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De geschiedenis van de Venrayse Schaapscompagnieën.

Bron: Die alwil koopen, wat hij ziet......
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Vervolg schaapskooien en hun bezitters.
Reeds vanaf 25 november 1675 was de Stienepláts in het bezit van de familie Claessens. De naam Stiene is afgeleid
van Christinus: een favoriete voornaam in deze familie.
In 1724 werd in deze welgestelde landbouwersfamilie de zoon Christinus geboren, die in 1749 trouwde met Maria
Gossens. Hij heeft zich intensief met de schapenhouderij bezig gehouden. In de Peel onder Merselo heeft hij de
Stienekooi laten bouwen. De boerderij gaat naderhand weer over op de zoon Laurents. Deze trouwt in 1786 met
Hermina Theuwsen, die al na anderhalf jaar komt te overlijden.
Zoon Christianus trouwt in 1791 met Wilhelmina Jenneskens, ook uit een familie van schaapsboeren afkomstig.
In 1819, wanneer zij de Stienepláts overgenomen hebben, bestaat hun veestapel uit 1 paard, 7 melkkoeien, 3
kalveren en 42 schapen. In 1844 bezit de weduwe van Christianus Claessens nog 1 werkpaard, 5 melkkoeien , 1 kalf
en 75 schapen. Hiermee behoort de familie tot de 15 grootste schapenhouders van de meer dan 160 die er dan in de
gemeente Venray zijn.
Na het overlijden van Wilhelmina in 1850 verkopen de erfgenamen de onverdeelde boedel aan Martin Poels uit
Heide. Stienepláts komt in 1882 in handen van de familie Pubben, doordat Martin Poels’ dochter Anna Maria trouwt
met Theodoor Pubben uit Sevenum.
Op 17 juli 1895 wordt de boerderij getroffen door een uitslaande brand. Heel Merselo is in rep en roer. Tot in de
Hiept in venray daalt een brandende stro- en asregen neer. Stienepláts en de boerderijen van H. V.d. Hoogenhof en
Chr. V.d. Hoogenhof gaan in vlammen op, evenals de 500 meter verder gelegen broodbakkerij van Antoon van Dijck.
De Stiene-schaapskooi wordt dan afgebroken, voor de wederopbouw van de boerderij: Het dakgebint van de kooi
wordt in zijn geheel vanuit de Peel naar Merselo overgebracht .
Everspláts, waartoe ook de Everskooi in de Peel behoorde, vinden we in Merselo nabij de wegsplitsing Kleindorp-Op
de Ries. In het midden van de 18de eeuw was deze boerderij evenals de Everspláts in Heide, eigendom van de familie
Evers. Bij “de acten van verkoop”(opgemaakt onder de erfgenamen van Hermanus Evers en Maria op 9 oktober
1769) gaat Everspláts in Kleindorp over aan Willem Evers, gehuwd met Johanna van Notenbergh. De koopprijs
bedraagt 1200 gulden.
Herman Evers, de op 14 september 1764 geboren zoon (in 1785 gehuwd met Anna Peters), richt zich na de
overname van Everspláts meer op de schaaphouderij. In 1809 bestaat zijn kudde uit 48 schapen. In 1819 is Antoon
Vermaas bij hem in dienst als schaapherder. In 1820 overlijdt Herman en enkele jaren later zijn vrouw.
Dochter Johanna Maria trouwt met Jan Godfried Claes, zoon van Jan Claes die aan het Eijndt in Venray bierbrouwerij
“De Roos” exploiteert. Na enkele jaren vertrekt het paar naar het Eijndt in Venray. Everspláts wordt verpacht aan
Lambert , een zoon van Nicolaas Poels en Joanna verdellen uit Horst. Lambert Poels houdt er in 1844 – als een
rechtgeaarde kleinzoon van naamgenoot Lambert Poels – maar liefst 103 schapen op na; maar in 1845 vertrekt hij
naar Overloon.
Everspláts wordt dan verpacht aan Jacob Bistervels tot 1850. Dan gaan Jan Godfried Claes jr. en zijn zus Anna Maria
er wonen. Een jaar later trouwt Anna Maria met Mathijs Michels.
Mathijs heeft de schapenhouderij voortgezet. Naar hem werd de boerderij ook wel Thieskespláts genoemd, terwijl
de Everskooi in de Peel vanaf 1851 tot haar verdwijning omstreeks 1900 in de volksmond als Thieskeskooi werd
aangeduid. Nog lang daarna werd de Thieskeskuysteij (kooiplaats) gemarkeerd door een reusachtige dennenboom
zoals er in de wijde omgeving geen tweede voorkwam.
Everspláts is tot 1970 in het bezit van de familie Michels gebleven.

Activiteiten: de Stichting Schaapscompagnie Merselo is in deze periode nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het
Loobeekdal. Opzet is om daar onder andere een schaapskooi met informatiecentrum te realiseren langs de weg
Weverslo. Daarnaast wordt onderhoudswerk verricht tbv de fiets- en wandelroutes en zijn we betrokken bij de beoogde
realisatie van een documentaire over de geschiedenis van de venrayse compagnieën.

