt tot baardman. Misschien gaan we straks wel van
langstaart en buidelvogel spreken?
Dit artikel is bedoeld als een begin van de opsomming van flora en
fauna in onze dorpen om er in een latere editie van Steen voor
Steen weer op terug te komen.
De echte mezen dus, oftewel de familie Paridae. Het zijn vogels
waarvan de kleinste soort 9 cm is en de grootste 20. Deze komen
overigens geen van beiden in ons land voor. Onze mezen meten 11
tot 14 cm, zo’n beetje het formaat van een huismus.
Mezen leven in struiken en bomen en het zijn levendige vogels die
behendig tussen, over en door takken en takjes manoeuvreren op
zoek naar voedsel en partners.
Hun zang en roepgeluiden lijken erg op elkaar. Alle soorten hebben
echter wel één geluid of zang die typerend voor hen is. Het zijn bijna
allemaal holenbroeders die een groot aantal eieren leggen. Zij leven
van insecten, vooral van vlindereitjes en rupsen, en verder
oliehoudende zaden.
De roep is een kort geluid dat een vogel maakt, zoiets als 'fuwiet' of
'pink'. Een vogel heeft meestal meerdere roepen of roepjes: een
lokroep, een contactroep tijdens de vlucht, een waarschuwingsroep,
een bedelroep, enzovoort.
De zang duurt meestal langer en wordt vaak vanaf een vast punt
voorgedragen. De zang is bedoeld om een territorium af te bakenen
en een partner te lokken, niet om ons te amuseren
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Buiten de broedtijd zoeken de verschillende mezensoorten vaak
elkaars gezelschap op en zwerven dan rond op zoek naar voedsel.
Bij zo’n groep sluiten zich heel vaak staartmezen, goudhaantjes en
boomkruipers aan. In onze dorpen kun je 6 mezensoorten
tegenkomen en dat zijn meteen alle mezen die in Nederland
voorkomen.
Parus major: de koolmees
De bekendste, grootste, meest verspreide mees en de best
bestudeerde vogel van Nederland is de koolmees. Van geen enkele
vogel is de levensloop zo uitputtend ontrafeld.
Hij is herkenbaar aan de gele buik die doormidden wordt gedeeld
door een zwarte band, de zwarte kop en de grote, witte driehoek op
de wang. Zijn bovenzijde is groenachtig. De koolmees laat veel
verschillende roepjes en een aantal soorten zang horen. Deze zijn
over het algemeen wat voller en luider dan van de andere mezen.
De koolmees begint in december al weer te zingen, maar vooral
vanaf half februari is hij als zanger actief. Als er jongen zijn, is hij stil
want dan heeft hij het te druk met andere zaken. Hij komt op heel
veel plekken voor, behalve in naaldbossen. Die hebben niet bepaald
zijn voorkeur.
Hij houdt meer van loofbossen en dan graag met zomereiken erin,
waar veel insecten op te vinden zijn, en beuken voor de nootjes. De
koolmees is een standvogel die soms wel wat rondzwerft.
Parus caeruleus: de pimpelmees
De pimpel heeft een nog grotere hekel aan naaldhout dan de
koolmees. Hij houdt het liever op oude loofbossen of gemengde
bossen. Hij is kleiner dan de koolmees en heeft veel blauw in zijn
verenkleed: op zijn kop, op zijn vleugels, in zijn nek en op zijn staart.
Hij heeft een wit voorhoofd, witte wangen en een oogstreep. De
onderkant van de pimpelmees is geel.
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Zijn kenmerkende geluid is zijn zang: een mooie triller die niet ver
draagt. Zijn roepjes zijn ijler dan die van de koolmees.
Laatstgenoemde kan vaak uren zijn zang voordragen, terwijl de
pimpel zijn zangactiviteiten tot korte perioden beperkt.
Parus ater: de zwarte mees
Hielden de vorige mezensoorten niet echt van naaldbos, onze
kleinste mees voelt er zich juist helemaal thuis. Zijn favoriete plek is
het sparrenbos, maar ook in dennen en lariksen is hij wel te vinden.
Hij lijkt wel wat op de koolmees met zijn zwarte kop en witte wangen,
maar hij heeft geen geel in zijn verenkleed en hij is kleiner. Vooral in
de vroege ochtend in april zingen zwarte mezen volop. Hun roep kun
je het hele jaar door horen.
Parus cristatus: de kuifmees
Deze mees is een liefhebber van grove dennenbossen en in
mindere mate van sparrenbossen. Van alle mezen in ons land is hij
het meest afhankelijk van naaldhout. Als hij eenmaal een goede plek
gevonden heeft, is hij zeer honkvast. Het is een gemakkelijk
herkenbare mees door zijn zwart met witte kuif, bruinkleurig
verenkleed en zwarte bef. Het is een vogel die voortdurend zingt en
roept.
Zwartkopmees
Pas in 1827 werden van
de zwartkopmees twee soorten
onderscheiden : de matkopmees en de glanskopmees. Ze zouden
ook een tweeling kunnen zijn; zo sterk lijken ze op elkaar. Er zijn
kleine verschillen, maar die zijn in het veld niet of nauwelijks te zien.
Ze hebben wel ieder hun eigen kenmerkende zang en roep en dat is
de beste manier om ze uit elkaar te houden.
Tegenwoordig heten ze matkop en glanskop: de toevoeging ‘mees’
is dus vervallen. Ook hun wetenschappelijke naam schijnt gewijzigd
te zijn. De geslachtsnaam Parus is Poecile geworden. De volgende
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stap is misschien dat de ornithologen erachter komen dat het
eigenlijk helemaal geen mezen zijn…
Parus montanus: de matkop
De matkop is een vogel van loofbos en gemengd bos. Hij broedt in
vrijwel alle soorten bos, maar dan moet er wel dood hout staan – en
niet alleen liggen – want daarin hakt hij zijn nestholte zelf uit.
Vergeleken met de andere mezen is hij vrij saai van uiterlijk. Zijn
verenkleed bestaat uit wat bruinen en daar bovenop zijn zwarte pet.
Zijn zang is echter wel kenmerkend. Het is een mees die
voedselvoorraden aanlegt en de winter meestal ongeschonden
doorkomt, zolang het maar vriest; in natte winters rotten zijn
voorraden weg.
Parus palustris: de glanskop
Deze mees lijkt erg op de matkop, maar hij heeft meer glans op zijn
zwarte kop en zijn zwarte bef is wat kleiner. Verder zijn de flanken
van de glanskop wat lichter.
Tot ongeveer 1990 was een kleine populatie bekend van De
Herdgang in Lage Mierde. Deze populatie schijnt daar vrij lang
geleefd te hebben.
De laatste jaren zijn er alleen in het uiterste oosten van NoordBrabant nog enkele waarnemingen van de glanskop geweest. Het
aantal neemt in heel Nederland af en de reden daarvan is niet
helemaal duidelijk. Hij houdt van wat oudere en gevarieerde bossen
en misschien vindt hij die niet meer genoeg.
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Mezen leren kennen
De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om mezen te leren
kennen; niet alleen omdat ze zich op voederplaatsen vertonen, maar
ook omdat de bomen kaal zijn. Je krijgt dan de kans om de vogel die
je ziet te combineren met het geluid dat hij maakt.
Leuke sites om eens te bekijken als je geïnteresseerd bent in mezen
en andere vogels:
www.brabantsevogels.nl.
Op www.cubra.nl/josswanenberg/welcome.htm kun je mooie
afbeeldingen van de mezen, maar ook andere vogels zien en hun
geluid horen.
Op www.vogelvisie.nl vind je uitgebreide informatie over 285
Nederlandse vogelsoorten met hun geluiden, weliswaar kort
weergegeven, maar het kan een goed begin zijn.
Als je de verschillende mezengeluiden erg goed hebt leren kennen,
kun je uiteindelijk zelfs horen of een matkop zijn soortgenoten
waarschuwt voor een buizerd of een sperwer…
Geraadpleegde bronnen:
Arnhem, Roger (1993): Encyclopedie van de vogels
De Vos, D.M. en L.E.S.M. de Meersman (2005): Wat zingt daar?
Grzimek, B. (1974): Het leven der dieren, deel 9 Vogels
Red. Hustings, Fred en Jan-Willem Vergeer (2002): Atlas van de Nederlandse broedvogels
1998-2000
Red. J. Bekhuis…et al(1987): Atlas van de Nederlandse vogels
Red. W. Poelman (1997): Broedvogels van Midden- en Oost-Brabant
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Uit de dingrol….
Door Ed Verspaandonk

Een Dingrol is in feite een lijst van zaken die op de opeenvolgende
rechtszittingen van schout en schepenen behandeld werden, en is
als zodanig een deel van het ’oud rechterlijk archief ’. Uit de data
blijkt dat de zittingen plaatsvonden om de veertien dagen, hoewel
het ook voorkwam dat door omstandigheden een zitting geen
doorgang vond. (De bewaard gebleven dingrol van de Mierden
omvat 20 delen (boeken) en bestrijkt de periode van 1558 tot 1811).
Het is een nogal saai aandoend geheel, met veel afkortingen,
rechtstermen en vaak zeer beknopte zinnen. Vaak over langlopende
zaken, waardoor het voor een buitenstaander lastig is, te begrijpen
waar het over gaat. Bovendien is soms de inkt verbleekt. Al met al
dus geen lekker lezende literatuur.
De eerste opwelling is dan ook: ”Uuh….. dit laat ik maar even liggen
voor later”…… , tot ik toevallig een stukje las waarvan ik dacht: ”hé,
dit ben ik ergens anders nog niet tegen gekomen…, toch
interessant!”. Dus vandaar deze ’sprokkelingen’ uit inventaris No.1.
Van messentrekkers, ander geweld en…..de gildebroeders
24-10-1559: Meeus Jan Stevens, Lambrecht Cornelis Lemmens en
Joost Peter Pauwels krijgen elk een boete van 14 stuivers omdat zij
bij een ruzie, in woede (in grammen moede) messen hebben
getrokken.
21-11-1559: Daniël Jans Smeijers dient een aanklacht in tegen
Henrick Dielen die hem verwondingen heeft toegebracht, zodanig
dat de pijn en het geld voor de dokter met 50 Carolusgulden nog niet
goed te maken zijn.
4-8-1562: Aanklacht tegen Steven Lemmens, die Jacob Jans
Theeus verwond heeft met eenen swerde, mits sprekende vele
injuriose (beledigende) wo(o)rden, daer aen gebrueckt den
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hoochsten brueck (boete). Ook eenzelfde aanklacht en eis tegen
Bartholomeeus Jans Stevens; hij heeft met een ’opsteker’ (puntig
mes) verwondingen toegebracht aan Bartholomeeus Jan Smeijers.
28-3-1563: Cornelis Lauwreijs Goutsmets heeft tijdens de eerste mis
van de (nieuwe?) pastoor van Hulsel -met een niet nader genoemd
wapen- verwondingen toegebracht aan eenen genoempt Gabrijel
Stevens van Desel (Dessel).
12-10-1563: Bartholomeeus Jan Stevens heeft verwondingen
toegebracht aan Bartholomeeus Jan (s)Meijers (het gaat hier nog
steeds over dezelfde zaak van ruim een jaar daarvoor). De
verweerder en de deken der schutterij van de handboog beweren
dat de eis van de officier (van justitie) in dit geval niet ontvankelijk is:
mijdts voirs. gevechte of quetsuere zoude wesen gescijet ten dage
als die gilde brueders op Sinte Sebastiaens dach tsamen zijn
versaempt geweest, ende beijde die partijen wezende geswoeren
scutteren der voirs. scutterijen (in marge: dwelc is genoch zijnde
gebleken), wijsen die voirs. scepenen dezer vrijheijt voer vonnisse
diffinitijff den officier in zulcken vuegen ende maten niet
ontfancbaer.. etc.
Hier is sprake van het privilege van de gilden dat zij hun eigen leden
mogen berechten, mits de misdaad heeft plaatsgevonden tijdens
een officiële bijeenkomst van de gildebroeders (eerder uitgebreid
beschreven in Steen voor Steen no.21).
9-11-1563: Steven Lemmens wordt door de officier aangeklaagd
(niet de eerste keer!). Hij heeft uijt een hoot moedigen moet
Bartholomeeussen van Mispel in eenen gracht gestoten ende ten
zelven tijde in grammen moede eenen bloeten opsteker (ontbloot
mes) op hem getogen (getrokken), ende dit gescijet op eenen
scudach voir Sinte Michijels dach anno 63. Volgens een naschrift
wordt op 20 dec. 1565 de daarbij behorende boete volgens het
’cuerboek van Antwerpen’ verhoogd tot 5 Lb (ponden).
Stevens woede was echter nog lang niet bekoeld: Op St.Michielsdag
werd het erger. Nogmaals viel hij dezelfde Bartholomeeus aan, nu
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met zwaarder materieel: ….met eenen geijserden stocke, ende den
zelven geslaen metten zelven stocke een bendige (bloedige) sware
wonde op zijn hooft, noch den zelven geslaen vijer sware slagen,
eenen op zijn hooft, twee op zijnen eenen arme ende een aen zijn
been oft enckel, ende daerenboven den zelven Bartholmeeussen
gesteken met zijnen Bartholomeeus eijgens messe, dwers door zijne
rechter hant. Daarvoor staan twee of meer hoge boetes. Die
eveneens op 20 dec. 1565 worden verhoogd tot 5 Lb.

Het lijkt erop dat Steven Lemmens een vechtersbaas was: ook
Boudewijn Jan Scuermans werd op zijn eigen erf door Steven
aangevallen. ….met eenen bloeten opsteker op zijn zelffs erve, ende
hem Baudewijnen verdreven van zijnen weicke.. Hierop staat
wederom de hoogste boete die op 20 dec. 1565 werd verhoogd tot 5
Lb.
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3-2-1564: Steven Lambrechts (= Lemmens) verzoekt aan den Heer
e (de officier) een specificatie van alle hem opgelegde boetes. Elke
boete wordt gesteld op vijff pont ouder swarten (oud gewicht),
belopende elcke pont van dijen 26 ½ stuijver 12 mij ten. Dat wil dus
zeggen elke boete 132 ½ stuiver en 60 mijten, en omdat een mijt de
waarde had van 1/32 stuiver komen we op 134 stuivers en 12 mijten,
ofwel 6 Carolusgulden, 14 stuivers en 12 mijten. (De werkelijk
opgelegde boetes waren aanvankelijk lager, gezien de verhogingen
tot 5 Lb op 20 dec. 1565).
27-4-1564 en 12-5-1564: Steven Matheeus Lambrechts staat weer
op ’de rol’. Nu heeft hij het aan de stok met …eenen jongen geselle
van Out Tuernout, wezende die zoene van Martenen van Roije die
hij aanviel met een mes …den zelven vuijt zijne herberge
vervolgende, als dat die zelve heeft moeten wijken opden
kerckhooff... Steven achtervolgde hem tot op het kerkhof, maar
gelukkig werd de jongeman door anderen ontzet. Anders zou hij
zeker gewond geraakt zijn.
12-5-1564: Meeus Jan Smeijers (inderdaad: lid van het St.
Sebastiaens gilde) heeft een mes getrokken tegen een gezelschap
ten huize van Goijaert vanden Berge, dat hem vervolgens wil
ontwapenen. Meeus echter pakt eenen haechstock oft pijcke…ende
tzelve geselscappe aldaer vuijt heijssende (eisende te vertrekken),
heeft aldaer gesteken nae het jonck wijff, met andere insolentie
(brutaliteit, overmoed) ende oploop (opschudding).
Het gilde vanden voetboge
5-7-1565: Jacob Jansse en Cornelis tCoex als dekens van den
voetboge binnen Nederen Mijerde ende Hulzel vragen om teruggave
van een zilveren schild, destijds door de gildebroeders geschonken
aan Bartholomeeus Goijarts Jan Meeus. Deze is overleden en
daarom behoort het schild weer eigendom te worden van de
gildebroeders.
25-10-1565: De erfgenamen van Bartholomeeus hebben nog steeds
geen antwoord gegeven of iets anders gedaan ter verweer.
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8-11-1565: De dekens van het gilde verzoeken om executie aan het
eigendom van de verweerders.
Arbeidsconflicten
4-2-1561: Dingen, dochter van Cornelis Faes tegen Steven Willem
Daniëls: Dingen heeft gewerkt als dienster van halfvasten tot
St.Andries (30 nov.) voor 4 Carolussgulden min 5 stuivers, daarbij 5
ellen hemdlakens, niet scortellakens (geen schortlaken), een paer
gelapte vrouwen hosen (broek), tien st. voerdoeken, 2 leeren
blocken. Ze heeft echter wegens ziekte maar iets meer dan de helft
van haar diensttijd kunnen werken, waarvoor ze dus de helft van
haar loon eist. Nadat ze genezen was heeft ze opnieuw haar dienst
aangeboden, die door Steven geweigerd werd.
23-6-1562: Jan Jacops (Coppens) heeft van diverse mensen nog
geld tegoed:
van Henrick Jordens 7 Carolusgulden ’van pijn ende arbeijt, te weten
van steen te backen
van (de vrouw van) Henrick Peter Willems 2 Carolus gulden, ook
van steenbakken,
van de erfgenamen van Willem Peter van Roije ook 7 Carolusgulden
van steenbakken en nog 4 Ca.g. als restant van de koopsom van
een paar ossen, van de weduwe van Henrick Joris 18 stuivers van
steenbakken
4-8-1562: Henrick Jordens zegt dat hij Jan Coppens niets schuldig
is, en presenteert ten heijligen te sweren. De weduwe van Henrick
Joris wil hetzelfde doen en zegt dat zij ten tijde van het steenbakken
daarover geen zeggenschap had, en ook van haar man zaliger nooit
gehoord heeft van enige schulden aan Jan Coppens. Hoewel de
meeste woningen van leem waren werd er dus wel steen gebruikt,
waarschijnlijk voor schoorstenen en bakovens.
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Zwangerschap en vaderschap
12-11-1561: Adriaentje dochter van Joost Henrick Geenkens
verklaart onder ede dat de vader van haar kind is: Henrick die smet
ende nijemant anders, wesende Henrick een gehuwt persone, ende
sij Adrijaenken een ongehuwde…. Henrick de smid wordt
gedagvaard want Joost, de vader van Adriaentje, wil dat de
verwekker van zijn kleinkind moet opdraaien voor de kosten van
levensonderhoud en opvoeding.
9-12-1561: Henrick de smid komt niet opdagen, krijgt een
aanmaning, bij niet verschijnen wacht hem een boete van een
Philipsdaalder.
20-1-1562: Henrick de smid komt wederom niet op de rechtszitting.
3-2-1562: Henrick laat zich niet zien,
de schout legt hem bovengenoemde
boete op. De vorster verklaart dat hij
Henrick op de hoogte heeft
gebracht. Van nu af zijn er twee
rechtzaken: die van Joost Henrick
Geenkens tegen Henrick de smid en
die van de overheid (stadhouder)
tegen dezelfde Henrick vanwege de
boete.
17-2-1562: Joost Henrick Geenkens
eist van Henrick de smid 6
Carolusgulden voor de kosten van
de kraam van zijn dochter en nog 6
Carolusgulden voor alimentatie van
moeder en kind, en zegt toe dat
Henrick daarmee ontlast zal zijn.
Willem Henrick Luijten zegt borg te zijn voor Henrick de smid tegen
den Heere (overheid). Beide partijen moeten met bewijs komen
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Dezelfde Willem Henrick Luijten beweert in naam van Henrick de
smid, dat hij de zaak (van vaderschap/alimentatie) aanhangig
gemaakt heeft voor het Geestelijk Gerecht, waarvoor hij het bewijs
zal leveren. De aanlegger (Joost) zegt dat hij Willem ’voer den
verweerdere niet ontfancbaar vindt; hij accepteert hem dus niet als
tegenpartij. Beide partijen moeten bewijs leveren.
3-3-1562: Blijkbaar heeft Willem Henrick Luijten zich teruggetrokken,
want Henrick de smid krijgt te horen dat hij zijn uiterste best moet
doen om een borg te vinden, lukt hem dit niet, dan kan volstaan
worden met borgstelling onder ede.
15-9-1562: In de zaak van de stadhouder (overheid) tegen Henrick
de smid, wordt de verweerder veroordeeld tot betaling van de
geëiste boete, omdat hij na drie keer -onder boetebeding- gedaagd
te zijn geweest, niet is verschenen. De kosten van deze zaak
worden verdeeld over beide partijen!
19-1-1563: Definitieve uitspraak van de schepenen: Joost Henrick
Geenkens is te prematuer ende te vroech geweest te ageren in
rechte voir alementatie vanden kijnde zijre dochtere, ende die
crame, in vuegen ende maten soe hij geageert heeft tsegen den
zelven verwerdere. Dat valt dus tegen; zijn eis was onterecht of te
hoog. Bovendien moeten de kosten van de rechtzaak door beide
partijen betaald worden.
Belediging en laster
27-10-1562: Willem Lauwreijs Heesmans is kennelijk vals
beschuldigd en beledigd door Aert Willems. Dat dit niet licht werd
opgevat, blijkt uit het vonnis:
dat die voirgen. verwerdere (Aert) sculdich ende gehouden zall
wezen, …. te compareren tot Hulsel inder kercken, in presentie van
tween wethouderen, ende in tegewordicheijt des zelffs aenleggers
(Willem), bloits hooffs ende met gevouden handen, sprekende
aldaer overluijt, dat …… hij die zelve worden heeft versijert ende
valschelijck gesproken, vuijt eenen quaden gronde, vuijt grammen
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moede ende vuijt ingeven vanden bosen vijant (de duivel?) ende
anders niet, en wt te spreken vanden zelven aenleggere dan alleen
van goeden duechdelijcken eerbaren persoene, ende dat hem zeer
leet is indijen hij den zelven aenleggere ennichs(ins) heeft
geblameert, gehijndert oft gequetst in zijnen goeden name ende
fame, stellende ter zelver tijt voir het Eer(waardig) heijlige
sacrament, in leetscappen vanden zelven feijte, een wassen kersse
van een ponde, tot Hulsel, biddende aen den heere dat hij …. (slecht
leesbaar), ende houdende die zelve kersse oft gelijcke aldaer
bornende tzijnen costen, voir tzelve Eer. sacrament, een jaer lanck
duerende, onder der hoochmisse des sondaechs ende
heijlichsdaechs, ende teijnden tjaer toonende goet besceet vanden
pastor…tot Hulsel, tzelve alsoe van bornen der kerssen voldaen te
hebbene, dwelcke voirs. vonnisse die verwerdere sculdich ende
gehouden zal wesen te voldoene in kennisse vanden wethouderen
voirs., binnen 14 dagen, datum van desen.
Dus na het eerherstel (goede woorden), moet hij een wassen kaars
van een pond, een jaar lang laten branden tijdens de hoogmis op
zon- en feestdagen. Waarvan hij een door de pastoor afgegeven
bewijs moet kunnen tonen.
Emancipatie
26-2-1563: Dirck Sebastiaens Toemaes verklaart dat hij Meester
Jan, zijn wettige zoon student ende subpositus? der universiteijt van
Loevenen, heeft geemancipeert ende vuijt zijnen brode ende familie
geaen gehadt….midts die zelve is gecomen tot zijnen jaeren van
discretien ende den zelven sijnen ouders voirtaen niet behoefflijck
en is, soe hij voirmaels is gewest, ende dat die zelve emancipatie
niet en gebuert of gesciet tot eenige fraude, bedroge oft in prejuditie
van ijemanden anders….
Meester Jan mag dus zijn eigen boontjes doppen! Toch lijkt het of
hier meer aan de hand was; het is de eerste keer dat ik zoiets
tegengekomen ben. Zou zoonlief misschien toch iets te makkelijk
geld uitgegeven hebben?
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Gearresteerde beesten en loslopend vee
9-6-1562: Adrijaen Meeus van Eijck van Poppel heeft 12
Carolusgulden tegoed van Willem Peter Pauwels van Beeck: de
koopsom van een paard dat Willem van hem gekocht had.
Bovendien nog 4 Carolusgulden, restant van de koopsom van twee
ossen. Omdat Willem niet wilde of kon betalen, had Adriaen een
aantal koeien van Willem laten arresteren (in beslag nemen).
Dit was gedaan door de vorster, die daarna die koeien had laten
weiden in de vroente (gemeenschappelijke gronden). Toen Adriaen
daarna naar huis ging in Poppel werd hij door Willem en zijn broer
Joost aangevallen: ende bijden avont, noch metter scoenen sonnen
scijne (mooie zonneschijn) tuijswaert gaende, den rechten wech nae
Poppel, sijn hem te gemoet gecomen die voirs. Wijllem met Joesten
sijnen brueder, ende hebben hem Adrijaenen aengevert
(aangevallen) ende zeer fortelijck met hon tween overvallen, alsoe
dat hij Adrijaen twee quetsueren van hon vercregen heeft, deen
inden rechter hant ende dandere inde slinkeren arme. Dit was net
daarvoor gebeurd, op 7 juni.
Op dezelfde zitting vraagt Adriaen of de inbeslagname van de
koeien rechtsgeldig is, omdat de stadhouder, aan wie hij het verzoek
had gericht, op dat moment niet thuis was. De schepenen verklaren
dat het arrest terecht is geschied.
Vervolgens vraagt Adriaen om borgen die hem willen steunen in zijn
zaak. Er is echter niemand die zich daarvoor meldt. De schepenen
zeggen daarop dat hij kan volstaan met het afleggen van een eed,
hetgeen hij dan ook doet. Hoewel zijn tegenstander Willem, alle
aanspraken ontkent, laat hij onder borgstelling zijn beesten uit de
vroente halen.
Zijn borgen Steven Corstiaens en Jan Huijsmans beloven in te staan
voor de vastgestelde feiten. Ook broer Joost Peter Pauwels stelt
zich wederkerig borg.
Hoe de zaak uiteindelijk afliep heb ik in dit deel niet gevonden. Als
het om veel geld of goed ging, zoals bij erfenissen, kon een
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rechtzaak jaren duren. Vaak ook, bij voorbeeld als het bewijs
moeilijk te leveren was, en vanwege de kosten, werd afgezien van
verdere rechtsgang. Je krijgt de indruk dat men vroeger makkelijker
tot geweld overging en dat men gauw gekrenkt of beledigd was.
Bovengenoemde Steven Lemmens of Lambrechts was waarschijnlijk
toch een gestoord en heetgebakerd persoon. Ook in 1566 werd hij
minstens 4 keer aangeklaagd wegens het toebrengen van
verwondingen met een zwaard of mes!
Het waren ook niet altijd mensen uit de onderlaag van de bevolking
(of juist niet: het kostte wel tijd en geld) die een rechtszaak
aanspanden. Sommige van die zaken, zoals weddenschappen en
beledigingen doen nu lachwekkend aan. Waar maakte men zich
druk over? Kende men hier ook een soort van ’eerwraak’ ?
Veel afspraken waren mondeling. Andere, wel op papier beschreven
overeenkomsten, werden blijkbaar door beide partijen (vaak niet
kunnende lezen) geïnterpreteerd op de voor hen gunstigste manier.
Toch is het opvallend dat er in de Mierden meerdere rechtskundig
adviseurs en procureurs werkzaam waren, en dat er in aktes van
voogdij altijd sprake is van het laten schoolgaan van de kinderen, of
het opleiden in een ambacht.
Er is dus zeker een periode van redelijke welstand en scholing
geweest, die naar mijn indruk in de loop van de tachtigjarige oorlog
en de daarop volgende tijd (Hollands gouden eeuw) hier verder
afgezakt is. We kunnen wel proberen ons te verplaatsen in de tijd
van toen, maar het daarbij horende gevoels- en geloofsleven, de
sfeer en manier van denken krijgen we niet meer terug.
Wel is duidelijk dat de inwoners van het dorp veel meer op zichzelf
en op familie waren aangewezen, en dat verstoring van de
onderlinge samenhang van grote invloed kon zijn.

55

Omslagfoto
Minuutplan 1832 Hooge – en Lage Mierde
Abonnee-lidmaatschap
€ 12,50 per jaar voor 2 nummers en lidmaatschap
Rabobanknummer: 12.28.01.245
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen tenzij deze uitgave
uitdrukkelijk als bron wordt vermeld.

56

