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Onderdeel van de historische canon van Peel en Maas
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1. De Spaanse Nederlanden en het Overkwartier
van 1555 tot 1713 in het algemeen
Peel en Maas onder vreemd bestuur in de zestiende en zeventiende eeuw
In 1543 kwam er bij het Verdrag van Venlo een einde aan de zelfstandigheid van het
hertogdom Gelre. Van 1279 tot 1543 was het gebied van de gemeente Peel en Maas een deel
van het Overkwartier van Roermond van het hertogdom Gelre; de naam Overkwartier bleef
bestaan tot 1794, toen het Overkwartier door Frankrijk werd bezet. Neer was een deel van
het graafschap Horne, dat na 1568 tot het prinsbisdom Luik behoorde. Karel V werd door het
Verdrag van Venlo heer van zeventien in plaats van zestien gewesten: de Nederlanden. Na zijn
aftreden in 1555 volgde zijn zoon Philips II hem op als heer van de Nederlanden en in 1556 als
koning van Spanje. Onder zijn bewind ontstond de Nederlandse Opstand of Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648). Het Ambt Kessel lag in het Overkwartier; zie kaart.
Karel V was niet alleen heer van de
Nederlanden, hij was ook koning van Spanje
en keizer van het H. Roomse Rijk van de Duitse
Naties. In 1555 deed de Habsburgse keizer
Karel V afstand van de troon en in 1556 werd
het Habsburgse Rijk verdeeld in een
Oostenrijks en Spaans deel. De Nederlanden
kwamen toen te behoren tot het Spaanse
deel.
Het gewest of hertogdom Gelre bestond uit
vier kwartieren: het kwartier van Arnhem, het
kwartier van Nijmegen, het kwartier van
Zutphen en het Overkwartier van Roermond.
De bestuurlijke situatie in het land van Peel en
Maas was toen
Hanttsche, Geldern-Atlas. Karten und
als volgt: de
Texte zur Geschichte eines Territoriums.
huidige gemeenVeröffentlichungen des Historischen
te Peel en Maas
Vereins für Geldern und Umgegend Nr.
vormde in het
103, Geldern 2003, 31.
Over-kwartier
een deel van het Ambt Kessel. Meijel viel
rechtstreeks onder het keizerlijke hof van het
H. Roomse Rijk. Neer hoorde bij het
graafschap Horn, een deel van het
prinsbisdom Luik. De bisschop van Luik was geestelijk en wereldlijk heer. Het ambt Kessel was
verdeeld in kerspels, waarvan bijvoorbeeld Bree (later Maasbree genoemd) er een was.
De indeling in kerspels bleef bestaan tot 1673. In dat jaar besloot de Spaanse koning, tevens
heer van de Spaanse Nederlanden, de heerlijke rechten te verkopen. De kerspels werden
vanaf 1674/1675 heerlijkheden. Het ambt Kessel bestond tot die tijd uitsluitend uit
landsheerlijke kerspels. Namens de landsheer bestuurde een ambtsman de kerspels.
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De Opstand
Tijdens de Tachtig jarige Oorlog van 1568-1648 waren de zeventien Nederlandse gewesten 80
jaar in oorlog met de Spaanse koning. Men spreekt ook wel van de Opstand of de Nederlandse
Opstand. De opstandelingen wilden zich losmaken van de Spaanse koning en de protestanten
wilden hun godsdienst in vrijheid kunnen beleven. Geen tirannie van Filips II meer en er moest
een einde komen aan de vervolging van de aanhangers van Luther en van Calvijn. De Opstand
begon met een mislukt beleg van Roermond door
de troepen van Willem van Oranje (afbeelding links
is een portret van Oranje).
Uiteindelijk leidde het tot de Opstand of de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het is dus een
onafhankelijkheidsen
tegelijkertijd
een
godsdienstoorlog. De Nederlanden, de zeventien
gewesten, werden bestuurd door de heer van de
Nederlanden (Karel V tot 1555 en daarna zijn zoon
Filips II). Philips was daarnaast Koning van Spanje,
maar geen keizer van het H. Roomse Rijk. De
verbreiding van het protestantisme (Luther, Calvijn
enz.), de opkomst van de handel op zee (de
ontdekkingen, het optreden Hollandse kooplui)
stimuleerden het verzet tegen de heer van de
Nederlanden in een aantal gewesten. Vooral in de
zeegewesten: Holland, Zeeland en Vlaanderen. De
Opstand werd geleid door het gewest Holland.
De volksmond sprak van de koning van Spanje. In
de tekst van het volkslied het Wilhelmus is dat verwoord. Willem van Oranje was de
aanvoerder van de opstandelingen. Het Wilhelmus was een volkslied van de opstandelingen
en die zongen: de tirannie verdrijven….de koning van Hispagne heb ik altijd geëerd (…) In de
loop van de tijd werd het de nationale hymne, ons volkslied.
De Opstandelingen zongen, dat ze altijd de koning van Spanje hebben geëerd, maar daar
hoorden de inwoners van het ambt Kessel niet bij. In het ambt Kessel klonken de tonen van
het Wilhelmus voor het eerst begin twintigste eeuw na de Eerste Wereldoorlog, de Grote
Oorlog (1914-1918) in de Europa maar niet in Nederland. Tot op de dag van vandaag hebben
Hollanders en Limburgers ieder hun eigen meningen over de gebeurtenissen in de zestiende
eeuw. De Nederlanden was voor de kerspellui (inwoners) uit Baarlo, Bree, Helden, Kessel,
Meijel en Neer hooguit een vaag geografisch begrip. Het bestaan van alledag hield hen bezig,
dat was hun gezichtsveld en niet een staat van de Nederlanden. De lotsverbondenheid reikt
niet veel verder dan de kerspellimieten (kerspelgrenzen). Een kerspel is in die tijd een gebied
waarvan de bewoners naar dezelfde kerk gingen. Hun geboorte, huwelijk en overlijden
werden opgetekend door de pastoor van hun kerk.
Gevolgen van De Opstand voor Peel en Maas
Uiteindelijk leidde de Opstand tot de onafhankelijkheid van de Republiek van de Zeven
Gewesten in 1648. De andere tien gewesten bleven onder bestuur van de Spaanse koning. Het
Overkwartier van het gewest Gelre bleef bij de Vrede van Münster en Osnabrück in 1648 bij
de Zuidelijke Nederlanden, waar de koningen van Spanje de heer (vorsten) zijn. De andere drie
kwartieren van Gelre kwamen terecht bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het
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hof of bestuur van de Zuidelijke Nederlanden was als van oudsher in Brussel. In de Republiek
der Nederlanden was de protestantse godsdienst ‘overheersend’, in de Zuidelijke
Nederlanden het katholicisme. In een van de bepalingen van de Godsdienstvrede van
Augsburg 1555 stond, dat de onderdanen het geloof van de landsheer volgden. Die bepaling
werd na een eeuw van veel strijd een feit. Meer dan één godsdienst in een staat of
godsdienstvrijheid was niet wenselijk. Men geloofde dat de staat uit elkaar zou vallen als meer
dan één godsdienst toegestaan werd.
Het gewest Gelre, waartoe dus ook het Overkwartier behoorde, werd al vanaf 1581 praktisch
in tweeën gedeeld. Het gewestelijke bestuur bleef voor drie kwartieren in Arnhem, want de
kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen sloten zich uiteindelijk aan bij de
opstandelingen. Het Overkwartier, waar Peel en Maas bij hoorde, bleef trouw aan Spanje en
haar bestuur, het hof, zetelde vanaf 1581 in Roermond. Tijdens de laatste dertig jaren van de
Opstand ontstond in het Duitse Rijk de Dertigjarige Oorlog, die in het Overkwartier een
negatieve invloed had.
De gevolgen van de Opstand in Peel en Maas op een rij.
1
Van
oudsher
trokken
veel
(huur)troepen door het Maasdal en dat
gebeurde onder andere in 1568, 1577,
1578, 1589 en 1632. De kerspels leden er
erg onder. Soldaten van huurtroepen
hadden geen binding met onze streek en
beroofden onze streken als ze weer eens
te laat hun soldij ontvingen. Zie het
schilderij.
2 Het Overkwartier bleef overwegend
katholiek en de katholieke kerk begint
met een tegenbeweging: de Contra Reformatie. Het leidde tot het zich afzetten tegen de
Protestanten en binnen de Roomse kerk de zaken op orde brengen of intern de zaken
duidelijker binden aan regels. Zo werd de naleving geëist van de regel dat een pastoor niet
gehuwd mocht zijn. Ook mocht de pastoor de H. Mis niet meer naar eigen inzicht vormgeven,
maar werd voorgeschreven uit welke onderdelen de H. Mis moest bestaan en dat deze
opgedragen moest worden in het Latijn.
3 De bevolkingsgroei stagneerde, er was zelfs sprake van een krimp. Velen kwamen om in
gevechten en door ziektes, die doot de vreemde soldaten meegebracht werden.
4 De welvaart van de zeegewesten, die groeide door de toenemende handel (de Gouden
Eeuw), ging volledig voorbij aan het Overkwartier. Er was geen welvaart en een goede positie
in de handel ontbrak. De aanleg van de handelsverbinding over water via Venlo naar de Rijn
(het kanaal de Fossa Eugeniana) om te profiteren van de zeehandel, mislukte in de periode
1624-1627.
5 De kerspels kregen scholen, waarin eenvoudig onderwijs gegeven werd in lezen, schrijven,
rekenen en godsdienst. Het onderwijs werd gegeven door de kapelaan of de koster.
6 Het Overkwartier bleef in Spaanse handen in 1648 bij de Vrede van Münster en Osnabrück.
Bij de Godsdienstvrede van Augsburg in 1555 was vastgelegd, dat de vorst (de landsheer)
bepaalde welk geloof het bevoorrechte geloof was. De daarop volgende eeuw wordt de eeuw
van de godsdienstoorlogen genoemd. Het is de vraag of dit wel de goede naam is; de strijd om
de macht, bezit en onafhankelijkheid waren belangrijker zaken. De Europese vorsten voerden
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oorlog met elkaar om macht te behouden of om het grondgebied te vergroten en daarbij
speelde onder andere de godsdienst een rol.
7 Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten veel calvinistische kooplieden en ondernemers
naar de Republiek. Voor het gebied van Peel en Maas had deze belangrijke beweging
nauwelijks betekenis.
8 De aanhoudende reeks van opgelegde bedragen om de oorlog te bekostigen vormde een
grote last voor de kerspels. Ze moesten geld lenen. De rente en het aflossen van de leningen
riepen dorpsrekeningen in het leven. Tot dan werden kosten van de kerspels contant in natura
of munten betaald, maar dat ging niet meer. Het krediet (het geld dat geleend werd) ging een
grote rol spelen in het lokale bestuur.
Einde van de Spaanse periode in Peel en Maas
De periode 1500-1713 eindigde in de Spaanse successieoorlog van 1701-1713 om de
opvolging van het koningschap. De opvolging van de Spaanse Habsburger Karel II was al sinds
1665 een probleem. Hij kreeg namelijk geen kinderen. Vele vorsten en landen maakten
aanspraken op de Spaanse troon. De Europese oorlog eindigde met de Vrede van Utrecht in
1713. Een deel van het Overkwartier van Gelre werd gevoegd bij Oostenrijk (Meijel). De
Spaanse Nederlanden kwamen grotendeels bij Oostenrijk en het bestuur zetelde als voorheen
in Brussel. Het andere deel van het Overkwartier, waartoe het gebied van de huidige
gemeente Peel en Maas behoorde, werd gevoegd bij het koninkrijk Pruisen. De stad Geldern
werd de hoofdstad en het hof van de koning zetelde in Berlijn.

2. De ontdekkingsreizen in de vijftiende en zestiende eeuw
Sinds het begin van de ontdekkingen aan
het einde van de vijftiende eeuw vonden
vele vorsten en landen het belangrijk
ontdekte gebieden in Amerika, Azië en
Afrika aan hun rijk toe te voegen. De
nieuwe gebieden werden kolonies. De
kolonies waren helemaal onderworpen
aan het moederland en het moederland
profiteerde van de kolonies. Spanje was
zeer ijverig, liep mede voorop, maar later
liet ook de Republiek van zich horen.
(Suriname, Nieuw Amsterdam, Nederlandsch Indië).
De koloniale zaken speelden nauwelijks een echte rol in onze regio. De nieuwe producten
uit de Nieuwe Wereld verschenen er met mondjesmaat. De handel in ons gebied profiteerde
er nauwelijks van. De scheepvaart op de Maas nam sinds 1585 niet meer toe en de mislukking
van de bouw van het kanaal tussen de Maas en de Rijn bevestigde de bestaande situatie. De
voornaamste ontdekkingsreizen waren:
1492 Columbus ontdekt Amerika; zie schilderij.
1498 Vasco da Gama ontdekt de zeeweg naar Indië, nu India.
1519-1521 Ferdinand Magellaan maakt de eerste reis om de wereld.
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Gevolgen van de ontdekkingen in Peel en Maas
In onze regio waren er natuurlijk de gesprekken over vreemde landen. Het prikkelde immers
de fantasie van de mensen. Maar belangrijker voor hen waren de aanhoudende Europese
oorlogen waarbij de koningen van Spanje ook steeds betrokken waren na 1648.

3. De Opstand (1568-1648) in Peel en Maas
In Noord-Nederland kwam tijdens en door de Opstand (1548-1648) de handel en
scheepvaart tot grote bloei (De Gouden Eeuw).
Het Overkwartier echter had het zwaar te verduren. Deze periode noemde men wel De IJzeren
Eeuw, een naam die verwijst naar de vele
oorlogen en doortochten van de huurlegers.
Vooral in het Maasdal was het niet pluis. De
misoogsten, de zware belastingen en verplichte
leningen vormden een veel te zware last voor de
lokale bevolking van Peel en Maas. Om zich te
beschermen tegen onder andere veeroof
werden in de dorpen schansen (vluchtplaatsen)
aange-legd. Veel kleine boeren (cijnsgebruikers)
konden het financieel niet bolwerken en
vluchtten weg. Landerijen verwilderden en
huizen vervielen.
Cijnsgebruikers waren boeren die voor het
gebruik van de grond een bedrag (cijns) aan de
eigenaar betaalden. Kon men de cijns niet
betalen dan verviel het recht op gebruik van de
grond.
De bevolking van Peel en Maas had het zwaar te verduren.
Het Maasdal (zie oude kaart) was in die tijd het toneel van veel oorlogshandelingen. De
opstandelingen en de Spanjaarden werkten met huurlegers. De afzonderlijke legereenheden
onder leiding van een kapitein werden gehuurd. De kapitein voerde een rol, dat wil zeggen,
dat hij (of zijn ronselaars) de namen van de huursoldaten op de rol (een register) noteerde.
De legertochten en het beleg van steden vonden in het voorjaar en in de zomer plaats. In de
winter werd er geen oorlog gevoerd. Men lag of in garnizoen of de soldaten werden van de
rol afgevoerd.
Regelmatig vertoefden eenheden van de strijdende partijen in onze streken. Voor het
kerspel was dat een ramp. Het leidde tot verwoestingen, inkwartieringen en verplichte
leveringen van voedsel voor mens en dier en tot opgelegde betalingen. Een vorm van die
betalingen was het beschermingsgeld (sauvegarde): plunderingen bleven dan achterwege.
Het kerspel moest bijdragen in de kosten van het beleggen van een stad of als het leger in
garnizoen lag. Voorbeelden zijn in 1572 en 1578 het beleg van Roermond en Venlo.
Tegelijkertijd was er onderling strijd tussen de kerspels. De heer van Meijel kwam in 1568 in
botsing met het graafschap Horn, waartoe ook Neer behoorde. Toen op 5 juni 1568 op de
Grote Markt van Brussel de graaf van Egmond en zijn vriend de graaf van Horn onthoofd
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werden, ontstond er een situatie, die de heer van Meijel,
Gothard van Millendonk, wilde uitbuiten. De onthoofde graaf
van Horn was Filips van Montmorency, woonachtig in huis Weert
in de stad Weert. Hij had het graafschap geërfd van zijn
stiefvader Jan, graaf van Horn. In het graafschap lagen Neer,
Roggel, Heythuysen, Haelen, enzovoort. Filips van Montmorency
(zie tekening) was legeraanvoerder in het Spaanse leger, maar hij
liep over naar de opstandelingen. Hij werd stadhouder van het
hertogdom Gelre en admiraal van het leger van de Nederlanden.
Hij en zijn vrouw Walburgis van Nieuwenaar hadden geen
kinderen. Zijn moeder Anna van Egmond en zijn vrouw Walburgis
bestuurden na de onthoofding van Filips het graafschap. De
landsheer van het graafschap Horn, dus ook van Neer, werd na
de onthoofding de prins-bisschop van Luik tot 1794/1795. In Meijel waren de heerlijke rechten
(een bundel leenrechten) in handen van de heer Gothard van Millendonk, de bewoner van
huis Neer ook wel genoemd, huis Ghoor. Gothard was getrouwd met Maria van Brederode uit
de familie Nieuwenaar. Hij meende, dat hij graaf van het graafschap moest worden, omdat
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het graafschap Horn oorspronkelijk van de familie Nieuwenaar was. Hij nam het graafschap
in, maar had niet gerekend op de tegenstand van Anna van Egmond. Zij stuurde vier keer
gewapende mannen uit Roggel, Heythuysen en Haelen en Franse soldaten naar Meijel om
Gothard de les te lezen De verwoestingen te Meijel waren groot. Gothard sprak daarna niet
meer over aanspraken, maar zijn zoon Herman Diederik begon opnieuw na 1580 aanspraak te
maken op het graafschap. In Deurne en Nederweert hield hij huis en hij liet zich ‘Graaf van
Horn’ noemen. Hij overleed 29 november 1620.
Herman Diederik gaf in 1591 opdracht een kaart te maken van Meijel, waaruit moest blijken
hoe groot de vrij-heerlijkheid was. De kaart werd niet geaccepteerd door Asten, Nederweert
en ook de schepenen van Helden-Kessel protesteerde tegen die kaart. Een kopie is bewaard
gebleven. De kaart laat het wegennet van Meijel zien en staat op deze bladzijde. In de omlijnde
tekst is verwoord hoe de kaartenmaker tewerk ging.
Zijn zoon Adolf van Millendonk kreeg de
negatieve nalatenschap van zijn vader
Herman Diederik, die een grote schuld
naliet. Hij had een kapitaal geleend van
Hendrik van den Bergh: 50.000 gulden
tegen een rente van 6%. Goederen in
Meijel, Buggenum en een watermolen in
Neer vormden het onderpand. De rente
schoof hij door naar de bewoners van zijn
‘graafschap’.
Hendrik van den Bergh was belast met de
aanleg van de Fossa Eugeniana, het
kanaal van Venlo naar Rijnberg aan de

Rijn. In 1652 wilde de weduwe van graaf Hendrik
van den Bergh, dat de schuld werd afgelost. De
goederen in de vrijheerlijkheid Meijel gingen in
de uitverkoop. Walburgis van Millendonk slaagde erin het leen te kopen. Zo bleef Meijel in de
handen van de familie Van Millendonk.
De andere kerspels kregen ook algemene
oorlogskosten op hun bord. De schepenen
betaalden geregeld een som geld aan een
vendel (troepeneenheid), die trokken dan
verder zonder te plunderen of gebouwen te
verwoesten (sauvegarde). Ook inkwartiering
kwam vaak voor.
De huursoldaten namen in die tijd vrouw en
kinderen, de tros geheten, mee op een
veldtocht. Plundering en verwoesting waren
aan de orde van de dag. Zeker als de betalingen
van de soldaten, het soldij, achterwege bleef.
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Hij, de kaartenmaker, nam in stappen van
ongeveer 92 centimeter de maten op, vanaf elk
grenspunt en bijzondere plek, zowel naar de
herberg Den Swaen en naar de Meijelse kerk. Rond
Meijel zijn de namen genoteerd van de omliggende
dorpen met een tekening van de kerken. De Sint
Lambertuskerk van Nederweert lijkt nog volledig in
orde, maar brandde in 1592 volledig uit als gevolg
van een blikseminslag. Het is een aanwijzing dat de
oorspronkelijke kaart in 1591 is getekend. De Sint
Lambertuskerk in Helden moet het op de tekening
met een halve toren stellen..
Op 18 december 1590 liepen de schepenen, de
gemeensmannen langs de limieten of grenzen van
Meijel. Met de secretaris pastoor-notaris Reiner
Buisschers uit Neer liepen Nijss Klompemaekers,
Hendrick van Asten, Maes Pastoirs, Philips Geurts
der Custer, Goort Henricks, Heijn de Molenaer, Thijs
Ingeenerbend, Jan Martens, Henrick en Jan Vaes
Gevers langs de grenspunten. Daarbij vroegen ze de
bewoners of het Meijelse grond was. Een
onbekende landmeter en kaartontwerper ging met
de gegevens aan het werk.

In Baarlo moest men veel betalen aan de soldaten.
In 1577 schrijven de schepenen van Baerle over de inkwartiering van een vendel van 19
soldaten met een tros van 13 vrouwen en 9 kinderen: Up sonnendach als den 19 maij anno
1577 ist wijderens up eijn nije geordenirt vanden knechten, gelick sij eens folgens
bekend sullen, ende sijn tsamen gewest 19 knecht, 13 frouwen ende 13 kijnder, ieder frou als
eijn man gereckent ende getaxirt, aver 2 kijnder voor einen man
summa samen 39 personen ador heefft, diesen sijn gemenlich geordeniert ende de schat te
deilen …upgerichtund is ein persoon ( aver 2 kijnder ein) up 8 gulden verordeniert, (…)
De schepenen vergaderden in het gebouw voor de kerk van Baarlo. Zie tekening.
Een bron uit 1578 laat zien wat het kerspel Baarlo moest betalen aan de Spaanse troepen
die in het Overkwartier aanwezig waren.
Het totale bedrag: 672 gulden en 5 stuiver
was om en nabij driemaal de schatting
(belasting) van 1578. De oorlogslasten
waren zeker voor de kleine cijnslieden
(boeren) niet te dragen. De schepenen
leenden voor hen het bedrag, dat ze
moeten erhantreijcken aen gelde.
Een veldtocht leidde altijd tot belegeringen van steden. Vaak betaalde men
mee in de kosten van een beleg en werd
men verplicht tot het verrichten van hand
en spandiensten (corvee). De karrendiensten waren berucht. Het kerspel moest met een
bepaald aantal karren aantreden voor vervoer van voedsel, hout en grond. Op het programma
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stonden ook vaak graafwerkzaamheden, die werden verricht tijdens de belegering van een
stad. De schepenen van Baerle (Baarlo) schrijven: Wij Henrick Spee, Jochum Verberckt, Peter
Tummerman, Peter Starx, Goert van den Schaffelt, schepenen, Johan van ghen Munnickeijen,
Peter Joesten, kerckmeijsters, ende voerts gemeijne naeburen desz kerspels Baerlo doen kundt
ende belieden voir die gerechte waerheitt certificierende, dat wij hebben moeten
erhantreijcken aen gelde ende haveren tott underhalt coninckleijcke majesteijts kriechsffolck
ende perden, lijggende bijnnen der statt Ruremuntt ende upden castelen Blijenbeeck, Well
ende Horst.
bron: RHCL, Archief schepenbank Baarlo, evac.nr. 3131.

De gevolgen van de strijd waren voor de plattelandsbevolking verschrikkelijk. Ze begrepen
niet veel van de machtsstrijd, want dat was het. Een paar cijfers kunnen de situatie illustreren.
Onderzoek naar de situatie voor de inwoonders van Baarlo heeft uitgewezen dat vanwege de
lasten een grote groep mensen hun kleine landbouwbedrijven verlieten. In 1578 waren er 93
woningen en in 1673 81. De meest getroffenen sloegen voor altijd op de vlucht. Dat was niet
gemakkelijk, want men kon in die tijd niet zomaar elders in een stad of dorp een bestaan
opbouwen. Men werd in een dorp of stad waar niemand je kende nauwelijks geaccepteerd.
Het bestaan van alledag was in gevaar en een kwart verviel tot blijvende armoede. Een eeuw
later was het aantal huizen in Baarlo nog steeds 13% minder dan in 1578. In de andere dorpen
was het niet anders.

In Helden ook
In de periode 1572-1600 hielden de troepen van Willem van Oranje stevig huis in het
Overkwartier en plunderden een aantal dorpen, waaronder Helden. De Sint Lambertuskerk
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moest het ontgelden en werd zwaar
beschadigd. Zie foto van de herstelde oude
Lambertuskerk, de voorloper van de huidige.
De toenmalige pastoor diende samen met de
schepenbank een verzoek in bij de Spaanse
overheid in Brussel om subsidie voor het
herstel te verkrijgen.
In Baarlo werden het kasteel de Borcht, de
watermolen en een gedeelte van de
parochiekerk verwoest.
In deze streek was vooral de verovering van
de stad Roermond op 23 juli 1572 dramatisch.
Het leger van Willem van Oranje trok de stad
binnen en hield er vreselijk huis. Drieëntwintig
kloosterlingen van het kartuizerklooster
werden die dag op gruwelijke wijze vermoord
omdat er geen kostbaarheden gevonden
werden. Het kar-tuizerklooster had een relatie
met Helden. Het had bezittingen in Helden: een hof op Stox. Hier hield men ook stieren waar
de boeren in Helden met hun koeien terecht konden om ze drachtig te krijgen. Ook had het
klooster recht op een deel van de belastingopbrengst (het tiende deel van de oogst) in Helden.
Daar tegenover stond de verplichting om een deel (het schip) van de kerk te onderhouden.
En in Kessel
Een maand later, 14 augustus 1572, verwoestte het leger van Willem van Oranje het huijs
Oijen in Kessel. Hierbeneden staat een oud topografisch kaartje en een foto van het huis Oyen.

In 1627 vonden er gevechten plaats bij de kerk en het kasteel van Kessel. Zie het schilderij van
Jan de Beijer uit 1739. De Staatse soldaten probeerden het kasteel te veroveren. Dat mislukte.
De zoon van de Staatse hopman werd uit de kerktoren geschoten en gedood. Uit wraak
hebben de Staatsen de kerk geplunderd en het zilverwerk gestolen. Het kerkbestuur deed
daarvan aangifte bij de Staten Generaal. De veldtocht van Frederik Hendrik door het Maasdal
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in 1632 leidde tot het afkopen van plunderingen en inkwartiering. Het kwam tot een extra
schatting (belasting) en gedwongen leveranties.
Tot overmaat van ramp verschenen er Franse legers in 1632 in deze streek en ze brachten
in het land van Peel en Maas de pest. Na de verovering van de dorpen door de troepen van
Frederik Hendrik 1632-1635 werden de Neerse kinderen in Helden gedoopt. Daarna volgde er
een korte periode, dat Heldense kinderen in Venlo gedoopt werden.
Op 18 juni 1644 schreef molenaar Gevert Janssen uit Meijel hoeveel last hij van de soldaten
had gehad. In 1643 had hij de molen drie weken niet kunnen gebruiken, omdat huursoldaten
afkomstig uit Hessen door Meijel trokken. Ze plunderden het dorp en namen vee mee of
staken het dood. De Hessen streden aan de kant van de protestanten, het Staatse leger. Ze
trokken vanuit Duitsland door de Peel naar Holland. In Meijel was geen inwoner te bekennen,
de mensen waren met have en goed naar veiliger oorden vertrokken. De molenaar kon toen
niets verdienen aan zijn molen, de bierbrouwerij en de herberg.
Neer
In 1645 werd het dorp Neer en
het klooster Keizerbosch geplunderd en verwoest door Hessische
troepen, de huursoldaten van
Frederik Hendrik. Toen de Neerse
bevolking weigerde te voldoen aan
de geëiste schatting volgden
plundering en brandstichting. Het
dorp werd op 11 augustus aan vier
zijden in brand gestoken. In het
najaar van datzelfde jaar hebben
deze troepen ook de kloosterkerk
van het Norber-tinessenklooster
Keizerbosch onteerd en geplunderd. Zie een oude plattegrond en de recente foto van de proosdij. De overlevering zegt:
tijdens de verwoesting en plundering van Neer zouden de Hessen ook de Heilige Vaten uit de
parochiekerk geroofd hebben.
De toenmalige Neerse Schutterijen, Oude Schutten, Jonge Schutten en Bussen-Schutten,
zouden de rovers achtervolgd hebben over de 'Hoogbrug' over de Neerbeek en voorts over
het Eiland langs de 'Oude Schans', een schans uit de Spaanse tijd, naar Gendijk. Nabij deze
hoeve zou het tot een treffen gekomen zijn, waarbij de Oude Schutten en de Jonge Schutten
een 'vreesachtige houding' zouden hebben aangenomen. De Bussen Schutten trokken toen
'onbevreesd' ten strijde en ze versloegen vervolgens de Hessen. De Heilige Vaten werden
heroverd en een gedeelte ervan zou zijn teruggevonden onder de brug naar het Eiland,
waaronder ze door de Hessen waren verborgen.
Schermutselingen in Peel en Maas na de Opstand
In 1648 kwam er wel een einde aan de Tachtigjarige Oorlog, maar in Peel en Maas en onze
regio werd nog volop gevochten in de oorlog tussen Frankrijk en Spanje. Op 11 mei 1657 vielen
bijvoorbeeld elf ruitercompagnieën van de prins van Condé Helden binnen. Ze roofden alles
wat ze voor zichzelf en hun paarden nodig hadden. Bovendien namen ze de inwoners van
Helden al hun geld af. Huizen werden verwoest en kerspellieden gemarteld.
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4. Het protestantisme of de Hervorming
Begin van het protestantisme
Onder Karel V begonnen de hervormingsbewegingen van de protestanten. Zij tekenden
verzet aan tegen het katholieke geloof en de positie
van de instellingen van de katholieke kerk. In het
Overkwartier waren het vooral volgelingen van
Luther (zie portret) en Calvijn, die zich roerden. Het
onder Karel V begonnen vervolgingsbeleid van de
protestanten zette Filips II versterkt voort. Ketterij
was een kerkelijke zaak en werd afgedaan voor
kerkelijke rechtbanken. De heer van de Nederlanden
hielp de kerk daarbij en dat leidde tijdens de
Opstand tot scherpe maatregelen en harde straffen.
De nieuwe Spaanse opperbevel-hebber en
bestuurder Alva was daar het voorbeeld van. Alle
ketters liet hij veroordelen en dat leidde vaak tot
onthoofdingen; zie Filips van Montmorency, graaf
van Horne, op het schavot te Brussel. Veel steden en
adel steunden de nieuwe godsdienstige bewegingen, want ze verklaarden, dat Filips een tiran
was, die de bestaande vrijheden vertrapte.
Alle hervormingsbewegingen werden in het begin de lutherije (naar Maarten Luther, zie
schilderij) genoemd. De nieuwe leer kreeg in onze regio geen warm onthaal. De twisten
begonnen enige decennia voor de Opstand en bereikten het Overkwartier ook. In de kerspels
van het Ambt Kessel kreeg men wel het een en ander van de inhoud van de nieuwe leer mee,
maar leed men vooral heel veel onder de gevolgen ervan.
Welke uitwerking hadden de reformatie en de Opstand in Peel en Maas?
Er waren berichten over de verwoestingen, brandschattingen, verplichte leningen, hand en
spandiensten verrichten bij belegeringen, bijdragen in de kosten van inkwartiering en
bijdragen in de kosten van belegering van een stad, gedwongen levering van goederen,
enzovoort.
De opgelegde lasten door de strijdende partijen waren huizenhoog. Menig kerspel werd zwaar
getroffen in de jaren 1568, 1572, 1578 en 1632. Herstel en opbouw lieten tientallen jaren op
zich wachten. Opnieuw waren er oorlogstaferelen in de jaren na 1621, het aflopen van de
Treves, het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Het Maasdal bleef het toneel van oorlogsgeweld
tot het jaar 1648 en ook na de vrede van 1648.
Na de beginfase kwam de lutherije geografisch dichtbij onze kerspels. Een bespreking volgt.
Helden
De pastoor van Helden, Joannes Knippenbergh, deed begin achttiende eeuw een onderzoek naar
invloed en verspreiding van het protestantisme. Hij putte uit de overlevering en ondervroeg
bejaarde mensen. Die wezen op de trouw van de mensen aan hun geloof. Ondanks de
oorlogswoelingen kwam het niet tot de opschorting van de katholieke eredienst.
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Baarlo
Willem baron d’Olne, geschiedschrijver van Baarlo (1848-1891) zegt, dat men in de
archieven van huis Baerle en Casteel de Birckt (zie foto) niets vindt, dat de veronderstelling
zou kunnen voeden, dat de katholieke eredienst opgeschort werd gedurende de overheersing
van de calvinisten van 1579-1586.
Henrich Bolt pastoer tho Baerlo, genoemd in 1579 en 1580, vertelde op 7 september 1606
te Venlo aan de schepenen Herman de Laet, gebruiksgerechtigde van het goed de Grote Bong,
en Adam Damen van Lintholt over het omgaan door de inwoners van Baarlo met het geloof,
het beuren van de tienden, het tiende-bier en het onderhoud van de kerk. Als de tiende of
elfde schoof opgevaren waren naar de pastorie, naar huis Baerle en de Boekenderhof, werd
er zoals gebruikelijk gratis bier geschonken.
De pastoor verklaarde o.a. dat in die tijt hij tot Baerlo woonde end pastor was; die naesbren
(naebueren) sich catolick, end in alles in der kercken wael gehalden hebben. Het proces over
de tienden perikelen was al in 1601 begonnen. De kerspellui belemmerden het innen van de
elfde schoof door de tiendheffers. De bezitters beantwoordden het gesjoemel met de elfde
schoof, met het niet meer verstrekken van het tiende-bier.
Waren er in het kerspel geen aanhangers van het nieuwe geloof? Men was reeds ver in de
zeventiende eeuw als een enkeling van de lage landadel aanhanger werd van het nieuwe
geloof. Hans Willem van Baexen, die in 1639 huwde met Katharina van der Horst, zat
voortdurend in geldnood. Het echtpaar woonde tot 1657 op Huis de Raay. De kinderzegen
stopte bij het getal dertien. De kinderen werden allemaal katholiek opgevoed.
De oudste zoon jonkheer Caspar van Baexen woonde beurtelings in Swalmen op de Baxhof
en te Baerle op Huis de Raay. Hij trouwde met de protestantse Katharina te Swalmen vóór 4
oktober 1662 zonder de gebruikelijke kerkelijke huwelijksafkondigingen. De pastoor was niet
aanwezig bij de huwelijkssluiting. De officialaat van het bisdom (de kerkelijke rechtbank)
veroordeelde
hem en hij kreeg
een boete van
zestien kronen
die ten goede
kwamen aan de
armen. Hij moest
gescheiden leven
van zijn vrouw,
totdat het huwelijk kerkelijk geregeld was. De
landscholtis van
het ambt Kessel,
Schenck
van
Nijdeggen, werd
belast met de
uitvoering
van
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het vonnis. Hij was mogelijk uit berekening vanwege hoge schulden overgegaan tot het
nieuwe geloof. De overgang was in strijd met het lidmaatschap van de ridderschap van het
Overkwartier. Hij hield het uiteindelijk
bij het oude geloof. De parochiekerk
moest van hem canonen ofte
pensionen krijgen. Verder stond hij in
het krijt bij de schatheffers.
Bovendien was hij een cijnsbedrag
van vijf rijksdaalder verschuldigd aan
de kerk van een beemd van de Huijser
hof, gelegen bij de Oude Voort, de
Alde Voirdt. De cijnslieden van huis de
Raay volgden hem niet in zijn
godsdienstige
opvattingen.
De
reformatie bleef een randverschijnsel. Het had niet tot een
verdeeld gelovig huis te Baerle geleid. In de vijftiende en zestiende eeuw kwam het vaak voor
dat de pastoors van de parochie niet aanwezig waren en zich lieten vervangen door kerspellui
die opgeleid werden door de pastoors voor de bediening van de parochie.
De signalen die wijzen op activiteiten van protestanten in de regio, bereikten het oor van de
kerspellui. Men hoorde van de hagenpreken (zie schilderij) in Kaldenkerken, Bracht, bij Venlo
en Weert. In het kerspel Baarlo kwamen geen verkondigers van het nieuwe geloof en waren
er geen hagenpreken (op de schilderij is een hagenprediker te zien). Pastoor Arnt Spee, in
1568 overleden, wordt in een schepenbrief van 14 juni 1593 als Zalr Hr Arnt Spee vermeld. Hij
was afkomstig van het Speegoed, dat cijnsplichtig was aan het Huis Kessel. Uit zijn
nalatenschap was 40 daler bestemd voor de kerk, aldus een verklaring van de schepenen in
1569. In de verklaring werd verwezen naar het niet-overgeleverde rekensbuch van pastoor Jan
Meus, afkomstig van het cijnsroerige Meusgoed van het Huis Baerle.
Pastoor Jan Meus zag dat tijdens zijn pastoraat de kerk in 1572 en 1578 deels verwoest werd.
De familie Meus werd genoemd in het cijnsregister van het Huis Baerle van 1455: 36 Gerrit
van Meus 1 grot en 1 ald muerken vannen m. gelegen in den Oe en Nederdaell. De
parochiearchieven uit de zestiende eeuw zijn er niet meer. In het handschrift van Willem
baron d’Olne vindt men een heel uitvoerig verslag over het verval van het kerkgebouw in 1574.
Meijel
Thomas Sprankhuysen preekte op eerste paasdag 1567 in Meijel: vijf Meijelsen volgen hem,
maar niet blijvend. In Kessel was pastoor Kamerlink aanhanger van de nieuwe leer. Hij werd
door de bisschop van Luik van zijn functie ontheven. De houding van de plaatselijke pastoor
was bepalend. De streek bleef overwegend katholiek. De Contra Reformatie, de katholieke
beweging tegen de Hervorming, leidde tot betere opleiding van de pastoors, duidelijke
voorschriften voor de gelovigen en ook tot de bouw van de kapellen bij de invalswegen van
de kerspels (dorpen), die de plaats innemen van de veldkruisen. Zie tekening van het Concilie
in Trente (1545-1563).
Aan het begin van de 16-de eeuw behoorde de gemeente Peel en Maas volgens de kerkelijke
indeling bij het bisdom Luik. Dit gebied behoorde tot het dekenaat Maaseik. Het gebied was
verdeeld in parochies: Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree, Meijel en ook Neer. De pastoor van
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de parochie was verantwoordelijk voor de gang van zaken op kerkelijk gebied. Soms hadden
ze een plaatsvervanger aangesteld en waren ze afwezig.
De opleiding van de priesters gebeurde tot ca. 1550 door plaatselijke pastoors die iemand
van de plaatselijke jonge mannen tot priester opleidden. Na de opleiding werden ze
voorgedragen bij de bisschop. Dan volgde de wijding tot priester en de aanstelling tot pastoor.
Ze moesten echter wel kunnen aantonen dat ze voldoende inkomsten bezaten.
Ook de levenswijze van de geestelijken liet veel te wensen over. Sommigen woonden samen
met een vrouw, maar tegen betaling van een vergoeding werd dit soms door de bisschop
toegestaan. De priesters die een
professionelere
opleiding
hadden
genoten waren in de kennis van
geloofszaken veel beter ontwikkeld en ze
waren op de hoogte van diverse
publicaties. Een van zo'n meer
ontwikkelde pastoor was Hendrik
Kamerlink uit Kessel.
Binnen het Overkwartier leidde het
Protestantisme niet tot noemenswaardig
verzet tegen de kerk, omdat de hertog
van Gelder katholiek bleef en nauwgezet
de plakkaten van Karel V en Philips II uitvoerde. Alleen in de steden Venlo en Roermond kreeg
het protestantisme enige voet aan de grond. In Meijel had op paasdag 1567 het volgende
voorval plaats. Rond het middaguur kwamen gravin Walburga van Nieuwenaar, een predikant
en soldaten in de Meijelse kerk aan, waar ze zien dat de Meijelsen nog in de kerk bijeen waren.
Gravin Walburga was vrouwe van Horn en bezat daar veel goederen. De predikant ging naar
de preekstoel en voerde er ongehinderd het woord. De Meijelse gelovigen luisterden, maar
lieten de nieuwe boodschap rustig aan zich voorbijgaan.
In 1575 vormden enige Meijelsen, met toestemming van de heer van Meijel, Gothard van
Millendonk, een kleine calvinistische gemeenschap. Toen bisschop Lindanus dit vernam,
daagde hij de "nieuwe gelovigen" voor de wereldlijke rechter. De vier Meijelsen van de familie
Heijnen werden in Weert door een wereldlijke rechter veroordeeld. Zij werden door de heer
van vrijheerlijkheid Meijel weer vrijgelaten, omdat deze vond, dat alleen hij met zijn
schepenen mocht oordelen over Meijelsen.
In de parochie Kessel was rond 1540 pastoor Hendrik Kamerlink actief. Hij werd later, toen
hij kapelaan te Venlo was, aangeklaagd door de bisschop van Luik wegens ketterijen. Deze
aanklacht geeft een goed beeld van de zienswijze op het nieuwe geloof. Uit de getuigen
verklaringen enige informatie over de eerwaarde heer Hendrik Kamerlinck, kapelaan van de
hoofdkerk van de stad Venlo in het Land van Gelder.
De beschuldigingen ten aanzien van Hendrik Kamerlinck, pastoor in Kessel, bij de kerkelijke
rechtbank zijn illustratief, zo blijkt het verslag van de kerkelijke rechtbank.
1. Het was duidelijk dat Hendrik, pastoor te Kessel, al lang niet meer gehoorzaam was aan de
kerk van Rome. De veroordelingen van de bisschop van Luik, die hem geëxcommuniceerd had,
legde hij naast zich neer. Hij werd bevolen de opbrengsten voor de kerk van Kessel en voor de
pastoor niet aan te nemen. Hij weigerde en hij bleef het ambt van pastoor uitoefenen en de
sacramenten toedienen.2. Veel mensen verklaarden onder ede, dat deze Hendrik niet zuiver
in het heilig geloof is en hij preekte het woord Gods niet op een vrome wijze.
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3. Zo vermaande hij het volk niet meer tot vasten en ter bedevaart te gaan. Werken ter
bedwinging van de vleselijke lust hoefde niet meer.
4. Hij spotte met de bedevaarten en zei, dat ze niet helpen en ijdel bijgeloof waren.
5. Hij had, toen hij nog in Kessel woonde, een aantal achtereenvolgende jaren geen
kruisprocessie gehouden en verbood beelden mee te dragen in deze processies. Hij
verklaarde, dat deze processies door de velden nergens voor dienden. Ze verjoegen mussen
en vogels uit de hagen.
6. Hoewel hij het niet openlijk tegensprak, preekte hij nooit over het vagevuur en hij maande
het volk niet om voor de zielen van hun overleden ouders en weldoeners in het vagevuur te
bidden, terwijl hij wel de opbrengsten van deze missen in ontvangst nam. Maar wat erger was:
men getuigde, dat toen hij nog in Kessel was, dat een inwoner hem vroeg om missen voor zijn
overleden vrouw te lezen. Hij raadde dat deze
inwoner af en zei tegen hem, dat dat niets te
betekenen had. 7. Toen hij onlangs op de tweede
zondag na Regnum (Drie Koningen; zie schilderij uit
de late Middeleeuwen) preekte over de huwelijkse
staat, beriep hij zich op de spreuk uit Genesis: "Het
is niet goed voor de man dat hij alleen is", en zei
zonder onderscheid te maken, dat de mensen
voortkomen uit het zaad van Adam en dat zij niet
alleen behoorden te blijven (monniken noch
priesters uitgezonderd). Maar hij had daarbij
gezegd, dat bloedverwanten tot de vierde graad
dat moest nalaten, want God had dat bevolen en
hij voegde er aan toe, dat de paus hierover niet
moest dispenseren. 8. Dat deze heer Hendrik eens
had gezegd, toen hij sprak van de Heilige Olie, die
in Venlo vrouwen, die tijdens het baren in
levensgevaar geraakten kregen toegediend, dat
zulk Godsvertrouwen ijdelheid en fantasie was. Hij voegde er aan toe, dat men alleen op God
zijn geloof en hoop moet stellen.
9. In de eerste tijd toen hij in Venlo in dienst was, had hij soms de woorden en formule van
het doopsel in de volkstaal uitgesproken, wat hij echter naderhand had veranderd.
10. Zolang hij in Venlo gewoond had, had niemand gezien, dat hij bij een priester te biechten
was geweest, waardoor velen dachten dat hij geen oprecht gevoel had voor het sacrament
van de biecht.
11. Op het feest van Maria Lichtmis preekte hij dat geen christenvrouw onrein is, maar dat zij
door het geloof gereinigd is, want er staat geschreven: ...zuiverend de harten door het
geloof....
12. Op een ketterse manier verhief hij het geloof en het vertrouwen op God, alsof alle zaligheid
daarin gelegen zou zijn; van de werken zei hij zeer weinig en hechte daar ook geen belang aan.
13. Hij had ook gezegd, dat Christus voor ons genoeg gedaan heeft en dat onze genoegdoening
niets anders is dan een dankzegging.
14. Hij sprak het meest met mensen in Venlo die waren besmet met ketterij, en vaak 's avonds
of bij ontij. Hij was zeer aangenaam voor deze mensen en hij ontving ook giften.
En veel Venlose burgers, en speciaal die uit vreemde landen kwamen en die handel dreven,
waren zozeer met zijn zoete en zachte preken ingenomen, dat zij tot begunstigers en
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navolgers van heer Hendrik werden. Zij zagen hem als de eigenlijke pastoor van Venlo, als een
priester van de abdij van Averbode en als een geleerd en christelijk man. Hij was wel bespraakt
en werd graag beluisterd. En het was onlangs gebeurd, dat toen deze heer Hendrik verzocht
werd om de kerk van Weert te bedienen (een stad waarin veel ketterij was), dat enkele gilden
van de stad Venlo heer Hendrik een redelijk jaarinkomen gaven. Alles samengevoegd kon men
concluderen dat heer Hendrik met ketterij besmet was en dat hij niet zonder groot gevaar in
de stad Venlo geduld kon worden, of het moest zijn dat Hare Keizerlijke Majesteit wilde, dat
de parochie van deze stad, die tot nu toe christelijk was, ook besmet zou worden en
opgeroepen werd tot ongehoorzaamheid en oproer, want dat waren de vruchten van zulke
predikanten. Het leed ook geen twijfel, dat als heer Hendrik daar nog langer bleef, hij dan
mettertijd meer in het openbaar zijn leer zou preken. Daarom zou het zeer nuttig zijn, dat hij
ergens anders geplaatst werd, waar hij niemand door zijn preken zou kunnen beïnvloeden en
in eigen inkomsten kon voorzien, zodat zij hem daar konden behouden.

5. De katholieke kerk zoekt nieuwe wegen
Contra reformatie
De reformatie leidde tot het Concilie van Trente 1545-1563, dat een halt aan de
mistoestanden toeriep en opriep tot betere priesteropleidingen (seminaries).
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Elke bisschop verplichtte zich tot de oprichting van een seminarie, de opleidingsschool voor
priesters. Tot dan toe leidde vaak een pastoor een aspirant-priester op. Ook werd tijdens het
concilie afgesproken in parochies op dezelfde
wijze priesterlijke taken uit te voeren Bijvoorbeeld
werd besloten overal de Tridentijnse Mis in te
voeren (zie foto van de consecratie) en het Latijn
als officiële taal van de kerk te gebruiken. In 1559
werd het nieuwe bisdom Roermond opgericht
met het doel meer grip te krijgen op de priesters,
maar ook om de bisschop dichter bij de gelovigen
te brengen en de controle op de parochies te
verbeteren. In Peel en Maas bleef men, op een
enkele uitzondering na, trouw aan het katholieke
geloof. De hervorming (protestantisme) is aan het
land van Peel en Maas grotendeels voorbijgegaan.
De pogingen om het nieuwe geloof te verspreiden
zijn hier voor besproken. Het antwoord van de
katholieke kerk op het protestantisme werd de
Contra Reformatie (tegen-hervorming) genoemd.
Het bisdom Roermond uit 1559 bestond
voornamelijk uit delen (zie kaartje) van het
bisdom Luik. Baarlo, Bree, Helden en Kessel werden bij het dekenaat Kessel (zie kaartje)
ingedeeld, Meijel bij Weert en Neer bij het dekenaat Horn. Voorheen vielen de genoemde
parochies onder het dekenaat “het Eik” (Maaseik). Enkele andere verworvenheden van de
Contra Reformatie volgen.
- Bouw van kapellen. Zij waren een teken van levend geloof. Zie de paragraaf over de kapellen.
- Het dorpsonderwijs werd ondergebracht bij de kapelanie en de schepenbank. De kapelaan
hielp in de bediening van de parochie en verzorgde het onderwijs in de wintermaanden.
Godsdienstonderricht was een belangrijk vak, naast rekenen, lezen en schrijven.
Onderwijsplicht bestond er niet. In de zomermaanden kwamen de kinderen niet altijd naar
school maar moesten zij helpen bij het oogsten.
- De ‘protestanten’ in de Spaanse Nederlanden werden geweerd uit de ambten. (In de
Republiek der Nederlanden werden, begrijpelijk, de katholieken geweerd uit de ambten.)
- De opleiding voor het ambt van pastoor werd verbeterd. De bisschoppen stichtten
seminaries. Dat zijn opleidingsinstituten of opleidingsscholen voor priesters.

6. Schutterijen, broederschappen en de zorg voor de armen
De zorg voor de armen werd in de late middeleeuwen en in de periode tot aan de Franse
Tijd (1794-1814) geregeld door het kerspel. De armenzorg regelde de parochie. Er werden in
bijvoorbeeld Helden twee armenmeesters aangesteld die verantwoordelijk waren voor het
beheer van de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten bestonden uit de jaarlijkse
opbrengsten van de landerijen die in het bezit waren van de stichting de Armen. Soms was er
aan de stichting een altaar verbonden in de kerk of was de stichting een taak van de
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broederschap (de oude gild of oude gilde). In Venlo heette de broederschap de Tafel van de
Heilige Geest)
Op den duur bezat de stichting ook enkele woningen. Ze werden tegen een lage prijs
verhuurd aan de arme inwoonders van het kerspel of dorp. Na de middeleeuwen ontstond er
meer en betere administratie (schriftelijke vastlegging) en zo ook de jaarrekening. Ze werd
jaarlijks door de armenmeesters, de kerkmeesters en de schepenen (kerspelbestuur)
beoordeeld. De zorg voor de armen had uitsluitend betrekking op het dagelijks leven: voedsel,
kleding en enige penningen. Het was een vorm van barmhartigheid en liefdadigheid voor de
kerspellieden. Men had er geen recht op.
Medische zorg
Medische zorg en verzekering bestonden in die tijd niet. Voor kwakzalverij was er ruim baan.
Een chirurgijn (barbier en heelmeester) was niet in alle kerspels aanwezig. Hij trok vaak van
dorp naar dorp. Mensen gingen ook wel naar de stad om er een heelmeester te bezoeken.
Schutterijen
Schutterijen stonden meestal volledig los van de stichting de Armen. Broederschappen
(gilden) werden verweven met de armenzorg. Schutterijen en broederschappen hadden als
taak de kerkelijke zaken te beschermen, te beschutten. Ze kenden enige onderlinge zorg voor
de leden en belangrijk was de memorie (het herdenken) van de overleden leden. De pastoor
droeg dan de H. Mis (de viering van de Eucharistie) op. De broederschap had veelal ook een
eigen altaar in de kerk. (zoals het Sint Urbanus- en Sint Antonius-altaar in Baarlo). De schutterij
en het broederschap ‘beschermden’ de processies. Een tiental processies per jaar was een
veel voorkomend gemiddelde. De processie is een rondgang met het Allerheiligste in een stoet
op bepaalde feestdagen van het kerkelijk jaar. De processie trok meestal van kapel naar kapel
waar de deelnemers aan de processie de zegen (benedictie) ontvingen.
Het jaarlijkse vogelschieten (het koningsschieten;
zie foto) was een grote feestdag. De vogel werd
oorspronkelijk op de kerk geplaatst; naderhand
kwamen de schietpalen.
Eén van de stadsrechten was het recht om zich te
verdedigen. In steden richtte men daarom
schuttersgilden op. Deze beoefenden de krijgskunst en zorgden voor wapens. Ze speelden een
verdedigende rol bij de belegering van steden. Tijdens de Opstand waren de dorpen niet veilig
voor soldatenbendes en ontstond de behoefte om zichzelf daartegen te verdedigen. Die taak
werd op zich genomen door de broederschappen, die aanvankelijke zorgden voor de
veiligheid van de processies. Naar voorbeeld van de steden ontstonden in de dorpen ook
schuttersgilden. Een voorbeeld is het Koninklijk Schuttersgilde St Lambertus in Helden dat
waarschijnlijk dateert van 1561. Een andere wijze om zich en vooral het vee te beschermen
tijdens de Opstand was de bouw van schansen.

7. Kapellen of heyligen huyskens; cultureel erfgoed
Foto’s van de gerestaureerde Antoniuskapel, binnenaanzicht en buitenaanzicht, in Neer staan
op de volgende bladzijde. De kapel staat ongeveer op de hoek van de Rohrstraat en Eiland.
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Algemeen
De kapellen stonden aan de invalswegen van het dorp of heerlijkheid. In de late
middeleeuwen ziet men de veldkruisen verschijnen. Sommige kruisen maakten plaats voor
een kapel. Ze moesten net als de kruisen de inwoners en de vruchten van het veld
‘beschermen’.

De bouw van de kapellen begint na de Opstand
of Tachtigjarige Oorlog (1568-1646). Ze waren
een van de antwoorden op de komst van het protestantisme. Nu vindt men ze nog in alle
dorpen van de gemeente Peel en Maas en ook in Neer. In Groot Helden bevinden zich er 16.
Neer
De Sint Antoniuskapel is een van de oudste kapellen. Rond 1990 is hij grondig gerestaureerd.
Hij staat ongeveer op de hoek van Rohrstraat en Eiland. Voor de aanleg van de Napoleonsweg
begin 19e eeuw lag de kapel aan de belangrijke verbindingsweg Roermond-Venlo.
Helden
foto links op de deze bladzijde is de Sint
Annakapel in Helden op de hoek van de
Roggelseweg en St Annastraat
Helden heeft een historische band met
heilige Anna. De verering van deze heilige
was eeuwen erg groot. Behalve een altaar
in de H. Lambertuskerk droeg ook het
schuttersgilde de naam van St. Anna.
Behalve Helden kende ook Panningen een
St. Anna kapel.
De huidige Sint Annakapel aan de splitsing
van Driessen en Roggelseweg kende een
voorganger. In het meet en schatboek
treffen we op verschillende plaatsen in de
buurt van de ‘meulen weegh’ een ‘heilig
huiske’ aan. Op de tienden kaart van 1734
hiernaast zien we de kapel al ingetekend
met een cirkel van bomen er omheen.
Blijkbaar waren de bomen al zo indrukwekkend dat ze ingetekend werden.
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De kapel is niet ingetekend op de kaart van 1685, maar in het meetregister van 1663 wordt ze
wel genoemd. De kapel lag aan een zandweg die van Helden naar Egchel liep. Als de inwoners
van Egchel naar de kerk gingen, kwamen ze langs de St. Annakapel. In 1793 werd de kapel
opgeknapt met het geld, hondert gulden Cleefs, geschonken door de weduwe van Joannes
Gommans, aldus de schepenbankarchieven.
Kessel
De Kesselse Ursela kapel lag tussen de kerk en het kasteel. Ze
werd in 1804 afgebroken. Ze komt voor op een schilderij van Jan
de Beier uit 1739. De kapel behoorde tot een Kesselse uithof van
de abdij Mariënweerd in de Betuwe.
Baarlo
In Baarlo staat
sinds 1674 de Sint
Annakapel. De Rochuskapel op de Heuvel in de
Vergelt en de Dominicuskapel in het
Koesdonkerveld bestaan niet meer. De
Antoniuskapel is gebouwd einde zeventiende
eeuw.
Een onderdeel van de Contra Reformatie was de
stempeling van het kerspel met kapellen aan de
uitvalswegen. In Baarlo verrezen aan de Helling,
de Bong, de Koesdonkerveldweg of Cromme wegh
en de Vergelt de heyligen huyskens. Alleen de
Annakapel (1674) (zie foto) en de Antoniuskapel
(ca. 1700) bestaan nog. De Annakapel was de
eerste in de reeks gebouwd door Joannis à Coelen,
de bouwlustige pastoor afkomstig uit Helden, die
geheel in geest van de Contra Reformatie na het Concilie van Trente en de Luthereije dreiging
bij alle uitvalswegen van het kerspel een heylig huyske liet bouwen.
Het accent werd net als in de Middeleeuwen gelegd op de verering en devotie van heiligen,
die nu buiten de kerk een plaats kregen langs de toegangswegen van het kerspel, een teken
van een levende katholieke gemeenschap en passend bij een uitbundig processiewezen. De
kapellen deden dienst als rustaltaar en voor de benedicties (zegening met het Allerheiligste).
Uit de archieven:
Annakapel: Vier morgen gelegen aen t Haegelcruijtz nu aen cappelken van St Anna neffens den
wech nae der hellen; vier morgen aen het Capelle van St. Anna (1680);
Pastoor Van der Coelen bouwde ook de Rochus- en de Driekoningenkapel. De broederschap
volgde, door zijn toedoen, met de Antoniuskapel.
De oudste kapel in het kerspel Baerle was de Dominicuskapel, gebouwd door pastoor Herman
Dorrenbosch. St Dominicus Capelke beneffens het Cleutie (1626); aen St.Domincus Capelleke
( ca 1680); gelegen aen St.Dominicus Capelke, de andere syde beneffens cleutie (1696).
Joannem a Coulen 1671 – 1704. Joannes a Coulen, Heldensis, instutis fuit 16º Aprilis 1671, qui
obiit 4º Octobris 1704. Joannem a Coulen of Jaonnes van Coelen was geïnstalleerd (pastoor)
op 6 of 16 april 1671. Hij overleed in 1704.
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Maasbree
In Maasbree werden zeer waarschijnlijk in de 17e eeuw de Sint Rochuskapel (links) bij de
Schorweg en de Mariakapel (rechts) in ‘t Rooth opgericht.

Panningen
In 1644 bouwde men in Panningen een wat
grotere kapel, waarin ook H. Missen
opgedragen konden worden. In 1830
splitste het bisdom Luik de parochie
Helden in de parochie Helden en de
parochie Panningen (O.L. Vrouw van Zeven
Smarten). De kapel werd daarna uitgebreid
tot parochiekerk. Panningen werd in de
achttiende eeuw een belangrijk bedevaartsoord met de kapel als middelpunt. In de volksmond
wordt Panningen nog steeds Kapèl genoemd. De kapel lag aan de westelijke kant van de Markt
en maakte de toegang tot de Markt aldaar zeer nauw. Daarom heeft men een nieuwe kerk op
de huidige plaats gebouwd in 1930.
Meijel
Op de foto links staat de gesloopte Sint
Corneliskapel. Daar langs liep in 1462 een
karrenspoor dat ook tot voorbij de Tiendschuur
en het Panhuys, de enig toegestane brouwerij
vóór 1626, kwam.
Op de tekening uit 1592 op bladzijde 9 links is de
Sint Annakapel aangegeven met een kruis,
daarnaast is een schietboom getekend, waaruit
geconcludeerd kan worden, dat Meijel in 1592
een schutterij had en er een kapel stond.
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8. Het dagelijks leven: de godsdienst, de heren, de
communicatie, de landbouw, wonen en de cijns
Het dagelijks levensritme
De inwoners van de kerspels of dorpen en sinds ca. 1675 heerlijkheden waren opgesloten in
een vast dagelijks patroon. Iedere dag de zorg voor het voedsel: de veldvruchten (rogge,
spelt), enig hoornvee (1 of 2 koeien voor de mest op de akkertjes), het kleinvee (onder andere
kippen) en de wintervoorraden voor mens en vee.
Onderbreking van het dagelijks levensritme
Geboorte, huwelijk, dood, zondagen, seizoenen en kerkelijke feestdagen gaven een
onderbreking van het dagelijkse levensritme. Er werden dan feesten gevierd samen met een
belangrijk deel van het buurschap.
Het doel van het leven
Het was zaak uiteindelijk in de hemel te komen en rust te vinden op de kleine ommuurde
dodenakker (begraafplaats), die bij de kerk lag. Als het kon, verzekerde men zich van een
eeuwige plaats in de hemel door de stichting van een jaargetijde voor een bepaald bdrag in
natura of in munten. Elk jaar werd daarvoor de dode herdacht tijdens de eucharistieviering in
de kerk. Kaarsen liet men branden en de pastoor sprak een gebed bij het graf. De precieze
inhoud en de vorm werd bepaald door de gesloten overeenkomst (stichting) van de memorie
(herdenking) van een overledene. Het was een van de uitingen van de vroomheid.
De jaarlijkse opbrengst van de overeenkomst van de memorie diende voor het gedenken
van de overledenen en die last (kosten) lag bijvoorbeeld op een stuck lants…omtrynt III
mergen, waarvan de kerk van de jaarlijkse opbrengst een rente in de vorm van een vat rogge
kreeg.
Liturgisch jaar
Het kerkelijke of liturgisch jaar (met zijn feest- en heiligendagen) volgde de seizoenen. Het
was voor iedereen de jaarkalender. Een hele stoet heiligen trok jaarlijks voorbij. Ze verbonden
het leven van alledag met evenzovele momenten van zingeving, ingetogenheid en
uitzinnigheid bij feesten.
plaats
Baarlo

huis
huis Baarlo
huis de Raay

Bree

huis Bree

Helden

huis ten Hove

Kessel

huis Kessel

Meijel
Neer

huis Ghoor
huis Ghoor
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bewoners
Van Eyll
Van Laer Hoenlo
Van der Horst
Van Baexen
Die Rover(Roever)
Van Gelder
Jan Renier Bouwens van
der Boije (na 1674)
Van MerwijcK
Van Keverbergh
Van Ghoor
Van Ghoor

De heren van de heerlijkheden
De heerschappen (heren)
bezaten macht en aanzien, dat
leidde tot pronkerig vertoon in
het kerspel, zichtbaar in het
(riddermatig) huis dat men
bewoonde en de plaats in het
godshuis (kerk).
In de kerspels waren de
heerschappen de personen die
heer van een heerlijkheid
(Baarlo, Bree, Helden, Meijel,

Kessel en Neer) waren. Later in en na de Franse tijd werden dat de gemeenten: Maasbree,
Helden Meijel, Kessel en Neer.
In de parochiekerk kregen de heren van de heerlijkheid een graf (het familiegraf) en de
koorbank. Zij werden in de kerk begraven. Hun schenking van een drieluik of een schilderstuk
of de preekstoel of de blazoenen bepaalden een groot deel van het interieur.
De kerk was de plaats om de kerspellieden te tonen dat zij heren van aanzien waren. Buiten
de kerk was dat de combinatie van grondbezit en gezag. Zo benoemden zij de schepenen.
Deze waren belast met het bestuur van een kerspel en de rechtspraak bij geschillen tussen
bewoners van het kerspel. De kerspellieden bevorderden bij elke gang naar de kerk de slijtage
van de grafzerken in de kerk omdat ze er overheen liepen.
De adellijke lieden kwamen en gingen te paard.
Hun verblijf in het kleine kerspel was dikwijls een
tijdelijke zaak. Men verbleef vaak op andere
plaatsen, immers de kerspels waren erg klein en
elders hadden de heren vaak ook nog bezittingen.
De afstandelijkheid die de landadel betracht ten
opzichte van het gewone volk (het gemeen), was
groot. Kerspellieden beseften maar al te goed dat
de heren vanwege het grondbezit op de eerste
plaats de broodheren waren. Bovendien hieven de
heren belastingen.
Links: le Seigneur de Kessel, Caspar de Merwijck.
Detail uit de begrafenisstoet van Aartshertog
Albert in 1622 te Brussel.
Verspreiding van nieuws (communicatie)
Iedere gebeurtenis, ieder incident ging van
mond tot mond, van woning naar woning, van
akker naar akker. Herhaling en verfraaiing van het nieuws waren de gevolgen. Het nieuws
reikte niet verder dan de eigen plaats en regio. De ontginningen, de grondmarkt, de stand van
de oogst, verwachting en geboorte, ziekte en dood, dat waren onderwerpen van
aanhoudende zorg. Ze kregen alle aandacht in de gesprekken. Alle nieuws van het dorp ging
over de tong, werd uitvergroot. Fantasie en waarheid liepen vaak door elkaar heen.
Ging het over de akkers, dan waren de thema’s: het gebruik van de grond, de bemesting en
de komende oogst. Alles stond in het kader van de nooit aflatende zorg voor het dagelijks
brood, de kwetsbaarheid van het bestaan en de dreigende hongersnood. Gespreksthema’s
van de kerspellui waren verder de hoogte van de schattingen (belasting), het kopen en
verkopen van landbouwgronden, de toekomstige ontginningen en de opgelegde extra lasten.
De grote politieke zaken zoals de oorlogen tussen vorsten en staten stonden ver af van de
kerspellieden. Als de verschrikkelijke oorlogshandelingen maar niet op het grondgebied van
het kerspel plaatsvonden. Het was een zegen van God als de strijdende partijen op de nodige
afstand bleven.
Veel kennis van het verleden en van de geografie was er niet bij de cijnslieden. Aangeklede
traditionele verhalen werden verweven met het op weg zijn naar een leven na de dood. De
angst voor dood en oordeel van God won het van de hoop op barmhartigheid. Men zocht en
bewandelde allerlei vreemde wegen om dat oordeel van God gunstig te doen uitvallen.
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Officieel nieuws van de schout en de schepenen werd bij en in de kerk omgeroepen of op
papier vermeld en bij de kerk opgehangen.
Wereldbeeld van de kerspellieden
De wereld van de kerspellieden was niet erg groot. Men kwam een enkele keer in een
naburig kerspel of in de nabijgelegen stad, hier in Venlo en Roermond. Het waren uitstapjes
te voet of men vervoerde met paard en kar goederen naar de stad. Reizen te paard waren
alleen weggelegd voor de bovenlaag van de dorpsgemeenschap. Naar Venlo ging men met het
veer bij de Staay te Blerick. Men zorgde ervoor voor het donker thuis te zijn. Wegen en paden
slingerden over de woeste gronden en heidegebieden, afgewisseld met kleine loofbossen. Het
vervoer van goederen naar de overzijde kon ook via de veerstat te Kessel. Men ontleende
geborgenheid aan een vermeende veiligheid van de kerk, de stenen huizen (klei en leem werd
rond 1600 vervangen door stenen muren). De rest, enige getimmerten (timmeren is een
woord voor bouwen) bij de kerk en voor het overige her en der verspreid staande
onderkomens, die de strijd om het bestaan van alledag (zorg voor voldoende voedsel)
uitstralen.
De taal
De plattelander leefde in een wereld van toponiemen (veldnamen); alle plekken in het
landschap gaf hij een naam. Kerspellieden spraken in toponiemen, gaven goederen een naam,
bezigden de taal van het kerkelijke jaar en van de natuur. Ze vertaalden de wereld om hen
heen in veldnamen, de plaats waar de akkerlanden lagen, waar dat land en de wildernis
specifieke kenmerken hadden. De wereld was een mozaïek van toponiemen. die de
geografische oriëntatie bepaalden. De tijd begrijpen zij aan de hand van de dagen van de
heiligen en de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Een deel van de spreektaal werd ingevuld
door de volksdevotie, de gewoonten en de overleveringen.
In dit boekje is op een aantal plaatsen de geschreven taal uit de late middeleeuwen te lezen.
Succesvolle boeren
In die dorpswereld waren er succesvolle
grondgebruikers, die aanzien verwierven
en hun woningen vergrootten tot hoven
en er waren lieden die passief waren, die
geen ondernemingszin toonden en hun
kleine bedrijf combineerden met verhuur
als dagloner of het uitvoeren van
ambachtelijke werkzaamheden.
De grote bedrijven hadden knechten,
meiden en dagloners in dienst. Het hele
bestaan was gelegen in de opbrengst van rogge, gerst, spelt, boekweit, peulvruchten, bonen,
wortelen, knollen, fruit, honing, was, vlees, melk, eieren, enzovoort. Voor de grotere
gebruikers van grond zat het surplus (wat over is) in de roggeteelt, haver, spelt, stro en
boekweit. Rogge werd het meest verbouwd, het stelde minder eisen aan de bodem en aan de
bemesting. Het putte de grond minder uit, kon beter tegen droogte en vorst en bracht veel
meer stro op. Boekweit was een gewas dat ook weinig eisen stelde aan de
bodemvruchtbaarheid. Het had weinig mest nodig, maar het vereiste wel een intensieve
bewerking van de grond.
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Kleine boeren
De kleinschalige akkerbouw aan huis of
elders vroeg de inzet van het hele gezin.
Men bezat enig kleinvee en een koe,
enkele schapen of geiten. Voedsel voor
het grote vee zocht men op de gemeynte
of de gemeyntegroesen langs de oevers
van de Maas en beken. Kleine keuters
(koters, kleine boeren) produceerden
voor de verkoop: was, honing, vlas en
fruit. Vijf-, zesmaal het zaaigoed was een
goede oogst. Men was elkaars buurman; de
activiteiten rond teelt en de oogst werden
nauwgezet
gadegeslagen.
Verspreid
liggende landerij-en waren niet gunstig
voor een economische bedrijfsvoering,
maar kwamen wel veel voor in die tijd.
Ruilverkavelingen kende men niet. Van
primair belang voor elke cijnsman
(gebruiker van cijnsgoed van een landheer
of cijns heer) was van welke cijns heer hij
de timmeringh (gebouwd onderkomen)
gebruikt.

Vooruitgang
De landbouw kende nauwelijks vooruitgang. Het
vaak vertelde verhaal over het drieslagstelsel kan
men rustig vergeten, het past helemaal niet in het
stelsel van lenen en cijnzen. Naast de bekende
mestvormen: stalmest, plaggen en soms mergel
(duur vanwege vervoer) kwam er groenbemesting
met spurrie. Verder veranderde de woelploeg in
een keerploeg. Dat was een verbetering. Een ploeg
werd voortgetrokken door één of twee ossen. Een os hoefde niet gevoerd worden; hij at wat
hij aan gras en andere planten tegen kwam. Trekpaarden werden pas op grotere schaal gefokt
vanaf het midden van de 19e eeuw. Paarden in de middeleeuwen werden vooral gebruikt als
rijpaard. Trekpaarden moesten gevoerd worden met haver en dat graan verbouwde men in
de middeleeuwen niet zoveel. Hiernaast staat een schema van het gebruik van akkers in het
drieslagstelsel.
Cijnsheren
Cijnsheren (landheren die veel van hun grond tegen betaling beschikbaar stelden aan
boeren) in de verschillende kerspels/ heerlijkheden:
Baarlo
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Huis Baerle met de families Van Laer Hoenlo en De Bierens. De bezitters van

Maasbree
Helden
Kessel
Meijel
Neer

huis Kessel, de parochie van Kessel, huis Broekhuizen, huis Blitterswijck en
de Spaanse koning.
Huis Bree met de familie Van der Donck en Van Gelder en de Spaanse koning.
Huis Ghoor, huis ten Hove met de familie Bouwens van der Boije, de Spaanse
koning en de Kartuizers uit Roermond.
Huis Kessel met de families Van Kessel, Van Merwijck en Van Keverberg,
Van Broekhuizen, parochie Kessel en de Spaanse koning.
Huis Ghoor.
Huis Ghoor, Stift Thorn, klooster Munsterbilzen, klooster Keizerbosch en
de Spaanse koning.

De cijnsheren waren meestal ook leenheren. De landsheer, de Spaanse koning, was in alle
plaatsen ook landheer en dus bezitter van grond.
Recht op wonen en gebruik van grond
Wonen was een groot goed, een zakelijk goed, een primaire levensbehoefte. Het bouwen
van een woning was lang niet zo vrij als men zou denken. Bezit van grond was voor alle cijnslui
uitgesloten. Een huis bewonen van de landheer was voor de cijnslui of de erfpachter de enige
mogelijkheid van huisvestiging.
Voor kerspellieden die begonnen met een bedrijf, was de combinatie van grond en huis in
de gebruiksovereenkomst met de landheer belangrijk. Had men niet zo’n overeenkomst dan
was men een zogenaamde halver op een hof. Vrije woningbouw kende men niet. In de
zeventiende eeuw begon de fase van de combinatie cijns en pacht en daarnaast pacht en leen.
De bouw van een woning geschiedde met toestemming van de landheer en meestal niet van
het kerspelbestuur. De gemeynt kon ook zelf bouwen. Octrooi (toestemming) voor de bouw
van woningen en de daadwerkelijke realisering kwamen uitsluitend van de landheren. Ze
waren allen aannemers en eind zestiende eeuw was de landsheer (de koning van Spanje) de
grootste geworden in alle kerspels. De algemene bepalingen op schrift voor de bouw van
woningen vond men in de uitgave van Het Gelderse Land- en Stadrecht uit 1620. De bepalingen
gingen onder andere over de brandveiligheid. De schepenen waren belast met het toezicht op
die bepalingen.
Rechtbank Kessel en Helden over wonen
Enkele voorbeelden. Een oorkonde van 20 februari 1407 handelt o.a. over het omleggen en
transporteren van een morgen gemeentegrond voor de schepenen van de dingbank
(schepenbank) van Kessel en Helden. De betreffende passage toont aan, dat de landheer over
de toestemming voor de bouw van woningen gaat. Wey Everaert van Oijen, Willem van der
Heyden, Henrick van der Linden ende Henrick van Beringen, gesworen scepenen der dingbanck
tot Kessel ende Helden, doen kont allen luden tugen ende bekennen overmits deses openen
brieve dat vur ons verschenen is Geraert Verlarens son mit Willen Truden sijns wettigen wijffs
ende heeft bekant ende gesijt (…) ende op dat lant dat hij gecregen heeft van der gemeynten
ende alsulcken tymmeringe ende bouwinge, als hij daerop setten sal (…) Dederick van der
Heyden onsen lieven richter des lants van Kessel hechtte zijn zegel aan het document. De
woning van Geraert Verlarens zoon en zijn echtgenote Willen Truden kwam te staan op de
ontgonnen morgen van de gemeynte.
Cijnsregister Baarlo
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Uit het register van cijnzen (het recht om
de grond te gebruiken en te bouwen) van
het Huis Baerle van 1506: Fictief item 18
Mertten Engels ij hoenre van sijnre
wooninghe als Gebell vand Stegenn plach
toe bewoenen.
Cijnsregister Kessel
In het register van het Huis Kessel uit
1545 staat in fictief item 6: Peterken
Lynsen neffen Jan Wolters van huyss ende
haeff ende lant gelegen by den huyss
haldende te samen twe morgen gilt
achtdenhalven alden groet ende eynen
capoen erffthyns.
Woningen
De drie voornaamste landheren die te
Baarlose woningen bouwden, waren in
volgorde van belangrijkheid: de landsheer,
huis Baerle en huis Kessel. Woningbouw
en -onderhoud werd bepaald door de
landtheer. In Bree is dat huis Bree en de
landsheer. In Kessel is dat huis Kessel, de
kerk en de Landsheer, in Helden en Meijel
huis Ghoor en de landsheer. Niet
onbelangrijk waren de houtgiften voor de
bouw van de onderkomens. Ze waren
afkomstig uit de houtbestanden van de
domeinen of van de landheer. Dagloners
deden de winning. De woningen van de
cijnslui en de hoven waren gebouwd van
hout, leem en stro. Het waren ideale
schuilplaatsen voor ongedierte. De leenhoven waren groter dan de timmeringhen van de
cijnslui. De woning had kleine lage buitenmuren met vakken vlechtwerk, opgevuld met leem
en een paar raampjes. Tochten deed het uit alle hoeken en gaten. De lage buitengevels waren
soms van vakwerk met gedroogde stenen of veldbranders. De benodigde klei werd gewonnen
in dagbouw in de kleigroeven (kleikuilen). De gewonnen klei diende voor de productie van
gedroogde stenen, van veldbranders en voor het afsmeren van de vloeren en de muren van
de woningen. De baksteenoven (zie foto) bij de tegelkuil (zie tekening) was niet permanent in
gebruik. De dakbedekking van huizen in de dorpjes bestond uit riet of stro. De rietkragen
(aanwas) langs de oevers vond men langs de Maas, in de beekdalen en bij plassen. Het snijden
en verwerken droeg bij tot de werkgelegenheid. Riet vormde de dakbedekking voor de huizen
en hoven. Stro is goedkoper. Dagloners dolven de leem, voerden de grondstof af naar de
bouwplaats voor de verwerking in het vak- en vlechtwerk of de opperlui (knechten van de
bouwer) smeerden de vloeren van de woningen er mee af. Men vormde stenen, die men liet
drogen in de buitenlucht. Met de komst van de veldovens begon het bakken van stenen.
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Alleen rijke lieden konden de veldbranders betalen. Beheer van de aanplant van eikenbomen,
kap en verkoop waren een taak van de rentmeester van de landheer. Het vakwerk deden de
timmerlui. Ze maakten op de bouwplaats de gebinten, balken en staanders van eikenhout en
stelden hen. De kerspellui beschikten niet over de geldelijke middelen voor een getimmerte.
Ze moesten van hun kant drie dingen bewerkstelligen: de landheer wees een bepaalde stuk
wildernis aan om te ontginnen en zei toe dat hij het gebruiksrecht verkreeg en indien aan de
orde, gaf hij de toestemming om een woning te bouwen. Vaklieden deden de bouw, de
toekomstige bewoner verrichtte de nodige hand- en spandiensten. Alle woningen waren van
hetzelfde type. De landheer financierde de bouw, de bewoner betaalde jaarlijks een bedrag.
Woningtypen
De wooncultuur van de Spaanse Tijd in het
Land van Kessel en Neer en in het Land van
Loon (voormalig Belgisch Limburg) kende
weinig variatie. Het brede lage hallentype
was het overheersende onderkomen. Op
deze bladzijde staat een zogenaamd
rookhuis, met een lengtedoorsnede, een
dwars doorsnede en een (bijna vierkante)
plattegrond. De stookplaats lag in het
midden de herd. De grotere woningen
beschikten daarnaast over een schuur en
bakhuis. De woningen van cijnslui waren in
de stukken van de schepenen huyssen
kleyn. In het cijnsregister van huis
Blitterwijck 1380 staat:
Fol. 16: Well Item alle huys voert daer
roeck op geet, mallick twee honre (…) fol.
17: Dit is tot Twistede. Item soe waer
roeck op geet. In de rentmeesterrekening
van het ambt Kessel van 1550/1551
staat: van den gemeynen huysen ind
huysgesinnen fuer ind roick maekende,
die dem keiser schuldig syn een hoin op
geet. Een woning werd dus omschreven
als de plaats waar ‘rook op gaat’.
Hiernaast staat een plattegrond en 2
doorsnedes van een hallenboerderij. Let
op de stookplaats. De rook zocht zijn weg
naar buiten. De kunst was in die tijd om
zonder rook te stoken. Het brandhout
moest dan ook goed droog zijn. Het
voorhuis was een latere ontwikkeling,
toen men niet meer de warmte van de
dieren nodig had en schoorstenen ging
bouwen.
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Ontwikkeling in woningbouw
De ontwikkeling van de woningbouw in
de stad had invloed op het platteland. De
constructies waren uiteraard zeer lang
eenvoudig gebleven. In de zestiende
eeuw waren hoven en woningen
getimmerten van hout met een strooien
dak. Het eenvoudige onderkomen van
mensen was vaak onooglijk en slecht
onderhouden.
Het
hallenhuis
of
woonstalhuis kende een open stookplaats
en de rook werd op een primitieve manier
afgevoerd. De overgang naar een huis
met een verbeterde stookplaats vond in de zestiende eeuw plaats. De open stookplaats lag
loodrecht onder een opening in het dak. Een schouw met rookkanaal ontbrak, de rook
verdween door de opening in het dak. Een hangende
schouw met een haal om de rook te begeleiden was
een grote verbetering.
Huis in de 16e eeuw op het platteland
Woonhuis en stal vormden een eenheid, want de
bewoners waren aangewezen op de warmte van nabij
gelegen dieren. De ligging was mede bepaald door de
heersende windrichting. Een rookkanaal kende men
niet, men werkte met open vuur met daarboven een
haal. Zie foto’s op de deze bladzijde. Bij slecht vuur en
bij krachtige wind uit meer richtingen was het minder
aangenaam toeven in de woningen. Trouwens bij de
hoven was het niet anders. Men ging in het
koude jaargetijde vroeg op en onder de
strozak. Een primitieve bedstee (bedkast)
wees op enige rijkdom. Het vuur diende
niet uit te gaan. Ging het vuur uit, dan
Henri Windhausen (1891-1970) Aen Heyen of de
Grote Hei, cijnsroerig aan het allodiale Huis de
Raay. Allodiaal is noch leen-, noch cijnsgoed.
Oudste vermelding in de cijnsrol van Huis Baerle uit
1406. De ankers in de voorgevel vormen het jaartal
1661.

moesten de bewoners nieuw vuur maken en dat
ging meestal gepaard met bijtende rookvorming. Iedereen werd langdurig uit de slaap
gehaald. Eeuwenlang bleven de gevels van de hallenhuizen van vakwerk, een combinatie van
hout met vlechtwerk en leem.
De veldbranders kwamen na de late middel-eeuwen. De ‘rode haan’ (een gezegde als een huis
in vlammen opging) nam menigmaal bezit van een woning en dat leidde tot
bouwvoorschriften over de brandveiligheid.
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De woning had een rechthoekige plattegrond en de balkenconstructie telt vier gebinten; zie
tekening. Het huis had een hoge dakconstructie, omdat de rook boven de hoofden van de
bewoners moet opstijgen vanaf de vloer. De rook verdween via het dak.
Verwarming of stookplaats
In zomer en najaar won men de turf en zo ontstonden de vele kuilen of viswaters. Het
turfsteken geschiedde door kerspellieden, het is een landsheerlijke zaak en daarom deden de
schepenen het beheer. Zorgen voor een goede voorraad turf en hout voor de herfst en winter
deed iedereen. Niets was dramatischer dan gebrek aan brandstof tijdens een lange
bitterkoude winter en dat men een gedeelte van de woning moest ‘verstoken’! (Het was de
tijd van de kleine ijstijd; zie bladzijde 47 de tabel.)
Over de stookplaats in het gedeelte van de uitgave van Land- en stadrecht in het
Overkwartier van 1620 de Sesten titul (…) Clachte over gefeerlicke ende onbehoerlicke
timmeragiën. 1 Als einige oevens, schoersteins, smitzen, esden, stoeven ende andere plaetsen
daer men vuer stoeckt oft gebruickt, sorgelick staen, oft oick onbehoirlick gestelt sijn, oft datter
einige balcken oft holtwerck in oft te nae liggen, oft gemaeckt sijn, anders dan het behoert,
moegen die naebueren dat te kennen geven aen ’t gericht.
De putmeister moest de scholtis onmiddellijk op de hoogte stellen als hij weet had van een
gevaarlijke situatie. Hij ging met twee schepenen na de melding onmiddellijk kijken en eiste
maatregelen. Brandgevaar was levensgroot en men bedacht zaken om de rook en het vuur in
goede banen te leiden. Een gemetselde schoorsteen deed voorlopig niet zijn intrede, dat ging
de landheer een brug te ver. Het vereiste een stevige gevelwand en de bouw van gevels en
een gemetselde schoorsteen door vaklui. Dat was een te dure aangelegenheid voor het
landvolk, maar de zuinige heerschappen werden door algemene veiligheidsvoorschriften
ingehaald.
Verlichting van de woning
Het is goed mogelijk, dat al in de vijftiende eeuw
de walmende harsspaan als verlichting plaats
maakte voor de waskaars.
Veel cijnslieden deden aan bijenteelt. Ze leverden
was aan de parochiekerk, het restant verkochten
zij aan de stedelijke burgerij. Was en honing zijn
twee producten, die makkelijk en gretig aftrek
vonden. Kaarsen branden tijdens de lange
winteravonden was kostbaar. De was zorgde voor
licht in de woning in de donkere maanden en
honing voor het voedsel, want het verbetert de
smaak van gerechten. Nog steeds zijn er
waskaarsen te koop, zie vorige bladzijde.
Sommigen werkten niet op het “eigen“ land
Een deel van de arbeidsmarkt bestond uit werkzaamheden aan de huizen (van de heren en
landadel), de hoven en de grote cijnsgoederen. Als er ter plaatse geen werk was, ging men
seizoenswerk verrichten in den vreemde, zo leert de historie van de hof Monekyen te Baarlo.
In de zomer kwamen vanuit het Land van Kessel en Cuyk lieden, die hielpen bij het oogsten
door de abdij Mariënweerd aan de Linge. Een passage uit 1531 in de pachtboeken van de
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abdij: item aengenomen acht meyers uut den Lant van Cuyck ende van Kessel om ons hoy,
garsten, weyt, haveren te meyen. De kerspellui die werkten op de uithof te Kessel en Baerle
waren àangeworven voor het binnenhalen van de oogst van de abdij Mariënweerd, gelegen
aan de Linge in de Betuwe. Ook kerspellui van de uithof Pisla te Mill, groot 102 morgen, en de
Hall te Escharen trokken mee naar de abdij aan de Linge. Of er kerspellieden van Helden,
Meijel of Neer in Averbode (aan de abdij aldaar) seizoenswerk verrichtten, is nog steeds een
vraag.

9. Schepenen en schepenbanken

Algemeen
In de tweede helft van de veertiende eeuw kwamen er schepenbanken in alle kerspels van
het Land van Peel en Maas. (het Ambt Kessel en ook te Meijel en Neer). Een schepenbank
bestuurde namens de landheer een kerspels van de landsheer (de hertog van Gelre of in Neer
de heer van Loon; graaf van Horne.). De bank telde zeven schepenen, die uit een voordracht
van drie of vier kerspellieden benoemd werden door de ambtman. (In onze streek de
ambtman van het Land van Kessel. Het Hertogdom Gelre was verdeeld in vier kwartieren en
die weer in ambten. De schepenen vergaderden onder leiding van een scholtis (in andere
streken ook schout genoemd), die tevens zorgde voor de uitvoering van de besluiten. De
scholtis mocht niet meestemmen als de schepenen tot een gerechtelijke uitspraak kwamen.
Hij had de rol van aanklager.
Taken
De scholtis en schepenen behandelden zaken als het beheer van het kerspel en ze waren
belast met de rechtspraak, uitgezonderd de halszaken (misdaden). De belangrijkste
beheerszaken zijn: het ophalen (innen) van de schattingen (belastingen), met de ambtman de
gemeenschappelijke gronden van de landsheer beheren en het bijhouden van het schatboek.
Daarin stonden de bezitters en de gebruikers van de grond in aantal morgen in het kerspel
vermeld en de schatting (grondbelasting) die ze betaalden. Ze droegen zorg voor het
inkwartieren van troepen (soldaten en de tros) en voor de financiën. Aanvankelijk
vergaderden ze bij de kerk of in de kerk (onder de kerktoren die meestal betaald was door de
gemeenschap). In de zeventiende eeuw bouwde men schepenbanken, een apart gebouw,
waar de regeeringe van het kerspel of dorp vergaderde. De schepenen kregen steeds meer
taken: zorg voor de veiligheid en het noteren van veranderingen van bezit en gebruik van
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gronden. De lokale overheid had weinig mensen in dienst. Voor de uitvoering van taken
huurde men mensen in.
Schatting
De hoeveelheid grond bepaalde mede wat men aan schatting (belasting) betaalde. De
notities van de schepenbank vormen de basis voor de lasten die de landsheer sinds de
zestiende eeuw kon opleggen. De op te brengen schattingen berekenden de schepenen aan
de hand van het aantal morgen die kerspellieden in bezit of gebruik hadden en de jaarlijkse
inkomsten. Een morgen was ongeveer het derde deel van een hectare. (ha 10.000 m²)’. De
naam is ontstaan, omdat het ploegen van een morgen de tijd van een morgen vergde. Een
span bestond een woelploeg getrokken door een of twee ossen. Gemiddeld hadden de
kerspellieden vier tot zes morgen in gebruik.
Wie kon schepen worden.
Een schepen diende dertig jaar oud te zijn en hij werd voor het leven benoemd. Uit
onderzoek blijkt dat iedereen die geërfd (erf, perceel grond) was, schepen kon worden, mits
men dus gebruiker van grond was. Het is niet zo, dat alleen grote gebruikers van gronden
schepen konden worden. Ook hele kleine gebruikers, paupers of armen, kerspellieden met
weinig vermogen) konden het ambt bekleden. Een gebruiker was een geërfde, dat wil zeggen:
hij die een erf gebruikte. Bezitters (adel, abdij, klooster, parochie) werden geen schepen. Een
schepen was in het algemeen iemand met aanzien, die vertrouwen genoot in de
gemeenschap. Hij werd benoemd door de heer en mocht zijn benoeming niet weigeren.
Schepenbankgebouwen
In het land van Peel en Maas staat nog één schepenbankgebouw. Het gebouw uit 1661 staat
in Neer. Zie de foto’s op de vorige bladzijde. De schepenbank stond altijd dicht bij de kerk. In
Baarlo is een tekening uit 1750 bewaard gebleven van het schepenbankgebouw, dat in de
zeventiende eeuw werd gebouwd omstreeks 1650. Zie foto op bladzijde 10. Niet alleen was
er een vergaderlokaal voor de
schepenen, maar ook de kapelanie en
de dorpsschool waren er in gehuisvest.
De koster was in die tijd immers meestal
ook de schoolmeester. In Helden lag de
het schepenbankgebouw bij de kerk. Zie
de foto van het raadhuis met
daarachter de kerk van Helden,
gebouwd in de achttiende eeuw en in
het midden van de twintigste eeuw
afgebroken. In Maasbree stond de
schepenbank ook bij de kerk. Een afbeelding is niet bewaard gebleven. Het meubilair was erg
eenvoudig: de schepenen zaten op banken rond een tafel.
Hoe een schepenbank te werk ging.
In de zeventiende eeuw kwam het tot de benoeming van een scholtis, een ambtenaar die de
administratie deed en de vergadering voorzat. Hij was de aanklager bij gerechtszaken. Verder
was er een secretaris, een schrijver. De rechtspraak was in die tijd anders dan nu in handen
van schepenen (kerspellieden), en niet in handen van speciaal opgeleide rechters (juristen).
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In de late middeleeuwen (1300-1500) was de administratie van de schepenbank zeer
beperkt. Veel zaken, ook rechtszaken werden mondeling afgedaan. In de zestiende eeuw ging
men zaken op schrift stellen. Stukken werden bewaard in een kist (combe), die in het begin
achter het altaar stond, later in de toren van de kerk en vervolgens in het
schepenbankgebouw. Niet alleen de school was in dat gebouw gevestigd, ook de gevangenis.
Daarvoor werden gevangenen tijdelijk ondergebracht (ingekwartierd) in een woning met
aangewezen bewakers.
De schepenbank behandelde veel grondzaken.
Veel zaken die speelden voor de schepenen, waren dus grondzaken (kadaster). Ze noteerden
wie grond bezat en gebruikte. Heel veel akkers en erven gingen over naar de kinderen of een
familielid en dat werd genoteerd. Het noteren van ontgonnen grond was ook een taak. De
zaken die men opschreef waren: wie is de bezitter en wie is de gebruiker. Daarnaast noteerden
de schepenen: waar ligt de grond (men vermelde
de naam van het gebied(je) en vaak ook de buren,
hoe groot is de oppervlakte (meestal in morgen).
Wie was bezitter van de grond?
In ieder kerspel waren er een aantal landheren,
die grond in eigendom hadden. De landsheren
waren de hertog, de vorst of de koning.
In Baarlo: de hertog van Gelre (de landsheer), de
bewoners van het huis Baarlo (het kasteel) en het
huis Kessel (het kasteel), de abdij Mariënweerd (te Beesd in de Betuwe, zie tekening van de
abdij) en het klooster Keizerbosch in Neer (zie bladzijde 13 en 49).
In Helden: de hertog van Gelre (de landsheer), de bewoners van het huis ten Hove en het huis
Ghoor, de abdij Averbode (proostdij Keizerbosch), de Kartuizers uit Roermond en de
Lambertusparochie.
In Kessel: de hertog van Gelre (de landsheer), de bewoners van het huis Kessel (het kasteel)
en het huis Ghoor en de parochie.
In Maasbree: de hertog van Gelre, de bewoners van het huis Bree of Brede (het kasteel) en de
parochie.
In Meijel: de landsheer, bewoners van het huis Ghoor en de parochie.
In elk kerspel, ook in het rijks-onmiddellijke Meijel, bezat de landsheer de meeste grond.
Vanaf 1543 was in Peel en Maas de landsheer de koning van Spanje en na 1713 de koning van
Pruisen. Niet in Meijel, want dat was na 1713 Oostenrijks gebied.
De opsomming hebben we gemaakt om de volgende opmerking begrijpelijk te maken. De
landsheer was de belangrijkste landheer (grondbezitter) en het beheer van zijn gronden gaf
hij aan de schepenbanken van de kerspels in samenwerking met de ambtman.
De landsheer in ons gebied was de hertog van Gelre tot 1543, dan Karel V, in 1555 Filips II
en vervolgens de Spaanse koningen tot 1713, Daarna volgden de Pruisische koningen. De
ambtenaren van het hof van de deze vorsten stonden vaak in contact met de ambtman en die
weer met de schepenen in de kerspels. Het waren deze lijnen die goed moesten functioneren,
want de ambtman moest heel veel zaken aanvankelijk komen zegelen (van een zegel
voorzien), pas dan waren veel akten rechtsgeldig. Maar soms, bijvoorbeeld tijdens de
Opstand, ging het helemaal mis.
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Het besturen ging niet altijd goed
De bestuurlijke wanorde was tijdens de Opstand (1568-1648) groot. Dat blijkt uit een
verklaring van de schepenen van Baarlo gedateerd op 14 juni 1593 over de erfenis van herre
Arnt Spee,1569. Pastoor Spee is een jaar daarvoor
overleden. (…) und oock nu ter teit gein
landtscholtis in dei banck kumpt, hebben wir
gebeden dei selven und ehrenfesten Siberten van
Eyl und Conrarten van der Horst alss mit
naebueren, ihren segel hier under (…). De
bestuurlijke lijnen met het ambt Kessel
functioneerden niet meer, want de landscholtis
van het ambt Kessel zou de documenten van de
schepenen moeten zegelen, maar dat kon niet
vanwege de oorlogs-omstandigheden. De twee
genoemde adellijke lieden, bezitters van huis
Baerle en huis de Raay, waren de naebueren,
inwoners van het kerspel. Zij werden, door de
nood gedwongen, gevraagd hun zegels aan het
document te hangen.
Lange tijd hadden Kessel en Helden een
gezamenlijke schepenbank. Vanaf 1618 werden
eigen Heldense gerechtsdagen gehouden met
alleen schepenen die uit Helden afkomstig waren.
Helden en Kessel vormden niet meer samen één
schepenbank in alle zaken.
Het Gelderse land- en stadsrecht van het Overkwartier van Roermond
In 1620 werd het Gelders Land- en Stadrecht van
kracht. Een heel belangrijk en beroemd boek over
de rechtspraak, bestemd voor alle schepenbanken
in de stad, heerlijkheden en kerspels (dorpen) van
het Overkwartier van Roermond werd geschreven.
Het was geschreven door juristen, die daarvoor
hadden onderzocht hoe men bij de
schepenbanken in de steden en de dorpen volgens
gewoonte recht sprak. Het doel van de uitgave van
dit boek was: meer eenheid brengen in de
rechtspraak. Voor 1620 kwam het geregeld voor
dat over hetzelfde vergrijp in verschillende dorpen
een verschillend oordeel werd geveld. Schepenen
waren goedwillende amateurs. Nu konden
schepenen die lezen konden, zich verdiepen in het
recht. De scholtis moest er voor 1620 zorg dragen
dat de eenheid er was en bleef. Het boek, waarvan
links een afbeelding staat, kan gezien worden als
een voorloper van ons burgerlijk wetboek en
andere wetboeken.
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10. Verkoop van heerlijke
rechten in 1673-1675
Algemeen
De verkoop van de heerlijke rechten in de kerspels in 1673-1675 was een belangrijk moment
in de bestuurlijke geschiedenis. De Spaanse koning Karel II (zie het portret)had weinig matten
(geld) meer in de schatkist. Hij werd daardoor gedwongen tot de verkoop van de heerlijke
rechten als delfstoffen winnen, planten van bomen langs de wegen, recht om benoemingen
te doen, recht van tol heffen, rechten over wind en water en zo voort.
De kerspels heetten voortaan heerlijkheden. De rechten werden door plaatselijke
heerschappen gekocht. De schepenen kregen nu minder beheerstaken van de vorst
opgedragen en met de plaatselijke heer van de heerlijkheid werden de contacten veel
belangrijker. Niet de ambtman benoemde schepenen maar voortaan bijvoorbeeld in Helden
de heer Bouwens van der Boije. In 1675 kocht Jan Renier Bouwens van der Boije het adellijke
huis dat in Everlo lag, het huis ten Hove.
De verkopen van de heerlijke rechten van de Spaans koning vonden achtereenvolgens plaats
in Baarlo 1673, in Maasbree en Kessel 1673 en in Helden 1674. Neer en Meijel was
“buitenland” en maakten geen deel uit van het Spaanse Rijk. Zij waren al zelfstandige
heerlijkheden.
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Helden een zelfstandige heerlijkheid vanaf 1674
Tot 1674 vormden Kessel en Helden samen een bestuurlijke eenheid; ze vormden één
gebied met één schepenbank. De zittingen van de schepenbank hadden plaats te Kessel, maar
vanaf 1618 werden er soms ook gerechtszittingen gehouden in Helden.
Toen de koning van Spanje op 25 april 1674 Helden als ‘heerlijkheid’ 15 goldt gulden
verkocht aan Jan Renier Bouwens van der Boije, baron (1691), raad en ontvanger-generaal
van het hertogdom Gelre te Roermond, kreeg deze ‘heer van Helden’ veel rechten. In de
verkoopakte stond het in de rechtstaal van die tijd:
‘ende onder andere ter hant genomen hebbende de vercoopinge van het recht, ende actie
ons competerende in de hooge, middele ende leeghe Jurisdictie van het Dorp van Helden
gelegen in het overquartier van onsen landen ende hertoghdomme van Gelre, bestaende inde
criminele ende civile breucken, erven ende onterven, met allen t´geene daertoe is gerequireert
ende daeraff dependeert, soo nopende het stellen van scholtis schepenen, gerichtsboden, als
ingeboth ende verboth, in diensten, het recht van Collatie van geestelijcke beneficien die wij
aldaer souden moegen hebben, om deselve heerlijckheijt te hebben, ende te genieten als sijn
eijgen goedt, soo wijdt ende breet als de limiten vande selve heerlijckheijt haer sijn streckende,
met recht (…..).’
In de hedendaagse taal:
De heer kreeg de jurisdictie in Helden. Dat wil zeggen, dat hij via een rechtbank Heldense
misdadigers ter dood mocht veroordelen (hoge jurisdictie), boetes, verbanning of opsluiting
mocht opleggen aan overtreders (middelbare jurisdictie) en mocht oordelen over ruzies bij het
aanstellen van voogden, over verkoop van stukken grond of huizen, over verdeling van
erfenissen, enz. (lage of vrijwillige jurisdictie).
Hij mocht ook scholtissen, schepenen en gerechtshulpen aanstellen. Daarnaast mocht hij ook
nog min of meer bindende voorstellen doen voor het aanstellen van pastoors en kapelaans.
Jan Renier Bouwens van der Boije werd na zijn dood in 1697 opgevolgd door zijn zoon Jan
Albert, die op 29 april 1728 overleed. Hij woonde in een adellijk huis aan het huidige Haagveld
in Panningen waarvan Jan de Beier een tekening maakte rond 1738. Na de dood van Jan Albert
ging de heerlijkheid Helden over op zijn dochters, allereerst op freule Antoinette Petronella
Raba Bouwens van der Boije en vervolgens na haar dood, op 14 juni 1744, op Maria Barbara
Lucie Emilie Bouwens van der Boije die in 1732 was gehuwd met Karel Joseph baron van
Overschie.
In 1713 werd de heerlijkheid Helden toegevoegd aan het Pruisische koninkrijk. De koning
kocht de heerlijke rechten rond 1749 van de familie Van Overschie-Bouwens van der Boije
voor hetzelfde bedrag als Jan Renier Bouwens van der Boije aan de Spaanse Koning had
betaald in 1674.
De heerlijkheid Helden bestond uit
het voormalige kerspel Helden. Dat
gebied strekte zich uit van de huidige
Helden Bossen tot de Peel vlak bij het
huidige Helenaveen. In dat gebied lag
toen slecht één kerkgebouw dat door
de inwoners werd bezocht. Wilde men
naar een andere kerk dan moest men
door het peelmoeras of over woeste
grond naar Maasbree of Sevenum
waar men weinig contacten had.
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11. Boerenschansen en andere vluchtplaatsen in Peel en
Maas en Neer
Redenen om een schans aan te leggen
Na het begin van de tachtigjarige opstand in 1568 had het platteland in onze streek erg te
lijden onder de soldaten van dan weer het Staatse dan weer het Spaanse leger en van
legerbendes. Legers bestonden in die tijd voornamelijk uit huursoldaten. Deze huursoldaten
kwamen aan Spaanse zijde vooral uit het huidige België, Frankrijk, Italië en Duitsland. De
troepen van Willem van Oranje werden geworven in het huidige Duitsland, Holland en
Zwitserland. De soldaten die door Peel en Maas trokken hadden geen enkele binding met deze
streek. Op de tekening (zie vorige bladzijde) zijn diverse soldaten te zien met verschillend
wapentuig.
Ontevreden soldaten
De soldaten lieten de plaatselijke bevolking dan ook niet met rust als ze een reden hadden
om ontevreden te zijn. De soldij (het soldatenloon) werd vaak niet of te laat uitbetaald. De
Spaanse koning was onder andere afhankelijk van het goud dat hij uit Amerika als oorlogsbuit
weghaalde. Willem van Oranje was afhankelijk van het vermogen van zijn vrouw Anna van
Saksen. Het ging er vaak om wie het grootste huurleger op de been kon brengen. Het grootste
kon de strijd winnen. Men ging bij het inhuren van soldaten wat aantal betreft vaak tot het
uiterste. Het gevolg was dat er bij beide legers te weinig soldij beschikbaar was.
Het leger
Een leger bestond in die tijd uit vendels onder leiding van een vaandrig. Een aantal vendels
tezamen vormde een eenheid onder leiding van een kapitein. De kapitein was een spilfiguur
in het leger. Hij nam de soldaten in dienst en zorgde voor de betaling van het soldij. Hij hield
de rol (opgerold stuk papier) bij waarop zijn gehuurde soldaten vermeld stonden, al dan niet
vergezeld door hun vrouw en hun kinderen, de tros van het leger. Een vendel kreeg van de
kapitein opdracht voor krijgshandelingen en dat leidde tot eisen aan kerspels om sauvegarde
(vrijstelling van of bescherming tegen plundering of brandschatten) te verkrijgen.
Stedenoorlog
En er was nog een reden waarom het platteland het erg te verduren had. De oorlog was
voornamelijk een stedenoorlog. Een gebied was pas veroverd als de steden bedwongen
waren. In die tijd waren de steden versterkt met dikke muren en nauwe poorten. Zij waren
gemakkelijk te verdedigen. Veel aanvoerders kozen er voor ze langdurig te belegeren tot een
stad bereid was tot overgave. Al die tijd waren de soldaten ingekwartierd bij de
kerspelbewoners of de kerspels moesten
bijdragen leveren in de belegging van de
stad. Voor het gebied van Peel en Maas
waren dat de steden Venlo, Roermond,
Wachtendonk, Gelder, Weert, enzovoort.
Landweer
Van oudsher werd de grens tussen het
graafschap Horn en het hertogdom Gelre
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gevormd door een landweer, de lantert geheten. Het was een aarden wal van geringe hoogte
begroeid met dicht struikgewas. Er konden geen koeien doorheen maar voor een leger was
het nauwelijks een belemmering. Als een koe zich aan de verkeerde zijde van lantert bevond,
was de eigenaar zijn koe meestal kwijt. Op de foto (zie de vorige bladzijde): een bord in de
Heldense Bossen bij de voormalige landweer tussen het graafschap Horne en het hertogdom
Gelre.
Hoe ging men te werk bij de aanleg van een schans?
In de tweede helft van de zestiende eeuw ontstond het idee om zich te beschermen tegen
rovende soldaten door middel van boerenschansen, ook wel vluchtschansen genoemd. Zij
konden gemakkelijk door de boeren zelf gemaakt worden. Een gracht werd gegraven en de
uitgegraven aarde gebruikte men voor het opwerpen van een wal rondom een stuk land. Een
eenvoudige ophaalbrug werd gemaakt en klaar was de schans. Het struikgewas op de wallen
diende voor verdere bescherming. Men maakte de schans meestal ongeveer vierkant omdat
men uit ervaring wist dat de wal er omheen bij gegeven oppervlak dan zo kort mogelijk was.
Niet altijd was door specifieke omstandigheden de ideale vorm wenselijk en nam men
genoegen met een aangepaste vorm. Zie de oude schans te Kessel Eik.
Het begin van de werkzaamheden had heel wat voeten in de aarde. Voldoende gezinnen
moesten bereid gevonden worden de handen uit de mouwen te steken en moesten lid worden
van de schansgemeenschap. Dat wil zeggen het schansreglement onderschrijven. Er moesten
immers genoeg gravers gevonden worden en de kosten voor de aanleg en het onderhoud
moesten betaald worden. Ieder gezin dat meedeed, kreeg een stukje land van de schans in
gebruik. Iedere gebruiker van grond op de schans moest daarvoor een bepaald bedrag
betalen. Hiervan werd de aanleg betaald. Schansen werden niet aangelegd door het bestuur
van een kerspel, maar de bewoners van een herdschap regelden dat zelf en ze stelden
schansmeesters aan. De schepenen en de ambtman waren natuurlijk wel op de hoogte,
stemden met het voornemen in en deden bij conflicten een gerechtelijke uitspraak.
Het schansreglement
Hoofdbewoners van hoven en woningen die een
stukje grond toegewezen hadden gekregen, de
deylhebbers, benoemden na overleg meestal twee
schansmeesters, die leiding gaven aan de
schansgemeenschap. In ieder reglement kwam
dat voor, want in een gemeenschap waarin niet
duidelijk is wie de baas is, is onophoudelijk strijd.
Een andere belangrijke bepalingen uit het
schansreglement (Elsenschans) uit Neer (1643):
iedereen moet naar verhouding mee betalen voor
de aanleg en onderhouden van de schans, soe van
wallen als graeffven. Het regelt het voortbestaan
van de schans.
De twee schansmeesters zorgden voor het innen
bij de deylhebbers van de jaarlijkse bijdragen en ze
hielden toezicht. Niemand mocht niet meer
betimmeren (bebouwen) dan de hen toegewezen
grond. De schansgraaf en wallen zijn erfelijk in
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gemeenschappelijk gebruik (kinderen van deylhebbers erfden het schansrecht). Aan de
landheer moest men een jaarlijkse cijns betalen
voor het gebruik van de grond. Het vee dat men
meebracht, mocht geen schade aanrichten, anders
kreeg de deylhebber een boete. Het was verboden
crackeel oft eenich gevecht te maeken, vuerbrandt
te maeken.
Niemand mocht iemand anders zijn getouwe,
carre, waegens, eecht of andersynts inspannen
zonder toestemming van de eigenaar. Bij diefstal,
in clijn oft in groet zal na overleg met de
schansgeërffden de schuldige van de schans
verbannen en verjaagd worden. De bewapening
van de wacht bestond uit pijl en bogen, geweren
en pieken. Van elk gezin moest iemand om
toerbeurt wachtlopen: de wacht, die uit enkele
gewapende mannen bestond. Wapens moest men
zelf aanschaffen. Tensotte werd in het Neers
reglement vermeld dat niemand voor geld bier
mocht tappen of een herberg uitbaten op de
schans. Zo werd voorkomen dat uit dronkenschap vervelende dingen ontstonden.
Alle schansreglementen leken op elkaar. Als een aantal gezinnen uit een buurtschap een
schans wilde oprichten en met het idee bij de schepenbank kwam, werden die gewezen op
een bestaand reglement en dat werd aangepast aan de lokale omstandigheden. Immers de
schepenbank gaf het reglement rechtskracht.
Waarom bood een schans voldoende bescherming?
Waren de schansoprichters niet bang voor kanonskogels? Nou niet echt, immers schansen
werden aangelegd in moerassig gebied waar men geen kanon naar toe kon slepen. De rovende
soldaten sjouwden echt geen zwaar kanon met zich mee. De kern van het leger bestond in die
tijd uit piekeniers (zie hierboven): soldaten die uitgerust waren met een piek van 4 tot 6 meter.
Zij traden groepsgewijs in linies en in carré op. Een individu had daar geen verweer tegen. Met
musketten (zie linker tekening) en charges van ruiters te paard probeerde de tegenstander
zo'n groep uit te dunnen. Echter een musket woog heel zwaar, kon maar om de drie minuten
vuren en alleen bij droog weer. Zelfs een boerenschans was niet gemakkelijk in te nemen door
een klein groepje soldaten. Zeker als het verdedigd werd door geoefende mannen.
Als de gezinnen op de schans verbleven, hadden zij hun hele hebben en houden
meegenomen tot en met het vee. Het vee bestond in die tijd uit enkele kippen, enkele varkens
en enkele koeien. Het vee achterlaten had natuurlijk geen zin. Het zou zeker geroofd zijn. In
de winter waren de schansen niet bevolkt, want krijgshandelingen vonden er niet plaats in de
winter.
Waarom getrooste men zich de moeite om een vluchtschans aan te leggen?
Men had maar enkele koeien in die tijd. Als een koe door soldaten werd geslacht was men
veelal een groot deel van de veestapel kwijt. Dan had men ook geen mest om koren te
verbouwen en dan dreigde hongersnood.
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Zijn na de Opstand of de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) nog vluchtschansen nodig?
In 1648 eindigt de Opstand of Tachtigjarige Oorlog met de Vrede van Münster. Er vangt dan
een periode van rust aan in onze streek. Het Overkwartier van Roermond was Spaans
gebleven. Helaas was de rust van niet lange duur, want Frankrijk onder leiding van de
Zonnekoning Lodewijk XIV probeerde van 1672-1678 tevergeefs om de Republiek (geen
koninkrijk dus!) aan zich te onderwerpen. Hij stuurde een leger langs en over de Maas naar
het noorden. En weer had ons gebied te maken met vreemde huurlegers en rovende soldaten.
Van 1688-1697 was de Republiek opnieuw betrokken bij een oorlog tegen Frankrijk en het
leger van de Republiek trok naar het zuiden om te beletten dat Frankrijk naar het noorden
optrok.
Tenslotte was er de Spaanse Successieoorlog (1702–1713). De Republiek streed tegen
Frankrijk en Spanje om het bezit van de Spaanse Nederlanden. Het Ambt Kessel en het
Overkwartier werd bij de vrede van Utrecht in 1713 toegewezen aan het koninkrijk Pruisen.
Meijel kwam bij de Oostenrijkse Nederlanden.
Op het einde van de 17e eeuw veranderde de wijze van oorlog voeren en de schansen boden
tegen nieuw oorlogstuig onvoldoende bescherming. Ze werden niet meer onderhouden en
vervielen of werden als landbouwgrond gebruikt.

Boerenschansen in Peel en Maas
Everlose schans in Panningen
Is te zien op de Tranchotkaart 1806 (zie foto)
De Everlose schans was gelegen in
de zuidoost hoek van de huidige
Heibloemseweg en de Steenstraat
in Everlo (Panningen). De huidige
Heibloemseweg eindigt in een
bocht loodrecht op de Steenstraat;
de weg liep in de tijd dat de schans
er lag rechtdoor. Everlo was rond
1600 een herdschap, dat wil zeggen
de boeren die er woonden,
regelden
een
aantal
zaken
gezamenlijk zoals koeien laten
grazen onder leiding van één herder
(herd of heerd is een herder). Er zijn
vanaf de 15e eeuw 6 herdschappen
in Helden. Samen vormen zij het kerspel Helden en vanaf 1674 de heerlijkheid Helden. De
gracht kreeg geen water uit een beek: de schans lag in het brongebied van de Everlose Beek.
In die tijd werden al volop waterlopen gegraven. Het klimaat was erg nat en wordt Kleine
IJstijd genoemd.
De schans was 17532 m2 (1,8 ha) (51/4 morgen en 32 roede) groot, ongeveer 2x de Onderse
schans. Hij was in delen verpacht en er lagen meer dan 10 huisjes op. In 1735 werd de schans
opgeheven. De huisjes, eenvoudige houten huisjes met een strodak, waren al verdwenen. De
grond wordt vanaf die tijd gebruikt voor de landbouw.
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Onderse Schans in Helden
De Onderse Schans was gelegen aan de noordzijde
van de Baarloseweg (zie het vierkante stukje land
met een gracht er om heen op de Tranchotkaart,
gemaakt in de periode 1803-1815); de eerste
onverharde doodlopende weg vanaf de
Molenstraat in de huidige tijd, richting Baarlo
kwam er op uit. Hij lag precies ten zuiden van de
boerderij De Veegtes. Er lag zeer waarschijnlijk
slechts 1 huis op van waaruit de schans beheerd
werd. Dit huis werd later verpacht aan de
bedelvoogd, een man die moest letten op landlopers en bedelaars. De schans was ongeveer
8.209 m2 (0,8 ha) groot (90 bij 90 m) ongeveer een voetbalveld. De gracht was aangesloten op
de Kwistbeek. In 1757 werd de schansgrond verpacht door de heerlijkheid Helden en in 1818
verkocht aan Leonard Engels, die ook eigenaar was van de Veegtes. Het is niet bekend of de
Onderse schans daadwerkelijk gebruikt is. Het is niet erg waarschijnlijk omdat er geen
onderkomens vermeld zijn in de Heldense schepenbank archieven.
Eerste vermelding in het schepenbankarchief van de kerspels Kessel en Helden dateert van
1644. Ook het gebied Onder was een herdschap (buurtschap) in het kerspel Helden. Eveneens
waren Panningen, Everlo, Egchel, Beringe en Helden (Dorp) in het kerspel Helden
herdschappen. De inwoners van Onder regelden samen het gebruik van het Onderseveld, een
gebied met akkers tussen de oude Baarloseweg (Kloosterstraat, die vroeger rechtdoor liep) en
de huidige Baarloseweg. In het herdschap Onder stonden in 1602 ongeveer 25 boerderijtjes.
In elke boerderij woonden 4 á 5 personen. In Onder woonden dus in de tijd dat de schans
aangelegd werd circa 100 mensen.
Elsenschans in Neer.
De Elsenschans was gelegen tussen de Neerbeek
en de huidige Rohrstraat/Eiland. Hij werd als een
tweede vluchtschans aangelegd in 1643 in een
baempt genaamd die Elsen in het beekdal bij het
dorp. Vier inwoners van Neer (Andries Knols,
Cornelis van Wijnerden, Willem Quicken en Goert
van Roije) kregen opdracht een terrein uit te
zoeken voor de aanleg van een schans.
Het uitgekozen terrein was in gebruik bij Adam
van Dijck en kinderen. De gebruiksrechten werden
aangekocht. Vervolgens kon ieder die voldoende
middelen bezat, zich inkopen in de schans. Het schansreglement (de Condities) uit 1643, door
65 gezinshoofden ondertekend, is bewaard gebleven. Het bevat 14 artikelen. waarin geregeld
werd hoe Men orde hield op de schans en de plichten opgesomd, die iedere deelnemer moest
nakomen. Om de orde te handhaven werden ieder jaar 2 schansmeesters door de deelnemers
gekozen, die volledig naar eigen inzicht mochten handelen. Er werd ook een wacht ingesteld.
Elke gezin op de schans moest daarvoor een man leveren. Deze man moest zelf voor wapens
zorgen.
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Verder werd een poorter gekozen, die in tijden waarin de schans gebruikt werd als
toevluchtsoord, de brug bediende. Deelnemers waren verplicht om betalingen te doen voor
onderhoud en beheer. Men diende de grond en eigendommen van andere deelnemers te
respecteren en de grond van een ander
niet te betreden. Dat mochten ook de
meegebrachte dieren niet. Natuurlijk
moest men oppassen met vuur, want de
huisjes waren van hout en stro. Ook mocht
er geen bier getapt worden. Ruzie maken
was verboden. Als men zijn verplichtingen
niet nakwam, werd men beboet.
Soeterbeker schans in Baarlo.
Tranchotkaart
rond
1806.
De
Soeterbeker Schans was gelegen nabij de
zuidwestelijke hoek van de Bongardweide en Soeterbeek in de bocht van de Bongardweide.
Vroeger lag hij aan de doorgaande weg, de heerbaan, van Blerick over Baarlo naar Kessel. De
schans was aangelegd rond de versterkte boerderij (een hof) de Wenderick met grachten en
wallen. Het water van de grachten verkreeg men uit de nabij gelegen Kwistbeek.
Tijdens de aanleg van de schans, veranderde
de naam Wenderick in Schans. In 1638 was de
bouw van de vijfhoekige boerenschans bij de
Wenderick nog in volle gang. De bewoners van
de Bong en Soeterbeek konden zich onder
bescherming van de ‘schutten’ terugtrekken in
de kleine eenvoudige houten hutten. De
oppervlakte was niet bijzonder groot (ongeveer
5700 m2, ruim een halve hectare). In de
zomermaanden vlamde de strijd tussen de
Spaanse en Staatse troepen telkens op. De
muurankers vertellen nu nog dat in 1673 de hof
verbouwd werd. Bewoners van de Schans waren van oudsher de families Van de Wenderick
of Schans. De bewoners van de Schans te Baarlo: Peter op die Scans stuck Vuijtten
Prattwinckel (1624); Petrus op de Schans (1635); Schansen te Baerlo 1638 (1638); Peter op die
Schans (1650); Peter op dey Schans mit twee frawenluidt (1654); Petrus op gen Nieuwfort
(1657); Willem op de Schans (1675); Peter op die Schans op dat Heyterick (1660); Aert van Dael
op die Schans (1693); Bets op die schans (1719); de Schans (1750); Schans huys staende op
Coninge Nieuw Aret op Wenderick (1751); trijn op de Schans (1795), de Schans of de Borgh
(1717); Peter op de Scanss (1744); De Schans Jacob Jacobs (1751); Mathijs Heldens met 1 paerd
Schans (1793). De huidige bewoners zijn: de familie Hilberts. De grond en het huis was bezit
van de koning (domeinen). De deylhebbers betaalden elk jaar voor het gebruik gezamenlijk de
thins aan de domeinen. Het was een heel bedrag (cijns of thins).
De oorspronkelijke naam voor deze hof was Wenderick, gelegen op de Heyterick, gelegen
op conings, domeingoed aan de heerbaene komende van Kessel naar Blerick. Op oude kaarten
is het grachtenstelsel van de Schans nog te zien; op de Tranchotkaart 1806, kaart van 1987 en
de kadasterkaarten.
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Heidese schans in Kesseleik
De Heidese Schans was bereikbaar via de huidige
weg Hei en grensde aan het perceel in de
noordhoek van het kruispunt Hei en Spurkt.
Volgens de Tranchotkaart bestond de schans uit 3
gedeelten van elk ongeveer 1 ha in het vierkant.
Twee delen werden daadwerkelijk gebruikt als
schans. Waarschijnlijk was bij de aanleg rekening
gehouden met groei of was het ene gedeelte voor
de inwoners van Hei en het andere deel was voor
de bewoners van de Spurkt. De gracht kreeg zijn
water via een verbinding met de Heibeek (thans
Tasbeek). Men kan daarbij in het achterhoofd
houden dat het klimaat in die tijd veel natter was.
De schans bood bescherming aan de inwoners van
de buurtschappen Hei en Spurkt.
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De oude schans in Kesseleik op de kaart van Smabers
De Oude Schans was gelegen aan de zuidwestelijke hoek van de Sterrebosweg en de
Maastraat. Het was een ongeveer vierkante schans van ruim 1 ha en werd omgeven door 2
beken: aan de westzijde de Sijpe, die zijn water verkreeg uit enkele laaggelegen weiden aan
de noordoostzijde van Kesseleik (thans Waterweidenweg) en aan de zuidzijde de
samengevoegde beken de Sijpe (sijpelen=langzaam lopen van water) en de Gebrande Wijhers.
(Weiher=vijver; gebrand is verzuurd gebied). De inwoners uit Beesel en Kessel hadden ook
geholpen met het opwerpen van de wal. Daar stond tegenover, dat inwoners van Kessel
moesten helpen bij de aanleg van een schans in Beesel. De oude schans dateert van voor 1641,
dat valt op te maken uit het document, dat in dat jaar de overeenkomst tot wederzijdse hulp
vastlegt. De overeenkomst werd zoals gebruikelijk gevierd met veel bier.
Het klimaat was tijdens de Opstand of de
Tachtigjarige Oorlog niet best. Het wordt de
kleine ijstijd genoemd. Zie de grafiek. De
blauwe lijn geeft het doorlopende gemiddelde
van de jaartemperatuur over 25 jaar aan. Die
wordt vergeleken met de gemiddelde
eeuwtemperatuur van 1901 tot 2000 (zwarte
stippellijn). De blauwe lijntjes liggen duidelijk
onder de zwarte stippellijn. In de periode van
de kleine ijstijd was het bepaald natter dan nu.
en had men strenge winters en ieder jaar had
men te maken met veel smeltende sneeuw.
Tekst uit 1641 die betrekking heeft op de
oude schans.
Die van Bessel hebben tot Kesselleyck eene schantz helpen moeten opwerpen /
waarop die nabueren geduurende diese beswaerlickeoirloigstyden konnen vluchten/
met hunne personen en beesten waertegens tot ein danckbaer/
heit die naburen van Besell mit eenen dronck biers verehert syn: moer geconsidereert worden dat die nabuiren/
van Kessel mitte naebuiren van Besel, als synde naer by den anderen gelegen hebben allentijt /
goede correpondentie eynichehijt hebben gehalden, ende syn in tyde van noet mit hunne /
persoenen ende beesten by den anderen syn gevkuchtl. Die van Kessel hebben gelyckerhandt gegra- /
ven op den hoiff van den Lt. Lom over de Maese reght tegen dit kerspel gelegen, tot eine renproque./
Vergeldinghe van de naebuerdiensten waerop in krieghstyt soo well die naburen van Kessel als Biesel connen/
wycken, daar Lt. Lom bij den Heer marquis De Lede eene schriff /
telicke savusgarde heeft uuijtgebraicht, datgeene soldatten int kerspel Besel moegen /
oegieren sonder S het expresse orde./

1641 Gerardt van Lom, wonende tot Roermundt
Schans te Reuver tegen over het kasteel van Kessel
1626 – 1627
Lag hier over in de schanse de cappetijn Benlinghe: uit Kessel moest men hem te eten en te drinken brengen.

Schans tegenover het Veer te Reuver (heet heden ten dage nog: De Schans)
Het Ambt Kessel heeft in de Schans tegenover Kessel moeten leveren in de winters en zomers der jaren 1704 en
1705, aan kolen Holl. 215 Gl. stroo voor paillassen 50 Gl. Torff 15,12, olie 12,10, ongelkaarssen
24,8 kosten van overvaren 8,2 te zamen Gl. Holl. 325-12.
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Schans tegenover het veer te Reuver
Wij onderschreven inwoenders des kerspel Linne verclaere en attesteeren dat wij aan die schans tegen het vheer
van Kessel hebben moeten geven int afcoupen als pioniers aen den cooemdant van die voorschreven schans.
(Volgen 21 handtekeningen die ieder eenen schilling en 1 die dry blaemuijsers gegeven hebben). Belopt dit te
saemen de somme van twee rixdaler 7½ schill.

Maasbreese schans
Gelegen aan de noordoostelijke hoek van de Oude Heldense weg en de Hoorslagweg. Er is niet
meer bekend dan dat de weiden in de buurt in het begin van de 19e eeuw Schansbemden
werden genoemd. Dat is een sterke aanwijzing dat er een schans gelegen heeft. Er zijn tot op
heden geen restanten gevonden. Het water kwam in de gracht via een waterloop die zijn
oorsprong had bij het iets hoger gelegen Leeuwerik.
De kaart is de oudste Maasbreese kadasterkaart.
Meijel
Het valt op dat Meijel de enige kern van Peel en
Maas is waar geen vluchtschans gevonden is. De
geïsoleerde ligging in het Peelmoeras bood wellicht
voldoende bescherming tegen rovende soldaten.
Ook lag het verder van de Maas dan de andere
kerspels in Peel en Maas.
Mogelijk is ook, dat er in het arme dorp niet veel
te halen viel. Omdat Meijel aan een belangrijke
doorgangsweg door de Peel lag trokken zo nu en
dan soldaten en andere passanten door het dorp.
Hoewel in het huidige Meijel dus nooit een schans
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heeft gelegen, lag er wel een pal tegen de huidige noordgrens van het dorp aan de Neerkantse
kant een gebied met de naam Schans.(Nu ligt er een buurtschap Schans in Neerkant.) Hoewel
de politieke grens zorgde voor een formele scheiding tussen Meijel en Neerkant, bestonden
er in vroegere eeuwen veel contacten tussen beide gemeenschappen, omdat ze op dezelfde
verhoging in de Peel lagen; niet voor niets sprak men en spreekt men nog steeds in Neerkant
en Meijel min of meer hetzelfde dialect. De vluchtschans werd aangelegd in de 16de of 17de
eeuw en werd ongetwijfeld ook gebruikt door de Meijelse bewoners van de Hof en de
Molenstraat.

Vluchtplaatsen in Peel en Maas
Het klooster Keizerbosch in Neer (op een detail van de Tranchotkaart 39 Swalmen)
Het nonnenklooster
Keizerbosch legde
een gracht aan en
creëerde een zo
groot
vijfhoekig
binnengebied (ongeveer 6 ha) dat het
gemakkelijk
bescherming
kon
bieden
aan
de
boeren die in de
buurt woonden. Het
water in de gracht
werd verkregen via
twee waterlopen die
bij
Keizerbosch
samenvloeiden tot
de Kwir.
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Oude pastorie in Maasbree
Als men tegenwoordig het woord pastorie hoort denkt men vooral aan een gebouw
(woning). Vroeger was dat niet alleen de woning van de pastoor maar ook zijn tuin, waarmee
hij voor een deel in zijn onderhoud voorzag. Zo’n tuin was vrij omvangrijk en in Maasbree was
die tuin met een gracht omgeven; een ideale vluchtplaats voor de buren in geval van
oorlogsgeweld. De plaats was relatief klein met ongeveer 0,4h a. De gracht werd gedeeltelijk
voorzien van water via een waterloop die zijn brongebied had bij het iets hoger gelegen
Leeuwerik.
Kasteelhof Westering
Kasteelhof Westering was ook omgeven door een gracht. Het binnen gebied van de gracht
had een grootte van ongeveer 0,5 ha: geschikt dus als vluchtplaats. Water voor de gracht
verkreeg men uit de Everlose Beek.
Kasteel De Borcht in Baarlo.
Het kasteel De Borcht was omgeven door een gracht. Die kreeg het water uit de Soeterbeek
(Kwistbeek). Het binnen gebied van de gracht had een grootte van ongeveer 3,8 ha, groot
genoeg om aan veel inwoners van Baarlo bescherming te bieden. Een voordeel was, dat zich
al gebouwen binnen de gracht bevonden. De gravure uit 1612 geeft de situatie weer. Achter
de Borcht lag de boerderij: de Hover hof. Een derde deel van de tiende werd opgevaren naar
de Hover hof. De schans was er als het ware van nature. Aan de westzijde lag het
‘schansgebied’.
Claes Jansz Visscher gravure uit 1612 van het
Huis en Borcht Baerle uit 1612. Huis Baerle of
de Borcht met de vierkante grote toren rechts.
Ca. 1575. Van deze toren zijn geen
bouwkundige vondsten gedaan bij de
restauratie in 1976. Het is een tekening met
de nodige fantasie. Op de achtergrond een
tekening van de Hoverhof. De tekening geeft
het aanzicht vanuit het zuiden weer.

12. De strijd om kerspel- of dorpsgrenzen: de limieten
Kaarten om afspraken vast te leggen
In de zestiende eeuw verschijnen de eerste zeer eenvoudige zogenaamde manuscriptkaarten. Het zijn schetsen gemaakt om details van de.plaatselijke situatie aan te geven.
Meestal gemaakt, omdat er sprake is van een conflict. Een voorbeeld is het kaartje van de
pastoor van Meijel Philip Froijens, die te hulp werd geroepen om in een grens conflict tussen
Helden en Meijel te beslechten. Zie het kaartje op de volgende bladzijde.
Van natuurlijke grenzen naar exacte grenzen
Heel vroeger lag tussen twee dorpen vaak een moeras of heide, niet geschikt om akkerbouw
te bedrijven. Daar woonde niemand. De precieze grens tussen twee dorpen was niet
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vastgelegd en dat hoefde ook niet. Dat veranderde in de loop van de tijd doordat men op de
heide koeien en schapen liet grazen en er korven plaatste voor bijenvolkeren. Het moeras de
Peel gingen mensen uit Meijel en Helden bijvoorbeeld gebruiken om er turf te winnen.
Naarmate meer mensen gebruik gingen maken van onbebouwde grond groeide de behoefte
aan het vastleggen van de exacte grenzen en dat ging niet zonder slag of stoot. Vaak werd de
hulp van beëdigde landmeters ingeroepen die een schaal toevoegden en steeds meer details
invulden.
Minder strijd was er als de grens werd gevormd door een rivier of beek. De Maas was zo’n
rivier.
Grenzen tussen graafschappen, hertog dommen
Ons ‘Limburg’ was een lappendeken van allerlei stadjes en staatjes. Het graafschap en latere
hertogdom Gelre was verdeeld in vier kwartieren en die weer in ambten met kerspels en
heerlijkheden. Het graafschap Horne en het Land van Loon waren ook in ambten verdeeld.
Grens tussen het hertogdom Gelre en het graafschap Horn in Kessel is de Wijnbeek?
In 1421werd het bestaan van het koeiengat in de landweer samen met andere argumenten
gebruikt om aan te tonen
dat de Wijnbeek de eigenlijke grens tussen Kessel en Neer was.
In 1546 vond Karel V (enkele jaren daarvoor hertog van Gelre geworden) dat de landweer ook
de landsgrens tussen Gelre en Horn moest worden. Opnieuw waren de rapen gaar. Kessels
vee aan de Neerse kant van de landweer werd in beslag genomen en Kesselse herders werden
al dan niet met geweld gevangen genomen en naar Neer gebracht. Tussen 1606 en 1618 was
er overleg tussen “de hoge heren”. Er werden grenspalen neergezet die dan meteen door de
Neerse bevolking weer werden weggehaald. Ten slotte werden in 1618 zelfs een paar weken
lang 80 soldaten en 20 ruiters van Gelre in Neer gelegerd om de gemoederen te kalmeren en
de “illegaal” gestoken turf terug te eisen. Uiteindelijke loste men het conflict op door tussen
Kessel (Overkwartier van Roermond) en Neer (graafschap Horn) een sloot te graven; een sloot
niet om water af te voeren maar om een grens aan te geven. Op oude kaarten werd de sloot
vermeld als Gecke Graeff.
De grens tussen de hertogdommen Gelre en Brabant 1549
Een ding was duidelijk. De grens tussen Peel en Maas en hertogdom Brabant lag al heel lang
vast. In augustus 1549 werd die grens
vanwege ruzies tussen mensen uit
peeldorpen opnieuw vastgelegd. Dat
gebeurde voor de 15 km tussen Budel en
Meijel bijvoorbeeld op 16 t/m 19
augustus 1549. ’s Nachts werd bij de
hoog gelegen Sint Willibrordusput in
Meijel een groot vuur gemaakt. Dat kon
je in heel de Peel zien. Mannen uit
Someren in hertogdom Brabant en uit
Nederweert in graafschap Horn moesten
in Hugten bij Budel beginnen om in een
rechte lijn door de Peel naar het vuur te
lopen en onderweg overal grote staken
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te zetten. Dat ging een paar nachten mis, omdat de mannen een stukje turfgebied van het
andere dorp wilden inpikken. Op 19 augustus 1549 was men er uit en kwam de lijn precies
recht tot stand. Nu ligt de grens nog steeds zo.
Grens van de voormalige gemeente Helden
Een lange oorlog om turf en grondgebied. Wie het gemeentehuis van Peel en Maas in oude
archieven (1588-1939) van de voormalige gemeente Helden zoekt, vindt daar onder
archiefnummer 10 een prachtig boek. Dat is het ‘Registrum Heldense’ in perkamenten band.
Dat register bevat op 826 pagina’s afschriften van akten en andere stukken over de grenzen
en grensgeschillen tussen Helden en omliggende kerspels/heerlijkheden/-gemeenten.
Rond 1638 heeft de secretaris van Helden die oude stukken over gebruik van woeste
gronden, over grenzen, over plaatsen van schaapskooien en peelgebruik bij elkaar geschreven.
Ze gaan over ‘ruzies’ tussen Helden en Kessel aan de ene kant en Neer, Meijel en Maasbree
aan de andere kant. Helden en Kessel hadden geen of nauwelijks gebieden waar turf gestoken
kon worden. Wel lag er een uitgestrekte heide waar veel later de Heldense Bossen zijn geplant.
Andere dorpen hadden wel gebieden waar men turf kon steken. Het gebied tussen Beringe en
Meijel hoorde volgens de grensverklaring uit 1483 en volgens de kaart van Meijel uit 1592 bij
het dorp Meijel. Daar waren de inwoners van Helden en Kessel het helemaal niet mee eens.
Zij gingen regelmatig ook in dat gebied turf steken.
Soms gingen ze voor de onmisbare turf ook naar Deurne of naar de westelijke kant van
Meijel. Dat leverde telkens opnieuw ruzies op. Karren met turf werden gestolen; Heldensen
werden in Meijel gevangen gezet en andersom. Gereedschap om turf te steken en bijenkorven
werden gepand. Dat panden of in beslag nemen gebeurde door de veldschut, die vond er dat
‘misdaden’ waren begaan. En telkens volgde er wel weer een proces voor het Hof van Gelre
in Roermond met getuigenverklaringen en ‘bewijzen’. Die bewijzen waren volgens de
tegenpartij niet altijd in orde. Toen de Meijelsen met de perkamenten kaart van 1592 (zie de
kaart op de vorige bladzijde) kwamen aandragen, vonden de bestuurders van Helden en Kessel
dat maar een simpele tekening die helemaal niet op de werkelijke situatie leek. En voor het
Hof scheurden ze de kaart kapot. Alleen de stukjes waarop de kerken van de omliggende
dorpen staan, zijn bewaard gebleven en daarmee heeft men later de kaart proberen te
reconstrueren.
Pastoor Froijens lost een grensgeschil op zijn manier op.
Het bepalen van de grenspunten
gebeurde in die tijd zonder kadaster en
geschiedde soms op een bijzondere wijze.
Als enige mensen zeiden, dat hun vaders
altijd gezegd hadden dat daar het
grenspunt van Meijel was of als men altijd
zonder problemen zijn schapen tot dat
punt had mogen hoeden, dan was daar
het grenspunt. Dat levert nog mooie
verhalen op, zoals van pastoor Philip
Froijens. Deze was van 1608 tot 1643
pastoor van Meijel en bestuurde Meijel
zo’n beetje op eigen manier. Hij ging ook
altijd naar het Hof te Roermond, als de grenzen van Meijel verdedigd moesten worden. Dan
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had hij een kaart bij zich (zie de tekening), waar hij alles op kon aanwijzen. Van deze pastoor
wordt ook het volgende verhaal verteld. Toen er tussen Meijel en Helden/Kessel weer ruzie
was over een grenspaal, waarschijnlijk een in het gebied dat we nu kennen als Industrieterrein
Beringe, wisten de commissarissen geen raad. De Meijelsen zeiden, dat hun pastoor het wel
zou weten. Dan moest de pastoor komen. Men ging naar de pastoor in zijn pastorie aan de
Kalisstraat en vertelde wat er aan de hand was. De pastoor dacht na en zei, dat men even
buiten moest wachten zodat hij zich kon klaarmaken. Hij ging naar zijn tuin en deed grond uit
die tuin in zijn klompen. Toen pakte hij een scheplepel (een schepper) uit de keuken en stopte
die onder zijn hoed. Hij liep vervolgens mee naar het betwiste grenspunt, begroette de
commissarissen en ging op het grenspunt staan. Daar zei hij: ‘Bij de schepper hierboven (de
mensen dachten dat hij God bedoelde) zweer ik dat ik hier op Meijelse grond sta.’ Hij loog niet
want de Meijelse grond zat in zijn klompen. Toen accepteerde iedereen dat het een Meijels
grenspunt was. De ruzies tussen Meijel en
Helden/Kessel zouden voortduren tot in de 19de
eeuw.
Grens tussen Neer en Roggel nabij Ophoven
De grens tussen Neer en Roggel nabij Ophoven
loopt om de akkers heen. Reeds vroeger was dit
geen woeste grond maar bebouwd land. De
exacte grens kwam heel democratisch tot stand.
Men vroeg aan de mensen van wie de akker was
of men van Neer of van Roggel was. Dit kwam
vroeger neer op waar men naar de kerk ging. Zei
men dat men van Neer was dan werd de grens
om de akker heen gelegd. Zei iemand dan men
van Roggel was dan werd de grens ook weer om
de akker heen gelegd. Zo kon men
grensconflicten vermijden. In het Leudal vormde
de Zelster de bochtige grens tussen Roggel en
Haelen in het Leudal.

13. Objecten en plekken, die
bezocht kunnen worden.
Kessel
Kasteel De Keverberg (zie schilderij van J. de Beier
uit 1739; tussen kerk en kasteel lag de Ursulakapel)
Parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte
Aoj Pastorie, woning van pastoor Kamerlink
(fundering, muurwerk tuin)
Huys Oijen, dat in 1572 verwoest werd en daarna
weer opgebouwd in Maaslandse stijl (afwisselend
horizontale banden van mergel- en baksteen)
Afwateringskanaal, voorheen voor een deel de Gecke Graeff, turfwingebied.
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Helden
Parochiekerk St. Lambertus met de oude grafzerken
Onderse Schans
Hallenhuis aan de Baarloseweg (tussen 35 en 37)
Annakapel
Registrum Heldense
Plaats waar huis ten Hove heeft gelegen aan de Haagweg
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Meijel
Willibrordusput
Educatief centrum Truijenhof
Baarlo
Kasteel de Borcht. De Schans, nu genoemd de speelweide bij het kasteel.
Parochiekerk St.-Petrus.
Oude kerkhof met kruizen van een schepen en een kapelaan/pastoor
Molen bij de Sprunk, gebouwd na 1624.
Huis de Schans voorheen het cijnsgoed de Wenderick.
De Berckt in combinatie met de tekening van de oude voorgevel uit de vroegste tijden.
De kaarten van 1561 over limieten met Maasbree in Dubbroek (turf)
De Annakapel 1674
Maasbree
Plaats waar huis Bree lag.
Plaats waar het kasteel Westering lag.
Oude pastorie
Kapellen, bijvoorbeeld in ’t Root en aan de Westering
Neer (zie hiernaast een oude prent)
Proosdij Keizerbosch
Martinuskerk (zie tekening Zicht op Neer van J. Grave)
Friedessemolen
Plaats waar de Elsenschans lag
Lantert
Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Geschiedenis overzicht naast de trap.
Heldenkamer, Huis Ten Hove
Registrum Heldense
Woelploeg (zie foto)
Kaarten wisseltentoonstellingen (op USB stick; voor scholen)

14. Begrippen
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Hertog, een hertog is een bestuurder (soeverein, landsheer) van een groot gebied die in hoger
aanzien staat dan een graaf; bijvoorbeeld: de hertog van Gelre.
Overkwartier van Roermond: een van de 4 delen van het hertogdom Gelre waarin Peel en
Maas en Roermond lag. In elk kwartier van het hertogdom Gelre lag een belangrijke stad
waarnaar het kwartier genoemd werd.
Ambten: delen van de kwartieren van het hertogdom Gelre waarin de ambtman namens de
hertog het beheer en bestuur deed; bijvoorbeeld: het ambt van Kessel dat het gebied van
Venray tot en met Kessel omvatte.
Kerspel: laagste bestuursgebied van de landsheer waarvan de bewoners naar dezelfde kerk
gingen; bijvoorbeeld: het kerspel Helden omvatte het gebied van Grashoek tot en met HeldenDorp; er was vóór 1830 maar één kerk in dat gebied en die stond en staat nog steeds in HeldenDorp.
Herdschap: deel van een kerspel waarvan de bewoners veel belangen samen regelden;
bijvoorbeeld: de bewoners van Onder en Eind stelden een herder aan die de koeien liet grazen
op de gemeenschappelijk heide tussen Helden en Kessel.
Hof van Roermond: rechtbank in Roermond waar de schepenbanken voor raad over hoe een
vonnis moest luiden, naar toe konden gaan.
Beleg: een leger probeert een stad tot overgave te dwingen: bijvoorbeeld het beleg van Venlo
in 1578
Toponiem: plaatsnaam (eventueel zonder bewoners); bijvoorbeeld Hasenacker (geheel van
akkers tussen Kloosterstraat en de Heldense Bossen)
Schepenen: door de heer aangestelde bestuurders van een kerspel die ook gezamenlijk recht
spraken in bepaalde niet al te ingewikkelde rechtszaken. Zeven schepenen vormden samen
een rechtbank: de schepenbank.
Heerlijkheid: een dorp of geheel van dorpen waarin een heer namens de koning de baas was;
bijvoorbeeld: de heerlijkheid Helden waarin Bouwens van der Boye vanaf 1674 de baas was.
Een heerlijkheid is tot 1673/1674 een gebied dat bestuurd werd door een heer met bepaalde
soevereine (hoogste) rechten.
Heerlijke rechten: de rechten die de heer van een heerlijkheid van de koning gekocht had;
bijvoorbeeld het recht om schepenen te mogen benoemen en ook om belasting te innen.
Veldkruis: kruis met het beeld van Jezus Christus dat buiten het kerkgebouw geplaatst werd.
Kapel:, een klein huisje waarin vaak een beeld stond van een heilige
Kasteel: een versterkt groot huis dat in de middeleeuwen niet gemakkelijk te veroveren was;
bijvoorbeeld: het kasteel in Kessel.
Boerenschans of vluchtschans: een stuk grond omgeven met een gracht en een aarden wal
waarin boeren zich met hun vee konden beschermen tegen kleinere soldatenbendes.
Cijnslui: mensen die aan eigenaren (bezitters) een bedrag betaalden voor het gebruik van de
grond.
Woelploeg en keerploeg: een woelploeg maakt de grond alleen los; een keerploeg keert de
grond om: dus wat eerst onder was komt bij gebruik van de keerploeg boven.
Limieten: een oud woord voor grens; bijvoorbeeld: de limieten van Meijel zijn de grenzen er
van.
Turf: gedroogde plantenresten van veenmos dat gebruikt werd als brandstof; veenmos kan
veel water opnemen.
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H. Mis: viering die katholieken in hun kerk regelmatig bijwoonden en waarin herdacht werd
de kruisiging van Jezus Christus en zijn verlossing. In een H. Mis ging een priester de
parochianen voor. Momenteel is dit nog steeds gebruikelijk.
Pastoor: een man die in een katholieke viering in de parochiekerk voorging en in de parochie
verantwoordelijk was voor kerkelijke zaken.
Protestanten, mensen die zich afkeerden van de katholieke kerk en aan de hand van de Bijbel
zelf hun weg zochten in het geloof. Zij wezen de bemiddeling van priesters tussen God en
gelovigen af.
Hagenpreken: preken van een aanhanger van de nieuwe geloofsleer buiten het kerkbouw op
het platteland.
Een haal of vuurhaal is een metalen haak of ketting waaraan men op verschillende hoogtes
een ketel boven een open vuur kon hangen.
Het drieslagstelsel is een landbouwmethode in de middeleeuwen waarbij de boer zijn
gebruikte grond in drie stukken verdeelde en in elk jaar een ander eenderde deel braak liet
liggen. Na drie jaar had elke eenderde dan braakgelegen en begon de boer weer van voren af
aan.
Landheer: iemand die grond bezat, die door anderen bewerkt of gebruikt werd.

15. Leervragen
Welke twee Nederlanden zijn ontstaan in de 17e eeuw?
Verklaar waarom er twee Nederlanden ontstaan?
Tot welke Nederlanden behoorde toen het gebied van Peel en Maas? Waar hoort het nu bij?
In welk jaar werd het Verdrag van Venlo getekend?
Wat was het belangrijkste punt dat werd afgesproken. Noem twee ondertekenaars van het
Verdrag van Venlo.
Wat versta je onder het Overkwartier van Gelre?
De Opstand of de Tachtigjarige Oorlog van 1568-1648 ging over twee problemen. Welke twee?
Zie vraag 7. Waarom waren het problemen?
Wat is een Ambt?
Wat versta je onder het Ambt Kessel? Tot welk Ambt behoorde het gebied van Peel en Maas?
De Opstandelingen zagen in Philips II een tiran. Wat is een tiran?
Noem de vier kwartieren van het gewest of hertogdom Gelre.
Bij welk kwartier hoorde het gebied van Peel en Maas?
Waarom trekken in die tijd de troepen altijd door het Maasdal? Noem twee redenen en geef
een verklaring
Hoe heten de perioden voor en na de Spaanse Tijd?
Noem twee belangrijke ontdekkingen in de zestiende eeuw.
Welke conclusie trokken de mensen uit de tocht van Ferdinand Magellaan 1519-1521?
Verklaar.
Waarom bouwden de mensen schansen?
Noem een plaats in je dorp waar ooit een schans lag.
In de zestiende en zeventiende eeuw maakten de mensen de eerste eenvoudige kaarten van
bepaalde gebieden. Waarvoor dienden die kaarten? Verklaar.
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In de 17e eeuw poogde men een kanaal door het gebied van Peel en Maas aan te leggen.
Waarom? Noem twee redenen en verklaar.
Wat moest het kanaal verbinden?
Wat wilden de protestanten of de hervormers?
Hoe werden ze ook wel genoemd?
Het Concilie van Trente 1545-1563 was een algemene kerkvergadering. Noem drie
maatregelen van het Concilie die in de dorpen (kerspels) merkbaar waren.
Leg een verband tussen het bouwen van kapellen en de Opstand 1568-1648.
De spreektaal bestond in die tijd vooral uit toponiemen. Wat zijn toponiemen?
Waarom moest men wel veel gebruik maken van toponiemen.
Wie zorgden in de kerspels voor de armen? Verklaar waarom ze dat deden.
Wat is een rookhuis? Wie was eigenaar van de woningen? Verklaar.
Wat zijn schepenen? Wat is een schepenbank?
Noem drie taken die de schepenen uitoefenden.
Wat zijn heerlijke rechten?
Waarom besloot de Spaanse koning de heerlijke rechten te verkopen?
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p. 54 Pentekening van een zicht op Neer door J. Grave

18. Nawoord
De Spaanse periode was geen gemakkelijke tijd voor de bevolking van het Land van Peel en
Maas. Er was sprake van veel geweld door huursoldaten van diverse legers. Door plunderingen
en het slachten van vee werd men in zijn bestaan ernstig bedreigd. Aan legers moesten grote
bedragen betaald worden. Men leerde leven met dreigende hongersnood, sommigen
ontkwamen er niet aan. Ook de klimatologische omstandigheden waren slecht: de kleine
ijstijd heerste. Verreweg het grootste deel van de bevolking leefde van wat de eigen akkertjes
opbrachten. Men gebruikte de opbrengst vooral voor de eigen familie. Men at weinig vlees.
Men vond troost in de godsdienst. Maar de twisten tussen aanhangers van verschillende
richtingen baarden de mensen veel zorgen. Er ontwikkelde zich een belangrijke institutie om
intern geweld uit te bannen: de schepenbank, een rechtsprekend college van wijze, lokale
mensen, na 1673 benoemd door de heer. Dit had wel tot gevolg dat in verschillende dorpen
verschillend recht gesproken kon worden. Het Spaanse bestuur bracht daar meer eenheid in
door de introductie van een boek waarin vastgelegd was hoe schepenbanken in onze regio
recht moesten spreken. Het was door juristen geschreven, die aan alle schepenbanken eerst
gevraagd hadden hoe zij rechtspraken,
Dit boekje is er een in de reeks: de geschiedeniscanon van Peel en Maas. Eerder verscheen:
Peel en Maas en Neer in de middeleeuwen. Er verschijnen nog: Peel en Maas in de Pruisische
periode, in de Franse periode, in de periode van het Koninkrijk der Nederlanden en Nederland
en de thematische deeltjes Peel en Maas en de industrialisatie en Peel en Maas in WO II.
In het boek is ook aandacht voor de geschreven taal uit de Spaanse periode. Citaten worden
daarom niet geschuwd. Dat maakt het boekje beslist niet gemakkelijker leesbaar. We
meenden echter de taal uit die tijd de lezer niet te mogen onthouden. Wellicht zal het voor
enkele lezers een uitdaging zijn om zich verder te verdiepen in onderhavige periode.
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