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Tweemaandelijks periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

4851 TK Ulvenhout 
7e jaargang , nr.34 
ISSN-0166-0438 

Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1981 

EEN EIGEN MUSEUM ? 

Misschien iets later dan u gewend was verschijnt hierbij het 
34e nummer van onze inmiddels niet meer weg te denken "Brieven 
van Paulus" . 
Het zevende verenigingsjaar is inmiddels reeds met vele akti
viteiten van start gegaan. 
Op 12 september recipieerde de Ulvenhoutse harmonie Constantia. 
Onze voorzitter hield daar een feestrede en presenteerde een 
nieuwe uitgave van onze Kring: "Driekwart eeuw Constantia". 
Op maandag 14 september hield Piet Drijvers zijn laatste lezing 
en op 26 en 27 september exposeerden we met een jubilerende 
bijenbond St. Ambrosius . Verslagen leest u in dit nummer. 
Op 12 oktober was de jaarvergadering, waarvan het verslag in 
nummer 35 zal worden opgenomen. 
Paulus is weer danig aktief. En dat blijven we, getuige de 
agenda, die u in dit nummer zult vinden! 
Paulus van Daesdonck kan al de ze aktiviteiten alleen ontplooien 
dankzij uw ste un. 
Blijf dus lid en maak anderen lid, zodat we spoedig het 400e 
lid kunnen huldigen. 
En u weet: met één abonnement i s uw hele gezin lid! 
Betaalde u uw kontr i butie al? 
De Kring gaat ondertusse"n ook verder met verzamelen van "spul
l e n". Helpt u ook ? 
Vanaf 1 oktobe r hebben we nu een permanente expositie in het 
ge meentehuis, daarover leest u ook al in deze aflevering. Zal 
dat alles het begin worden van 

EEN EIGEN MUSEUM ? 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

N~w-Ginneken 

Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1981 

Aan de leden van de heemkundekring 
Paulus van Daesdonck, 

Geachte heemvrienden, 

Na de drukke maand september waarin een nieuw boekje ten doop 
werd gehouden, een lezing over de Brabantse boerderij werd ge
houden, de tentoonstelling bij het 60-jarig jubileum van de 
imkersvereniging en de 6e jaarvergaderin~ in oktober is de 
volgende aktiviteit op 9 november gepland. 

Dan zal nl. Drs. W. Knippenberg in de Fazanterie een lezing 
houden over "Devoties in het huisgezin". 
In deze lezing, die verlucht zal worden met dia's, zal wat 
dieper ingegaan worden op de huisdevoties van vroeger. 
Vele daarvan zullen we herkennen, zoals: het "rozenhoedje" 
bidden, het scapulier, de huiszegen, de H. Hartdevotie en de 
stolpen. 
Drs. Knippenberg zal uitvoerig stilstaan bij de vraag: hoe 
zijn deze huisdevoties ontstaan? In vele Brabantse gezinnen 
zagen we vroeger ook veel heiligenbeelden. Waar kwamen deze 
vandaan en waar werden ze gemaakt? 

In Brabant zijn wel enkele plaatsen bekend, maar in onze stre
ken heeft men er nog weinig kunnen terugvinden. 
Wie helpt ons op deze avond aan nog meer "beeldenfabrieken"? 

Dan wil ik u nu al een zeer bijzondere avond aankondigen. 
Op maandag 18 januari zal op speciaal verzoe k voor ons optre
den "'t Muziek" uit Bergeyk. 
Al jarenlang hebben we deze groep, die aktief is in het opzoe
ken en ten gehore brengen van oude volksmuziek, proberen te 
strikken om in Nieuw-Ginneken voor ons op t e treden, maar 
steeds kregen we nul op request, omdat d ez groep niet buiten 
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de Kempen optreedt. 
In de volgende "Brieven van Paulus" hoort u nog meer over 
deze groep. 
Noteert u deze datum al in uw agenda? 
Het is beslist de moeite waard • 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
Heemkun~ng Paulus van Daesdonck 

~~ 
J.C. van der Westerlaken 
voorzitter 

LAATSTE LEZING VAN PIET DRIJVERS 
door Jan van der Westerlaken 

Op maandag 14 september hield de bekende architekt Piet Drij
vers zijn laatste lezing bij Paulus van Daesdonck in de Fazan
terie. 
De 75-jarige Oisterwijker laat het houden van lezingen voortaan 
over aan zijn zoon, die zowel het werk als de hobby van zijn 
vader voortzet . 
Ruim honderd aandachtige leden van Paulus luiste rden naar d e 
n og s teeds vitale Drijvers. 
Men hoorde zijn nauwelijks bedwongen verontwaardiging ov er 
de vele verprutste boerderijen, maar ook zijn loftuigingen 
over de v e le goed gerestaureerde boerderijen in Brabant. 
Zi j n afkeer ging vooral uit naar de vele witgeschilderde b oer
derijen, die stonden te "schree uwen" in het landschap en dan 
lie fst nog voorzien waren van bruine "hardhouten" luiken. 
Hij liet ook z ien, hoe de boerderij één moet en kan zijn met 
het landschap door de bomen en de bloementuin vóór en de moe s
tuin en de boomgaard achter de boerderij. Me t de .wit-gele k o 
zijnen en de groene "blinden" en deure n. 
Na zijn laatste woorden kreeg de heer Dri jve rs een warm 
applaus voor zi j n interessante lez ing. 
Met enige weemoed pakte Piet Drijvers voor de laatste maal 
z ijn spullen bij elkaar . 
Bedankt Piet en nog vele jaren in e en goede ge zondheid! 
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AGENDA 1981-1982 

sept. 1 

12 

14 

26-27 

okt. 12 

Begin van het 7e verenigingsjaar 
De leden worden verzocht hun kontributie te 
betalen. 

~armonie Constantia uit Ulvenhout bestaat 75 
Jaar en recepieert in zaal "De Harmonie". 
Paulus van Daesdonck heeft een boekje samenge
steld over het wel en wee van deze vereniging, 
"Driekwart eeuw Constantia". 

Lezing "De Brabantse Boerderij". 
door Piet Drijvers 
Fazanterie 20.15 uur 

Tentoonstelling in zaal "De Harmonie" 
genheid van het 60-jarig jubileum van 
vereniging St. Ambrosius. 
Paulus van Daesdonck exposeert mee. 

ter gele
de imkers-

6e jaarvergadering in de Fazanterie, 20.15 uur. 
Na de pauze een lezing over smokkelen aan de hand 
v~n een kleine tentoonstelling door de veldpolitie 
uit Zundert. 

------------------------------------------------ . 
okt. 15 Brieven van Paulus 34 ---------------

nov. 

dec. 

jan. 

febr. 

mrt. 

apr. 

mei 

juni 

juli 

aug. 

9 

15 

18 

15 

3 

15 

27(?) 

15 

31 

Lezing over Devotionalia door Drs. W.Knippenberg 

Brieven van Paulus 35 

't Muziek uit Bergeyk. 

Brieven van Paulus 36 

Lezing 

Paulus van Daesdonck bestaat 7 jaar 

Brieven van Paulus 37 

Ekskursie naar het Heemerf in Goirle 

Tentoonstelling t.g.v. Bavel Anno 1920 
met als onderwerp "Van Radiospoel tot TV-sateliet" 

Brieven van Paulus 38 

Einde van het 7e verenigingsjaar. 

+++++++ 

Noteer de data reeds nu in uw agenda! 
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PAULUS EXPOSEERT PERMANENT OP HET GEMEENTEHUIS 

Sinds enkele jaren staan op de eerste etage van ons gemeente~ 
huis een aantal vitrinekasten, waarin"permanent zaken over de 
geschiedenis van 

1
, Ginneken (lfnBavel" en van ,,Nieuw-Ginneken" worden 

geëxposeerd. 

Door de welwillende medewerking van onze gemeente-archivaris, 
Dr. F.A. Brekelmans, heeft het gemeentebestuur thans een van 
deze kasten ter beschikking gesteld aan onze kring. 
Het is de grote staande vitrine, die staat tussen d.e kamer 
van de gemeente-sekretaris en gemeentebode. Uiteraard is de 
kring erg verheugd met deze geste. 
Daardoor kan de kring voortaan permanent een kleine expositie 
houden van haar kollektie. 
Als eerste onderWerp is gekozen "Uit het Rijke Roomse Leven". 
Deze expositie zal daar enkele maanden staan en dan worden 
vervangen door een ander onderwerp. 
Gaarne moedigen wij u daarom nogmaals aan onze kring te blij
ven steunen bij de opbouw van een eigen kollektie. 
Dan kan Paulus in de komende jaren blijven exposeren "Uit 
eigen bezit". 

KONTRIBUTIE 
Op 1 september is onze kring aan het 7e verenigingsjaar be
gonnen. In de agenda kunt u het programma lezen, dat wij dit 
jaar hopen te realiseren. 
Een jaar vol aktiviteiten en 5 Brieven van Paulus (nrs. 34 
t/m 38). Dat kost echter geld, veel geld. 
Maakte u uw kontributie al over? 
Doe het anders vandaag nog! 
Iedereen ontving van ons een stortings/akseptgirokaart. 
Maak daar gebruik van. 
Mocht u hem kwijt zijn: geen nood; gebruik uw eigen bank- of 
giro-overschrijving. 
Kontributie 1981-1982 f 20,-- (zonder "Brabants Hl7em") 

f 32 ,50 (inklusief "Brabants Heem") 
op bankrekening 52.18.33.639 of gironummer 37.13.311 beide 
ten name van Paulus van Daesdonck. 
En u weet het: "het hele gezin is lid"! 
Steun uw kring, ook voor uw kinderen, uw kultuur en de hunne. 
Alles wordt duurder. Ook onze drukkosten. 
We kunnen daarom niemand missen. 
Ook u niet! 
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VERSCHENEN ( 21) 

HISTORISCH KONTAKT WEST-BRABANT 
Voor de derde maal verscheen dit (gratis) informatieblad voor 
alle historisch geïnteresseerden in West-Brabant. 
Een boeiend tijdschrift dat erg boeit door de uitgebreide 
informatie over allerlei gebeurtenissen en bezienswaardige 
dingen in West-Brabant. 
En dat onze Kring geen onbekende is in on ze contreien blijkt 
duidelijk uit d e lovende kritieken. 
Ook dat is leuk. 

GRENSKERKEN EN GRENSKAPELLEN 
Een 16 pagina' s tellende brochure over 3 kerken en 3 kapellen 
in de omgeving van Galder-Meerseldreef. 
Het Galderse schoolhoofd W. Willemsen schreef deze interes
sante brochure ter gelegenheid van de grote missie-aktie 
"Reik mij de hand" op zondag 13.9.1981. 
Beslist het bewaren waard. 

GEMEENTEKRANT NIEUW-GINNEKEN 
Drie keer verscheen in de maanden mei-juli deze huis aan 
huis krant met veel informatie van het gemeentehuis. 
Daarbij werd o.m. aandacht besteed aan de verkiezingen, 
Herinrichting Roosberg, het zilveren ambtsjubileum van ons 
lid Sjef Coppens, 75 jaar Harmonie Constantia, de Vrijwil-

_ lige Brandweer, het Sociaal Cultureel plan, de milieudag 
(aparte krant), het plan De Bunder, erfbeplanting, behoud 
van bomen en de Arob. 
Kranten die beslist het lezen waard zi]n. 
Jammer genoeg ontbreekt, nog steeds, de reeds lang aangekon
digde verenigingsagenda. 
Maar ja, wat in het vat zit verzuurt niet. 
Dat ook de hoofdredakteur van dit blad politiek geëngageerd 
is, blijkt duidelijk uit de gemeentekrant met verkiezings
uitslagen. 

HISTORISCHE ORGELS. 
Zo heet het vijfde vouwblad, dat door de Rijksdienst voor 
de monumentenzorg onlangs in haar tweede serie van vouwbla
den werd uitgegeven. 
Naast een uitgebreide beschrijving en een aantal fraaie 
foto's op de ene zijde staan op de keerzijde van het blad 
een kaart van Nederland met daarop 487 steden, dorpen en ge
huchten waar een oud en interessant orgel te vinden is. 
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Ook het uit 1803 daterende Van Peteghem-orgél in de Lauren
tiuskerk van Ulvenhout wordt vermeld. 
Evenals alle reeds eerder verschenen vouwbladen is dit blad 
verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
Postbus 1001, 3700 BA Zeist. 

TENTOONSTELLING DOOR VIER VERENIGINGEN 
door Jan van der Westerlaken 

Zaterdag 26 en zondag 27 september hielden de diamanten 
imkersvereniging St. Ambrosius, de heemkundekring Paulus 
van Daesdonck, het I.V.N. te Ulvenhout en de vogelvereniging 
Nieuw-Ginneken een grote tentoonstelling in zaal "De Harmonie" 
te Ulvenhout. 
Vele mensen bezochten de tentoonstelling en vooral zondagmid
dag was het gezellig druk. Men was enthousiast over het idee 
om nu eens met vier verenigingen gezamenlijk ·één tentoonstel
ling te houden. 

Bij "Paulus" ging de belangstelling vooral uit naar de oude 
foto's uit de twintiger en dertiger jaren. Velen herkenden 
de foto's meteen: de dorpsstraat met de paardetram, de oude 
melkfabriek, de inmiddels afgebroken Fazanterie, verschillende 
oude boerderijen en het café van Toon de Jong. 
Allemaal herinneringen waarbij velen de verzuchting slaakten: 
"Wat is er toch veel veranderd!" 

De "bieboer" zat temidden van o.a. een houten ploeg, een 
handeg, een turfsteker, een sloothaak en een transportfiets 
met melkbus, korven te vlechten met wilgetakken en buntgras. 

Bij de imkersvereniging stond Drik Sprangers honing te slinge
ren en wees aan iedereen die maar kijken wilde, de koningin 
aan in de observatiekast. 

Het I.V.N. toonde hoe "de Bavelse Hei" er in de "twintiger 
jaren uitgezien moet hebben. 

Al bij al een gevarieerde, interessante en drukbezochte ten
toonstelling rondom het thema: bijen. 
Een initiatief tot samenwerking tussen verenigingen wat na
volging verdient. 
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HARMONIE liB 
"CONST ANTIA" 1906-1981 

DRIEKWART EEUW CONSTANTIA 

Op grootse wijze viert de Ulvenhoutse harmonie Constantia dit 
jaar haar 75-jarig bestaan. 
Op zaterdag 12 september jl. hield de harmonie onder grote be
langstelling van genodigden, erebestuursleden en leden een 
buitengewone ledenvergadering in zaal "De Harmonie". 
Feestsprekers waren onder meer voorzitter G. van Hooijdonk, 
Ch. Blokdijk, namens de muziekbonden, en burgemeester Van de 
Ven van Nieuw-Ginneken. 
Ook onze voorzitter Jan van der Westerlaken was een van de 
feestredenaars. 

Met de bedoeling de mensen Anno 1981 te late n proeven van een 
75-jarige muzikale dorpshistorie, werd door de heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" ter gelegenheid van dit jubileum een 
boekwerkje samengesteld onder de titel "Driekwart eeuw Con
stantia". 
De schrijver is Rob van der Westerlaken, zoon van de huidige 
Ulvenhoutse "mulder", die na veel bronnenonderzoek en vele 
gesprekken met andere leden en oud-leden samen met z'n oom 
Jan van der Westerlaken een erg interessant maar ook gezellig 
boekje heeft samengesteld. 

Door voorzitter, Jan van der Westerlaken, werd een eerste 
exemplaar van deze nieuwe uitgave van de heemkundekring over
handigd aan het erebestuurslid J. Brouwers, aan voorzitter 
G. van Hooijdonk en aan burgemeester M. v.d. Ven. 
Het boekje is voor iedereen te koop à f 6,-- bij Harmonie 
Constantia en bij de heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 

OUDE SCHRIFT 
De gemeentelijke archiefdienst Breda organiseert d e ze winter 
een kursus "Oud Schrift" voor beginners. Kursus geld f 50,--. 
Informatie Drs. H. Wessels, Gemeentearchief Breda, (076-242401). 
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KOM 'S KWIJTBUURTEN IN ZEELAND 
door Jan van der Westerlaken 

Onder dit motto kwamen op donderdag !3 augustus ongeveer hon
derd heemkundigen uit heel Brabant in het plaatsje Zeeland/NB 
bijeen om samen het jaarlijkse werkkamp van het Brabants Heem 

te houden. 
Onder de deelnemers ontdekten we ook drie leden van de heem-
kundekring Paulus van Daesdonck. 
was het enthousiasme van het vorige jaar wat bekoeld of was 
de vakantieperiode hieraan schuldig? Zij waren bovendien de 
enige Westbrabantse deelnemers! 
De eerste avond aanhoorden we de gebruikelijke toespraken en 
werd de standaard van het Brabants Heem, die een jaar in het 
bezit van onze heemkundekring geweest is, door de voorzitter 
van Paulus aan de voorzitter van de organiserende vereniging 

overgedragen. 

Daarna werd aan de standaard een schildje bevestigd ter her
innering aan de heemkampen die in Ulvenhout zijn gehouden nl. 
het 4e heemkamp in augustus 1952 en het 32e heemkamp, "Trug 
van weggewist" in 1980 op Anneville. 
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Na een inleiding over Zeeland werden de dia's van het Werk
kamp in Nieuw-Ginneken door de voorzitter van Paulus voor
zien van tekst en uitleg, omdat de vice-voorzitter, die dit 
onderdeel zou verzorgen, juist op deze dag plotseling ziek 
werd. 
U ziet, het was weer een echt avondje Paulus! 

Vrijdag de 14e augustus werd een grote fietstocht door de 
mooie gemeente Zeeland gehouden, waarna 's avonds enkele 
films getoond werden over oude gebruiken. Op één van deze 
films zagen we een oude boer nog steeds zijn brooddeeg kneden 
met zijn voeten, staande in een grote trog . 
Volgens de Zeelanders deed hij dat nog steeds zo en was het 
brood van dit deeg erg in trek vanwege de bijzondere smaak! 

Op zaterdag hebben we o.a. met aangespannen paarden een rij
toer door Zeeland gemaakt en natuurlijk de drie molens be
zocht die Zeeland rijk is. 
's Avonds hebben we genoten van het toneelstuk "Anna", dat 
geschreven was en geregisseerd werd door een Zeelandse. Hierin 
werden de belevenissen van een Brabants boerengezin uitgebeeld 
vanaf de twintiger tot in de zeventiger jaren van onze eeuw. 
In dit toneelstuk waren er vele herkenningspunten uit vroeger 
jaren zoals "het rozenhoedje bidden" (op de knieën v66r de 

stoel), de sociale kontrole in de vooroorlogse jaren en de 
generatiekonflikten in de naoorlogse jaren •. 

Ook dit werkkamp WQrd evenals in Nieuw-Ginneken op zondag
morgen afgesloten met een misviering, die in Zeeland opge
luisterd werd door het gilde Sint Jacobus. . 
Na de lunch ging ieder weer zijns weegs en allen waren het er 
ov er eens: wederom een geslaagd werkkamp. 
Ee n proficiat aan de _organiserende heemkundekring "Zeeland" 
i s hier zeker op zijn plaats. 

BRABANTS BONT (4) 
Brabantse gezegden en spreekwoorden opgetekend door 
Annie van Dort. 

7. Als d'ouwe veul slaopen 
en de jonge veul waoken 
zullen ze't niet maoken (Gilze) 

!3. Ge kun nie luie en in de percessie gaon 
(Oosterhout) 

DE VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE VELDNAMEN IN. 
GINNEKEN EN BAVEL (2) 
door Chr. Buiks 

BOS: 1615: Tot Galder int Bosch, R 688, f 214. 
In 1571: Een stuck beemden houdende omtrent een guynder. oft 
9 voeder hooymaden genaemt tbosch, Sacd. Arch. 5 , f 577. 
Verder: Nieuw Bos, het Boske, de Bosweide, de Bosvogel. 
Nadat de oon;;pronkelijke begroeiing verwijderd was, bleef een 
gebied of perceel toch vaak de naam van de oorspronkelijke 
begroeiing dragen. 

BRAAK: 1634: 5 · lopensaet lant genaemt de cleyne braecke, P 118, 
f 89. Eveneens in Bavel vinden we in 1725: den Braak op den 

v Eyckberg, P 1138; f 154 • 
Braak hangt samen met breken, dat is ploegen. Dit ploegen werd 
verscheidene malen gedaan, waarscijnlijk vooral om het onkruid 
te verdelgen. Het drieslagstelsel, waarbij in het derde jaar 
de grond braak la'g, is in de Baronie waarschijnlijk al zeer 
vroeg verdwenen. 

BRAND: 1552: een stuck heyvelts genaemt den Brandt, 2 buynd~r 
opten Eyckberch noortwaerts aen Coppengroesen, R 680, f 154 • 
In 1862: schaarhout op den Brandakker, Nn 168, nr. 3662. 
Te Galder, 1832: Een perceel heiveld met een mastbosjen, moer
grond en waterpoel genaamd de Brand, oost de goederen van 
Daasdonk, N 4898, _nr. 50. 
Meestal zal brand de betekenis hebben: stuk grond, waar men 
brandstof haalde, i.c. turf. Mogelijk slaat de term soms ook 
op de ontginning door middel van afbranden. 

BROEK: 1634: Een lopensaet beemden opten Aert genaemt 
dbroecxken, de wouwer van mijnen gen. heere oost, P 118, f34. 
Verder te Bavel : het Hoog Broek en de Broekakker, terwijl 
Galder levert: de Breekbroek, de Broek, de Broekbeemd enz. 
Broek duidt op moerassige grond, uiteraard meestal als beemd 
of weiland in gebruik. 

BUNDER: Erfs genaemt de Buynder, onder heyde en weyde houden
de 1~ buynder, in de Haerbeemde, zuyt de acker, 1565, R 683, 
f 72 . Een perc. w~de genaemt het hald buynder, 500 roeden(!), 
1761, R 95, f 174 • Een perc. erven genaemt de lange Buynder, 
2~ buynder, Kerkeynt, suyt den Armen van Bavel, noort de 
Meulenley, 1652, R 694, f 171. 
Een bunder gaf voor de invoering van het metrieke stelsel in 
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1820 een oppervlak aan van 1,29 hektare, overeenkomend met 
400 roeden. Na die tijd werd de naam bunder overgedragen op 
de nieuwe eenheid de hektare, die 300 roeden omvatte. 
Bunder als landnaam komt vooral voor in vrij laat ontgonnen 
gebieden, zoals onder Oosterhout: de honderd Bunder, de vijf
t~g bunder, de zeven, de negen bunder etc. De naam van het ge
bied de Bunder bij Bavel is vrij recent; vroeger heette dit 
de Haarbeemden. 

BIJSTER: Lants genaemt de Bijser, 1 br. tot Galder, 1608, 
F 687, f 101. Een stuck lants genaemt dbijstervelt bij over
aa in der vyverschaeren van Ghinneken, 1526, R 676, f 54. 
Ook in Bavel vinden we deze naam: een perc. beemden genaemt 
den Bijster, 1691, R 691, f 42 . 
Bijster ziet op de kwaliteit van de grond : onvruchtbaar, 
kan zowel hoog als laag gelegen zijn. 

DONK: Twee veertelsaet weyde ende bosch genaemt Liesdonck, 
1585, R 685, f 160. Tulvenhout over de Beke bij de Schoon
donck, 1551, R 680, f 100 (bedoeld is hier aan de oostzijde 
van ~e Mark gelegen). 
~nder een ~onk verstaat men algemeen: een zandige opduiking 
in moerassig gebied. Donk-namen worden vaak gekombineerd met 
een diernaam, uiterst zelden met een persoonsnaam. Donk zou 
oorspronkelijk nest betekend hebben. Ook denkt men wel aan een 
ondergrondse kuil voor wevers, of een ondergronds vrouwen

·Verblijf, bedekt met mest. 

DRIES: Een perc. weyde genaemt den driesch, 1698, R 700, f7. 
Een perc. bouwland genaamd het laag drieske, 1854, Nn 163, 
2048. Te Galder vinden we ook nog: De achterste, Hoge, Korte 
Lange Dries en het Drieske. In Bavel: Landt genaemt den dries 
tegenover de Kercke, 1627, R 691, f 88v. Een Weyde genae mt 
den leegen driesch, 1626, R 691, f 33. 
Moerman geeft als betekenis: braakland, slechte weide. In de 
Kempen waren het meest dicht bij huis gelegen, slechte weiden. 

DIJK: Ande rhalff buynder beemde n genaemt den Dijckbeemt, om
trent der kercken, 1527, R 676, f 80. Ook t e Bavel: de Dijk
akker. 

Een dijk was vaak slechts een iets verhoogde weg, loodrec h t 
op het dal van een rivier. Zodoende ligge n ze vaak op plaat
sen, die i~ het geheel niet vochtig zijn. 

ELS: Een p e rc. soo weyde als heyde: del s dongh aan het 
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kerckeendt, 1693, R 699, f 45. Een stuck weyden genaemt .delst 
opten Bolberch, 1629, R 692, f 212. 
De Els werd veel aangeplant -in heggen en wallen op natte 
gronden. 

EUSEL: Anderhalff buynder beemden genaemt deussel, gelegen 
voor de woelputten ende aenden schouwsloot, 1634, P 118, 
f 156 v. Item die drie deel (?) in een stuch weyden geheyten 
d Eusel te Bavel. 1463, Catharinadal, nr. 432. 
Een eusel is een, meestal droge, zomerweide voor vee, gewoon
lijk in privaat bezit en daarom omheind. Het meest komt de 
naam voor in Belgisch Brabant en Limburg, minder in de pro
vincie Antwerpen en Oostelijk N-Br. Noorderlijker dan Ginne
ken komen de eusels aan de oost-oever van de Mark niet: noch 
uit Teteringen, noch u i t Oosterhout is mij de naam bekend, 
wel uit Princenhage. 

GAARS: Een stuck landts genaamt den gerstdries, tot aan 
de twee gespaaidè blokken land, op Bolberch, 1802, Rg 102,6. 

v 
Een stuck heyvelts genaemt den gaershoff, 1558, R 682, f 13 • 
Op Notsel komen we zowel tegen den gaers - als den graeshof. 
Hangt samen met gras. Vergelijk het gehucht Grazen en mis
schien Geersbroek. 

GAGEL : Een partije erven genaemt het Gagelblock, daer sheeren 
waterloop tusschen beyde door loopt, 1 buynder, achter den 
Bolberch, 1661, R 695, f 147v 
Zeven vyerendeel buynder heyvelts tot Bavel, genaemt de Gagel
donck in Hagensven, 1634, P 118, f 204v. Verder nog te Bavel: 
een perc. bosch genaamd de Gagelbeemd, 1843, NN 155, nr. 146. 
Gagel is een welriekend struikje, dat op moerassige, zure 
gronden groeit. 

HAAR: Een br. beemde en heyt die Haer, 1414, Cijnsboek H. 
Geest, f 25. Stuck weyden in de Haerbeemden omtrent der 
kercke, noortwaert aende Molenvloet, 1551, R 680, f 43. 
Opten Hairberch aen 't kerckeynde, 1658, R 695, f .70. (ook 
een boerderij te Bavel heette zo). 
Een haar is een zandige, langwerpige verhevenheid. In Drente 
zouden namen met haar op hoge ouderdom wijzen. 

HEINING: Een stuck lants, onder heyde ende weyde, 5 buynder 
opten Eyckberch, genaemt de Heyninge, oostwaerts aende Heir
baen, 1551, R 680, f 43. Een half buynder lants genaemt 
theyningsken bij de kerck, 1525, R 676, f 3v. 
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Een stuck laots genaemt de Heytheynige aent kerckeynde, 1553, 
R 680, f 251 . Verder nog te Bavel: De Grote, Kleine, Nieuwe, 
Hoge en Koppersheining. Ook te Galder komt de naam veel voor: 
De Nieuwe, de Middelste, Oude, Lage en Voorste Heining. 
Het element heining komt in de Baronie veelvuldig voor, niet 
in de Meierij, maar ook wel in westelijk N-Br. Primair heeft 
de naam betrekking op de omsluiting van een perceel, later 
duidt het ook het perceel zelf aan. Het woord hangt samen 
met haag, heg (ontstaan uit hagening). 

HOEVE: Een perc. soo saey-als weylant genaemt het hoefken, 
~ 1698, R 700, f 31 v. 
Te Bavel ook nog: de Tulderse Hoef, Woestenbergse hoef, ter
wijl we in Galder aantreffen: de Hoeve in 't Bosch, het Moer
hoefken, enz. 
Een hoeve was oorspronkelijk een oppervlaktemaat, die onge
veer 12 bunder omvatte. Een dergelijk oppervlak was voldoende 
voor het onderhoud van één gezin. Op zo'n stuk grond werd 
uiteraard vaak een boerderij gebouwd en zodoende ging de naam 
van de grond op de boerderij over. Hoeve-namen (als opp.maat) 
liggen meestal in laat ontgonnen gebieden. 

KOEWEIDE: Een perc. weyde en heyde genaemt de koeyweyde, oost 
en zuyt het Hulvenhoutsche Bosch (behorend bij Woestenberg), 
1793, RG 230. In Galder: •• 5 scharen in de gemeyn koeweyde, 
1530, R 676, f 175. Ook bij Daasdonk lag een koeweide. 

. vroeger werd het vee meestal "hoorn bij hoorn", dat is soort 
bij soort geweid. Waarschijnlijk omdat iedere diersoort zijn 
eigen manier van grazen heeft en omdat ze andere eisen aan de 
weidegrond stellen. Veel koeweiden waren gemeen en ze lagen 
in vochtige, onvruchtbare gebieden. 

KROCHT: Item noch een beemdeke leit in Hubrecht Machtessengoet 
ende heit de Croecht, 1389, Leenregister van Ypelaar. Krochten 
vindt men verder bv. op Tervoort en bij Strijbeek, terwijl 
onder Teteringen en Princenhage de naam ook opduikt. Het zijn 
alle laaggelegen beemdgebieden, hoewel krocht bv. in de - duin
streek een hooggelegen akker aan kan duiden. 
Van crocht=onderaardse ruimte, afgeleid? 

LAAR: Een perc. saeylant genaemt tlaer, 1 gemeth te Galder, 
1700, R 700, f 113. 
Twee perc. heyvelden genaemt tgroot ende cleyn Laer, 1615, 
R 686, f 214. 
Laar kan vele betekenissen hebben. In de Kempen gee-ft het 
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vaak een gemeenschappelijk gebruikt heidegebied aan, waar 
brandstof kon worden gehaald. Te Galder vindt men oo~ nog: 
Het Laar aan de Wauwer en Adraan Rommenlaar. 

LAND: Een stuck lants, 5 lopensaet, genaemt dnyeuw lant tot 
Keessel, 1587, R 685, f 194. Een perc. erven genaemt he_t 
Hoochlant, onder lant ende weyde houdende 1 buynder, oost des 
armenbeemdt tot Ginneken, zuyt den Marck, 1657, R 695, f 66v. 
Te Bavel: het land voor de Beemden, het Nieuwland en doude 
Lant. 

LOPENZAAD: Een perc. zaailand genaamd de 14 loopenzaad (bij 
Woestenberg), 1793, RG 230. Ook: de lopenzaad en de 5 lopen
zaad. 
Dit wa,s de oudste landmaat in de Baronie. Bijna alle vermel
dingen van percelen in de dorpsakker van de 15e/16e eeuw zijn 
uitgedrukt in lopenzaad of een veelvoud ervan. Oorspronkelijk 
was het een inhoudsmaat van 21,6 liter (voor rogge); met deze 
hoeveelheid in een zaaikorf of zaaischort kon men een opper
vlakte van 1 lopenzaad bezaaien (50 roeden). 

MOER: De gerechtigheyt, paert en deel in een stuck moers tot 
~~ v 
Galder genaemt het besloten moer, 1580, R 685, f 97 • 
Verder te Galder het hoog en laag Moer, beide in of blj de 
dorpsakker gelegen. Ook: Moerbeek, Moerhoefke, Voorste, Tweede 
en Achterste Moerke, Moerputten en Moerveld • 
Vanwege de schaarste aan bossen in de vorige eeuwen, was de 
turf dé brandstof. Op het delven van moer slaat bv. het topo
nym Moerputten. 

~: Vier perc. beemden genaemt de Rietbeemden aen den Bol
berchs Schoor, oost sijne hoochheyts Bosch, 1655, R 694, 

v 
f 175 • Een perc. zoo zaailand als weyland genaamd het Riet-
veld (bij Woestenberg), 1793, RG 230. 

ROOI: Een stuck lants metten vlot daer toebehoorende genaemt 
het Roy, omtrent de blaeuwe Camer, 1612, R 688, f .83v. 
Twee lopensaet genaemt trootstuc, 1528, R 676, f 99v. 
Stuck lants off weyden genaemt de Ruth, 1612, R 688, f 62. 
Alle te Galder gelegen. Verband met roden=bos ontginnen. 

RIJT: Stuck weyden genaemt de Rijt, 2 lopensaet op Keessel, 
1558, R 682, f 1. 
Een perc. saeylant genaemt d'achterste Rijt, 1 buynder, 
Keessel, 1663, R 695, f 218 v. Verder in Galder de Grote Rijt 
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en Rijtakkerke. 
In Bavel: een stuck lants de Rijt, dat men ghemenichlijck 
noempt het Nieuwlandt, 1545, Leenregister Ypelaar. 
Een Rijt is een klein waterstroompje. Het land in de omge
ving werd later ook zo genoemd. Het woord hangt samen met 
Rijn, en bevat het grondwoord rei=stromen. 

SCHOOT: Een boenre goets heyt de scoet, 1414, Cijnsboek van 
de H. Geest, f 25. 
Een buynder hey ende wey geheyten eensdeels schootslant, 
eensdeels schootsbolcke, eensdeels de theef (?), andersdeels 
eyckenbusken aen d'acker, 1511, R 419, f 68. Een stuck erfs 
genaemt de Schoiten, houdende onder hijde ende weyde 2~ 
buynder, aen Thielkens eynde, 1564, R 683, f 36v. 
Verder nog te Bavel: het Schootje en het Achterste Schootje. 
Eèn schoot is een beboste hoek zandgrond, uitspringend in 
moerassig terrein. Het kan ook afsluiting betekenen. 

STEDE: Een stuck erffs genaemt het Steken, derdalff buynder 
Kerckeunt, 1564, R 683, f 5v. Verder in Bavel: Kleine , Oude, 
Maai . Nuiten stede enz. 
In Galder: een perc. saaylant genaemt d'ou staecken, 1703, 
R 700, f 221. 
Hier hebben we weer een typisch element voor de Baronie. De 
betekenis is stuk grond, soms met een boerderij erop, maar 
dit hoeft niet. Zeer vaak wordt stede voorafgegaan door de 

·naam van de eigenaar. Het werd als soortnaam vaak gebruikt 
in de formule: Eene stede, bestaende in huysinge, schuere, 
kooye, stallinge enz. 

STRIJP: Bertram Wouter Bertrams (houdt te le.en) 2 lopensaet 
lants tot tween steden gheleghen, daer aff dat een heyt den 
molshope en de ander die Strijpe, 1389, Leenregister van 
Ypelaar. Verder in Bavel: Kleine, Korte, Achterste en 
grote Strijp. 
Een strijp of streep is een langgerekt stuk grond. Bijna al
tijd liggen percelen met het element streep in de dorpsakker. 

~: Een perc. saeyl~t genaemt den hoogen Thoorn, ~ buyn
der, 1717, R 704, f 78 • Verder nog in Bavel: de Lage, Voor
ste Toren en Torenakker. 
Zo genoemd naar de vorm, of ontstaan uit doorn? 

VALKENIER: Een heyvelt onder Galder, daer de valkeniers haar 
plaats hebben 1749, RG 93, f 58. Een heyvelt tot Galder aan 
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het Valkeniershuysken, RG 95, f 13v, 1761. 
In 1634 is er in Galder al sprake van: op Valckeners hoeck, 
p 118, f 194. 
Verder lag en ligt er nog: het Valkeniersven. 
Werden hier valken gevangen voor de verkoop, zoals bv. eeuwen
lang gebeurde in de buurt van Vessem? 

VELD: Een bosch genaemt het Lanckveldeken in dacker, 1618, 
-- v R 687, f 2 • Een perc. wijland genaamd de Veldekens, Eyk-
berg, 1828, N 4869, nr. 4. 
In Galder liggen nog: dnyeuw Velt, Het veldeken en het Breet
velt. 
Veld: ongeveer equivalent aan akker. Oorspronkelijk betekende 
het de woeste grond. 

VEN: In de Galdersche heyde, westwaerts aent groot ven, 1583, 
R 685, f 130v. 
Een perc. heyde op den deurniet, sijnde het venneken aan den 
baleman, 1737, RG 90, f 63. Een perc. saaylant genaamd den 
Venacker, ~gemet, west sheeren gronden, 1793, RG 100, f 14v. 

~: In de Vloet, suytwaerts en westwaerts aent goet van 
Ypelair, 1525, R 676, f 24v. Verder in Bavel: Achterste 
Vloed, Grote Vloei, Vloetstraat. Een vloed duidt op een zeer 
vochtig gebied, uiteraard beemd. 

~: Een perc. saeylant genaemt de Carte Vooren op de 
Willebraeck, 1685, R 698, f 14v. Ook de Lange en Middelste 
Voren in Bavel. 
Dit slaat uiteraard op het ploegen. Met korte voren kan het 
Kopeind van een grotere akker bedoeld zijn. 

VROUWEN: Een veertelsaet genaemt Vroukensheyninge, 1587, 
R 685, f 207v. 
Lants genaemt de vrouacker in d acker acher de kerck, 1565, 
R 683, f 93v. 
Weyde genaemt vrouwkensveldekens, oost de Molenley, suyt de 
Calverblock, 1699, R 700, f 49v. 
Belast met een rente aan een OLV altaar? of aan Thorn? 

WEERT: Een halff lopensaet erfs, onder bosch en heyde, genaemt 
de weertdonck, Keessel, 1528, R 676, f 100. Een stuck beemden 
genaemt deweert, oost sheeren stroom, 1552, R 680, f 194v. 
Een stucxken beemden genaemt het Weertken, west en noort Daes
donck, oost de Marck, 1582, R 685, f 117v. Een perc. saeylant 
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genaemt de Weertheyde, oost de Marcke, 1698, R 700, f 7. 
Een weerd of waard is een aan het water gelegen stuk land. 

WILDERT: Anderhalf buynder heyden en weyden op den leegen 
Aert genaemt de Wildert, 1634, P 118, f 17v. Een perc. beem
den genaemt de Wildert, noort de Ley, 1738, RG 90, f 114. 
Ook in Galder vinden we dit toponym veelvuldig: 
Twee percelen: de Wilders, soo heyde als moer, 1737, RG 90, 
f 61. Een perc. bouwland genaamd Wildersakker, 1862, NN 168, 
nr. 3713. Een perc. heide genaamd Wildersheiveld, 1855, NN 164, 
nr. 2294. 
De betekenis is: woeste grond. 

WIDE: •• Dat seven quartier saet gelegen si]n neven Jan Jan 
Lemmens •• geheyten den witpoel, 1477, Cart. Begijnhog, nr. 
140. Een stuck erfs genaemt den wijden hof, ~ buynder, 1552, 
R 680, f 153v. 
Waarschijnlijk betekent wide, wit, wijde hier Wilg. 

ZAND: Stuck erfs int Galders Sant, 1530, R 676, f 175. Hey 
end~ sant int Groot Sant, 1634, P 118, f 2v. Een schaebosch 
op de Zandleege, 1856, NN 164, nr. 2535. Verder de Zandberg 
en de Zandheining, alle te Galder. 

Afkortingen: 
R Schepenregister van Breda 

· RG Schepenregister van Ginneken 
N Notariële akte 
NN Nieuwe notarissen 
f Folio 
v 
p 118 

Wijnmaand 

Slachtmaand 

Frederik, ,,,..-
/ 

~lil!;':~·~--~::::.· -~-'<,~. ---~ 
(26) ·. "-.~>---·-, 

' "- - "-., 

Als Simon e n Judas heengaa n ( 28 oktobe r) 
dan komt de winter aan. 

Geeft Allerheiligen zonneschijn (1 november) 
dan zal het spoedig winter zijn. 
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HET KLOOSTER VAN MEERSEL 
een oude reportage gevonden door W. Willemsen 

De opheffing van het Capucijnenklooster te Breda gaf aanlei
ding tot de stichting van een nieuw Capucijnenconvent te 
Meersel, juist over de grenzen van het Staatsch gebied,. onder 
het dorp Meerle, 2~ uur gaans tusschen Breda en Hoogstraeten. 
Na de overgave van Breda in 1637 aan de Hollanders restte den · 
katholieken niet anders dan zich naar andere plaàtsen te be- . 
geven buiten het gebied der Hoogmogende Staten, wilden zij 
ongestoord hun godsdienstplichten waaLnemen. Na den vrede van 
Munster (30. Jan. 1648), waarbij "Stadt en Baronye van Breda" 
aan de Hollanders werd toegewezen, schenen de Calvinisten ge
zworen te hebben om in deze en in alle generaliteitslanden, 
den katholieken godsdienst met wortel en al uit te roeien. 
De Katholieken der Baronie hadden hulp en troost noodig. En 
't bleek, dat de Capucijnen de goedhartige Bredanaars niet 
hadden vergeten, noch dezen. de eenvoudige paters. 
Een oude overlevering wil, dat de Capucijnen zich na 1637 in 
de omstreken van Breda schuilhielden, gelijk zij zulks te 
Vucht na hun uitdrijving uit 's Bosch ook hadden gedaan. Te 
Beek, op het gehucht "Gageldonck" wijst men nog de plaats en 
kapel aan, waar zij zouden verblijf hebben gehouden. 
Wat hier ook van zij, de stichting van het Capucijnenklooster 
te Meersel, . was voor de Baronie een lichtstraal in de duister
nis der reformatie-troebelen. De verdrukking der katholieken 
was ten top gestegen, en gelukkig dat men te Meersel de H. 
Mis kon hoeren en vrijelijk tot de H. Sakramenten naderen, 
kortom zijn geloof versterken. Veel droeg ~at klooster bij 
tot behoud van het katholiek geloof in de Baronie, in 't 
graafschap Bergen-op-Zoom, en zelfs tot ver .achter Zeven
bergen. Wanneer tegenwoordig processies opgaan naar de Imi
tatie-Grot van O.L. van Lourdes te Meersel-Dreef, mogen zij 
op dien dierbaren grond God nog wel hartelijk danken voor de 
zegeningen, door de Capucijnen aan hun verdrukte voorvaderen 
bewezen (2). 

De naaste aanleiding tot stichting van het Capucijnenklooster 
te Meersel was een zekere Bredanaar, Jan de Wijs,· die twee 
jaar oud was, toen de stad Breda door de Staatschen wederom 
op de Spaanschen veroverd werd, en de Capucijnen hun klooster 
moesten ontruimen. De ouders van Jan spraken dikwerf over de
ze onrechtvaardige uitzetting der paters, en evenals zijn 
vrome ouders, vatte Jan de Wijs een hooge vereering op voor 
die arme kloosterlingen. Toen hij later handel dreef op Ant-
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werpen, waar de Capucijnen een klooster hadden, klopte Jan 
meermalen aan de kloosterpoort, om zich met hen te onderhou
den. 
Jan's toegenegenheid kreeg nieuw voedsel, toen Jacobus, 
zijn jongere broeder, den 13 Juli 1666 het Capucijnenkleed 
aannam onder den naam Pater Franciscus (3). 
De edele man was gehuwd met mej. Ida van Rucphen, die vol
komen zijne godsdienstige gezindheid deelde. Hun huwelijk 
was met vier kinderen gezegend geweest, maar zij hadden alle 
achtervolgens door den doqd verloren. Nu hadden zij zich, 
wellicht in een dezer droeve familie omstandigheden, door 
eene belofte aan onze Lieve Vrouw verplicht, om een gedeelte 
van hun fortuin te besteden tot het stichten eens kloosters. 
Daar zulks op Staatsgebied onmogelijk was, bleef de keus 
van de plaats waar, zoowel als de aard der stichting, lang 
onbeslist. 
Nadat echter zijn jongere broeder het Capucijnenkleed had 
aanvaard waren deze kloosterlingen ook de dubbel bevoor
rechte vrienden van Jan de Wijs. Deze nu, wezen hem erop, 
welk een zegen een Capucijnenklooster even over de grenzen 
zou ~ijn, voor de verdrukte katholieken der Baronie Breda. 
In het oud archief van het klooster te Meersel, staat als 
"naaste aanleiding" tot het bouwen des kloosters nog dit 
vermeld: "Mijnheer Johannes de Wijs had verklaard aan 
Digna de Grauw, zijne meyte, dat hij langhen tijdt van sin 
zijnde door eene inwendighe verweckinghe van den Geest 

·Godts, eene geestelycke fondatie te maecken~ eindelyck eens 
van Breda te paerdt gecommen is naar Meerle reydende op 
Meerselhey, daar tegenwoordig dit Convent staat, en aldaar 
moetende ov~r diverse grachten of slooten zijn -peerdt vol
gens gewointe niet en heeft willen overgaan • . Jae ten lesten 
door menigh tegenweir hem dreigde den hals te breecken, hij 
overleggende syn voorgaande voornemens, is wederom naar Bre
da gekeert, latende op deselve plaats een teecken door sijnen 
gaenstock •• ". 

Er is nog een ander verhaal omtrent de Stichting van het 
Meerselsche klooster op de Hollandsche grenzen, hetwelk de 
aanleiding tot deze kloosterbouw te dier plaatse als volgt 
beschrijft: 
Aan den weg, die van de Belgische grenzen naar de oude stad 
Breda liep, stond een herberg, "De Kerkuil" genoemd. Zij 
stond daar eenzaam en verlaten te midden van woeste heidevel
den en uitgestrekte dennewouden. Soms trad een vermoeide rei
ziger de arme woning binnen om wat uit te rusten en eene hart-
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versterking te nemen. 
Op zekeren dag hield een man op een prachtigen draver geze
ten aan .de herberg stil. Noqit had men hem daar gezien. Hij 
steeg van zijn paard en gaf het over aan den waard, die zo
eeven was buitengekomen. Hij droeg hem de zor9 voor zijn 
rijdier op, en stelde hem de volgende vraag: 
"Zijn hier reeds andere reizigers aangekomen? Ik heb met 
eenige kooplieden af gesproken om hier over zaken te komen 

handelen". 
- Neen mijnhèer, die door u bedoelde reizigers zijn nog niet 
hier. Gij kunt ze echter hier afwachten; ga binnen, en geef 
uwe bevelen aan mijne moeder, intusschen zal ik voor uw 
paard zorg dragen. 
De man maakte eene diepe buiging en het zware valies des 
koopmansnemende, vroeg hij: "Zal ik dit binnen dragen?" 
Tezelfder tijd keek hij er begeerig naar. 
"Kom, ik zal daar zelf wel voor zorgen", antwoordde de rei
ziger, terwijl hij 't valies aannam: "er zit veel geld in!" 
"Vertrouwt mijnheer mij soms niet," zeide de koopman, "maar 
aanstonds zal ik geld noodig hebben om die kooplieden te be

talen." 
- Begrepen, mijnheer! 
De reiziger trad binnen: de waard bracht het paard in den 
nabijgelegen stal. "Geld,sprak de waard bij zich zelf, 
inderdaad, 't valies was nog al zwaar. Hoe dom van dien 
man, mij dat te vertellen!" Dit zeggende lachte hij en deed 
de staldeur dicht. 
De reiziger was Jan de Wijs, een schatrijk koopman uit Breda, 
door allen gekend en geëerd om zijne liefdadigheid en zijn 

godvruchtig leven. 
De vreemdeling begon reeds ongeduldig te worden, omdat hij 
zoo lang op de bestelde kan bier moest wachten. "Wie weet", 
zei hij, terwijl hij op een stoel ging zitten, "hoelang Ivo 
en Reinier nog uitblijven, waarschijnlijk heeft mijn paard 
te vlug geloopen. Deze herberg ziet er somber uit; om de 
waarheid te zeggen, ik zou hier niet graag den nacht door
brengen. Ik moet bekennen dat ik onvoorzichtig be~ geweest 
met den waard te zeggen, dat ik belangrijke geldsommen in 
mijn valies heb. De kerel keek mij zo vreemd aan •.••• Maar 
kom, kom, ik mag hem niet voor een dief houden •••• Voor het 
overige, ik ben goed gewapend, en als de nood dringt, sta 
ik mijn man! Ivo en Reinier zullen spoedig hier zijn, en 
met ons drieën hebben we niets te vrezen. 
Maar waar blijft de vrouw? Mij dunkt, ze laat haar gasten 
lang wachten ••• "Vrouw!" riep hij. 
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In plaats van de vrouw kwam een jong meisje met het bestelde 
bier binnen. Het was haar aan te zien, dat zij reeds met 
volle teugen uit den kelk der bitterheid gedronken had: hare 
wangen waren bleek en vermagerd, hare oogen dof en rood ge
weend. Op 't oogenblik, dat zij naderde, zag Jan de Wijs een 
traan uit haar oog vloeien. "Wat scheelt er aan, kind?" 
Vroeg de koopman op medelijdende toon. 
Het meisje gaf geen antwoord, maar ging henen, terwijl zij 
den reiziger treurig aanzag en met den vinger naar de achter
deur wees. 
- Vreemd! Wat mag dat betekenen? Wat zou ze willen zeggen 
met dat teeken naar gindsche deur? De koopman bleef op die 
vragen het antwoord schuldig. Dan, weldra was het geheim 
ontdekt: hij zag v66r het raampje in de achterdeur 't gelaat 
der oude vrouw, die hem, 't was duidelijk, bespiedde. Het 
meisje was dus bang van die vrouw. 
"Vrouw", riep Jan de Wijs. 
De oude vrouw kwam terstond binnen en vroeg: 
- Wat belieft u, mijnheer? 
"Wie was dat meisje, vrouw?" 
"Di~ zottin wilt ge zeggen, die u daar zoo even bediende". 
Een spotlach volgde op die woorden. 
"Gij zijt te hard voor dat meisje, vrouw", sprak de reiziger. 
- Te hard? Meent gij misschien, mijnheer, dat wij haar niet 
betalen voor het weinige, dat zij hier doet? Mijn zoon is 
veel te goed voor haar, anders stond zij reeds lang aan de 
deur. Maar zooals ik u zeg, het is een zottin. 
"Dat meisje is dus uwe dienstbode?" 
- Ja, dienstbode, als ge ze zoo noemen wilt, maar zi] ver
dient dien naam niet, ofschoon zij ruims betaald wordt. Denk 
eens aan, mijnheer, zij heeft den kost, een ·bed, zooals eene 
prinses er geen bezit, en daarbij verdient zij nog gulden! 
en dan nog een paar hemden en twee paar klompen per jaar ••• 
Meent u niet, mijnheer, dat wij voor dit alles eene meid moes
ten hebben, die •••• Jan de Wijs glimlachte bij die woorden; 
de oude zag dat, brak den zin af en vervolgde verder: - Maar 
wat helpt het, dat ik met u, die met uw geld geen raad ·weet, 
spreek van de groote som, die wij, arme menschen, aan zulke 
nietsdoensters besteden? Gij moest eens zien, hoe verschrik
kelijk veel zij kan eten. 
"Dat zou men toch niet zeggen, vrouw! Het meisje ziet er 
ziekelijk uit, hare wangen zijn bleek en ingevallen". 
- Ziek, zegt gij, mijnheer! Streken, mijnheer, niets dan 
streken! De oude grijnslachte en schudde een paar maal met 
het hoofd. 
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"Waarom weende het meisje? vroeg Jan de Wijs, met belangstel

ling. 
- Weende zij? Wel, die deugniet. En heeft ze niet gesproken, 
mijnheer? 
"Neen, vrouw, en dat vond ik juist zoo vreemd. Ik wilde u vra
gen, of gij mij van haar zonderlinge gedrag geen uitleg. kunt 
geven?" 
- Welhoe! ze sprak niet? Ze is altijd onbeleefd, mijnheer. 
Mijn zöon is .veel te goed! Had ik eens wat te zeggen! Maar 
neen, wij, ongelukkige vrouwen! De oude zweeg, twee groote 
tranen biggelden over haar gerimpeld gelaat. 
Zij ging langzaam heen. - Gelukkig, dat ze niet gesproken 
heeft, mompelde zij, maar had ze eens gedurfd~ •• 
En zij balde de vuist. 
Verlangt u soms nog iets, mijnheer? vroeg zij, zich ornkeeren-

de. 
"Neen, vrouw, als ik iets noodig heb, zal ik roepen. De oude 
vrouw maakte eene buiging en vertrok. Een prachtige buit, zei 
ze bij zich zelf,· dien wij zoo maar niet alle dagen krijgen. 
Hij moet maar niet te veel drinken, dat zou slechts schade 
zijn? Straks worden zijne schatten de onze. En er zweefde een 
glimlach om hare lippen, terwijl zij van vergenoegen zich de 
handen wreef. 
Nauwelijks was ze vertrokken, of er ging zachtjes eene deur 
open, en tot zijne groote verwondering bemerkte Jan het ge
heimzinnig meisje, dat hem wenkte naderbij te komen. Terwijl 
de koopman voorzichtig aan haar verzoek voldeed, fluisterde 
hij: "Wat wilt gij?" 
- Stil! en zie, of de vrouw u niet bespiedt. 
"Vrees niet, wat hebt gij te zeggen?" 
- Uw leven is in gevaar ••• Gij zijt in een moordenaarshol; 
als God en zijne H. Moeder u niet verlossen, is het met u 
gedaan". 
"Wat? is het waarheid? Ik vermoedde het." 
- Doe geen poging om te vluchten: talrijke moordenaars hou
den zich in deze bosschen schuil; gij zoudt gewis een kind 
des doods zijn. 
"Wat moet ik dan doen?" 
- Blijft hier in huis! Binnen een half uur zullen een vijf
tal kerels binnenkomen. Zij zijn als monniken verkleed; ver
trouw ze niet, 't zijn moordenaars. 
"Dank u •• Is er soms nog iets?" 
- De waard is de moordenaars gaan waarschuwen, dat gij hier 
zijt •• Gij weet nu alles. Moge de H. Maagd u beschermen. 
Dat zal zij, op haar stel ik mijn betrouwen. Maar zijt gij 
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er wel zeker van, dat de zaken zoo slecht staan, als gij zegt? 
- Volkomen zeker. Nu tot later; God zal u helpen. Het meisje 
verdween en sloot de deur achte zich. 
Jan de Wijs stond als aan den grond genageld. Hij was dus in 
de handen van moordenaars gevallen. Wat te doen? Het meisje 
had het gezegd, op God vertrouwen. 
Ja, dat zou hij. Ontroerd zonk hij op de bank neder, sloeg 
zijne oogenten hemel, en bad: "Maria, H. Moeder· Gods, laat 
niet toe, dat ik onder de slagen der moordenaars valle, Kom 
mij te hulp, sta mij bij in dit uur. Zoo gij mij beschermt, 
zal ik op deze plaats te uwer eer een klooster stichten". 
Na dit kort maar vurig gebed gevoelde Jan een grooten troost. 
- Neen, die goede Moeder Maria zou haren dienaar niet ver
laten. Vol moed stond de koopman op; hij meende paardenge
trappel te hooren. Als het zijn vrienden waren, die hij ver
wachtte, dan vreesde hij niet of met Gods hulp zou hij de · 
moordenaars verslaan en zijne belofte kunnen volbrengen. 
Maar de roovers moesten hen onderweg eens aangerand en ver
moord hebben. 
Het paardegengetrappel nam toe, en na eenige oogenblikken 
hielden Ivo en Reinier, want zij waren het, aan de herberg 
stil. Goddank, zij waren gered. 
Jan de Wijs, sloeg de oogen hemelwaarts en dankte God met 
een kort gebed. 
De koopman bemerkte door de kleine ruitjes, dat iemand anders 
dan de waard de teugels der paarden vastgreep. 

.Wie was die persoon? 
De twee kooplieden, die voor Jan handel dreven, kwamen bin
nen. Met een vroolijk gelaat trad Jan op hen toe en drukte 
hun de hand, zeggende: "Vrienden, sinds eenigen tijd wacht 
ik met ongeduld op uwe komst. Ik heb u ernstige zaken mede 
te deelen. Zet u neder". 
"Vrouw, breng eens uwen besten wijn!" 
- Wijn, gromde deze, ze zouden het met bier ook wel afkunnen, 
maar komaan, hunne valiezen schijnen nog al goed gevuld. 
- Wijn, vraagt gij, heeren, niet waar? 
"Ja, vrouw, en den besten", riep Jan. 
De vrouw ging henen. 
- En toch zullen zij den besten niet hebben, sprak ziJ bij 
zich zelf, terwijl zij in den kelder ging, en begeerige 
blikken op de zware valiezen s·loeg. 

(wordt vervolgd) 

1 
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AANTEKENINGEN · 

1. Zondagsblad. De Capucijnen in en rond de Baronie van Breda. 
2. In een schoenen tuin, v66r de Capucijnenkloosterkerk .is 

deze kunstvolle grot opgericht. Voorts is langs slinger
paden tusschen frisch groen en onder statig, geboomte een 
kruisweg aangelegd, waarvan vooral "de Geeseling", de 
"Calvarieberg" en "'t Graf" aangrijpend schoon zijn. Ook 
zijn er ~n dien tuin tot nog hooger godsvruchtige stemming, 
zeven kappeletjes, voorstellende Maria's Zeven Weeën, en 
nog vele andere kapellen en koepeltjes. Zondags is bij de 
grot dikwerf in de open lucht predikatie. De dreef, gunstig 
gelegen aan de tram Antwerpen-Turnhout-Breda, is een bezoek 
overwaard". 

3. Er zijn 4 Capucijnen van de familie· de Wijs uit Breda ge
weest, n.i.: 1e P. Franciscus (Jacobus de Wijs, broeder 
van den stichter van Meersel, geboren 1645, gekleed 13 
Juli 1666 en+ te Sluis 26 Dec. 1710). 
2e. P. Joseph (Gerardus de Wijs, neef van Jan de Wijs, ge
boren 1668, gekleed 14 Juli 1688 en + te Meersel, jubila
ris en ex-gard. 11 Jan. 1745). 
3e. P. Franciscus (Gerardus de Wijs-Lemmer, achterneef 
van Jan de Wijs en broerszoon van P. Joseph, geboren 1702 
te Leuven, gekleed 14 Jan. 1722 en+ te Antwerpen 21 mei 
1745). 
4e. P. Franciscus (zoon van P. v.d. Goorbergh en Ida de 
Wijs, geboren in 1745, gekleed in 1765, als Vicaris van 
Meersel in 1797 tot deportatie veroordeeld doch ontsnapt, 
sterft hij te Princenhage, 23 Nov. 1820). 

VOLKSKUNDENOTITIES (16) 
door A. van Dort-van Deursen 

UITHANGBORDEN (4) 
Uit 's Heren groen gewas 
Wordt 't edel nat gebrouwen 
Die 't recht met mate drinkt 
Hem zal het nooit berouwen. 



26 

DE ANNEXATIE VAN 1942 (10) 
door Walther Koek 

FREDERIKS 
Binnenlandse zaken was een belangrijk departement, waaronder 
het gehele bestuursapparaat resorteerde. Hij was in 1931, op 
50-jarige leeftijd, sekretaris-generaal geworden. Hij was 
een zeer groot vereerder van Napoleon, voor hem de inkarnatie 
van orde en gezag. 
Zijn ideaalbeeld was om zelf een staatkundig krachtfiguur te 
zijn. 
Zijn noodlot op 13 mei 1940 was, dat hij alle kapaciteiten 
voor het werkelijk staatsmanschap miste. Hij was ijdel, on
zeker en afhankelijk van adviseurs. Zijn funktie: een aan de 
Duitsers ondergeschikt hoofd van een Nederlands departement, 
had voor hem geen realiteitswaarde: als vanzelf duidde hij 
het college aan als "de regering" en noemde hij zichzelf 
ook wel eens "minister". Ja hij ging nog verder. De Staten 
Generaal waren geschorst en Frederiks maakte van die .gelegen
heid gebruik om oude plannen voor het samenvoegen van ge-
meen ten te verwezenlijken, die de vooroorlogse regeringen nim
mer AAN DE KAMERS VOORGELEGD HADDEN. 
"Bij verordening 79/40 van 1-8-1940 kreeg hij hiertoe de 
speciale bevoegdheid. In 1944 waren zeven en twintig gemeen
ten tot elf samengevoegd. Voorts waren de grenzen van vier 
en twintig gemeenten gewijzigd. In zulk verband kon hij tegen 
anderen zeggen: "Ik ben nu de Koningin, de minister en de 
Staten-Generaal in één persoon verenigd". "Het is allemaal 
beroerd onder de bezetting", zei hij eens tegen oud, "maar 
zonder de Tweede Kamer en de ministers bevalt het mij wel". 
Hij "regeerde". (1). 
Het kan zijn (wij zijn er niet zo zeker van), dat hij er 
van meet af aan van overtuigd was dat Duitsland de oorlog 
zou verliezen. 
Bij het "aanpassings"-streven van het kollege van sekretaris
sèn-generaal, hielp hij van harte mee. In later jaren, toen 
het verzet agressiever werd, ging hij het aksent verleggen. 
Hij zat de N.S.B. dwars waar hij kon. "Maar zolang hij zich 
niet verzette tegen de hoofdlijnen van de Duitse politiek, 
kon hij gehandhaafd worden. Hij wérd gehandhaafd!" (2). 

1) Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. 
Deel 4 mei '40 - maart '41. pag. 143. 
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1972, door: Dr. L. de Jong. 

2) idem, pag. 146. 
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GINNEKEN TIJDENS DE BELEGERING VAN BREDA DOOR 
SPINOLA, AUGUSTUS 1624 
door Wien Laarakker 

Of Spinola beroemd is geworden door Z1Jn belegering van Breda, 
6f de belegering van Breda doordat deze op Spinola's naam stond, 
lijkt mij historische nog niet zo beslist. Wel is het zeker dat, 
gezien in. de kunstgeschiedenis, de aandacht die we in eigen 
omgeving voor deze belegering gehad hebben, niet noemenswaardig 
groot is geweest. 
In het Musée Lorraine te Nancy heeft de gravure van Callot 
van de belegering van Breda een opvallender plaats, dan in 
het Bredase gemeentehuis. In het Stedelijk Museum zou de prent 
een plaatsje moeten hebben, waar ze meer van nabij bekeken kan 
worden. 
Uitstekend is ze opgehangen in de Jacintaschool. 
Het exemplaar is bovendien door de heer Van Gils ingekleurd. 
Omdat deze prent op deze school vaak uitgangspunt is voor ge
schiedenislessen, blijft ze hier onder de aandacht van perso
neel, ouders en leerlingen. 
Zich het verleden voorstellen is moeilijk! Vooral, omdat het 
schools en traditioneel vrijwel altijd geschiedde of gepro
beerd werd met behulp van boeken, gedrukte verhalen en een 
enkele keer vanuit nauwkeurige rekonstrukties vanuit prenten 
of originele kaarten. 
Ik zou hier een nieuwe bron aan willen toevoegen: het vrije 
veld. 
Dit vrije veld als historische bron te benutten lijkt mi] 
een prachtige vorm van ~ekreatieve geschiedbeoefening. 
Een voorbeeld daarvan is misschien wel de onlangs gehouden 
wandeling door het Mastbos en langs de Mark. 
De wandeling startte bij de gedenkplaat van 't Lestogenblik, 
op de plaats waar 't Leike over de voormalige grens tussen 
Breda en Ginneken vroeger .naar de Mark stroomde. In deze om
geving begonnen de eerste ogenblikken van het beleg van Breda 
in de laatste dagen van augustus 1624. Alle politieke redenen 
voor dit beleg onbesproken latend, willen we ons heemkundig 
vooral op de plaatselijke omstandigheden konsentreren. 
Omdat de gemakkelijk bereikbare boeken over deze .belegering 
niet die gedetailleerde bijzonderheden geven die we zo van 
node hebben voor de heemkunde, willen we naast de grote kaart 
van Jac Callot hier verder putten uit drie duidelijk onafhan
kelijk van elkaar opgestelde geschriften, die bovendien door 
tijdgenoten van de belegerden en de belegeraars geschreven 
zijn (1). 
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Als we op het Saksen Weimarplein met het gezicht naar Ginneken 
staan, dan hebben we aan onze linkerhand het terrein liggen 
waar de Molenlei (beter bekend als 't Leike) voorheen achter 
de huizen van de Saksen Weimarlaan uit de richting van de 
Blauwe Kei zijn weg naar de Mark zocht. Aan deze Molenlei stond 
een (water)molen en die werd in de nacht vóór de komst van Spi
nola in het dorp Ginneken bezet door de voorhoede, die onder 
kommando stond van Don Francisco de Medina, Maestro de Campo 
(kolonel) van de Spaanse Infanterie (2) . 
De markies vertrok vanuit Gilze met de rest van het leger en 
was tegen het middaguur van 29 augustus in Ginneken. Daar be
klom hij de toren van de kerk en gaf hier zijn aanwijzingen 
waar de kwartieren zich moesten legeren (3). 
10.000 Infateristen bij Ginneken en 7.000 bij Terheijden. 
De twee hoge zandruggen die voor de belegering van Breda belang
rijk waren, werden zó bezet. Zij lagen langs de Mark bij Ter
heijden en Ginneken. Spinola le~erde zich met zijn hoofdkwar
tier in en om het dorp van Ginneken en Baglione, de aanvoerder 
van de Italiaanse infanterie, sloeg zijn tenten op in Terheijden 
en op de Grote Konijnenberg. 
Op de kaart van Callot blijkt er een grote bedrijvigheid van 
huishoudelijke aard te bestaan bij de samenvloeiing van Mark 
en Molenlei. (zie fig. 1). 

figuur 1. 

We zouden deze 
plek kunnen lo
kaliseren op 
het tegenwoordi
ge terrein van · 
"De Marckhoek" 
en het straten
kompleks Regen
tesselaan, Burg. 
Serrarislaan e n 
Van der Borch
laan. 
In de Regentesse
laan staan enige 
meer landelijke 
huizen opmerke
lijk scheef op 
de rooilijn van 
de straat, als

of ze op de oeverwal van een rivierdal ziJn gebouwd? Als dit nog 
op een zeventiende-eeuws pastoraal karakter van het oude Markdal 
zou wijzen, dan kan men zich voorstellen hoe de soldaten van 
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Spinola hier herademden, nadat ze een hete zomer met een ont
stellend gebrek aan goed drinkwater in het legerkamp van Gilze 
achter de rug hadden (4). 
Het legerkamp werd opgebouwd uit houten barakken, tenten en 
tentjes. We kunnen ons daar enigszins een voorstelling. van 
maken, wanneer we een tafereeltje nader bekijken, . dat we op 
de kaart van Callot uit het kamp te Made gelicht hebben·. 
(zie fig. 2). 
De tentdoeken werden op lange 
karren aangereden. Ze werden uit
gerold en de tent werd opgericht 
en met scheerlijnen vastgezet. 
Ook Spinola had aanvankelijk de 
voorkeur aan zo'n tent gegeven. 
Echter op aandringen van zijn 
staf had hij eind augustus 
1624 een houten barak betrokken. 
Daarin stond een hemelbed en -
naar we uit een gebeurtenis in 
april 1625 kunnen afleiden -
een of twee tafeltjes met pa
pieren van zijn administratie(S). figuur 2. 

In de nabijheid van de barak van zijn excellentie verbleven 
de aalmoezeniers van het leger, de paters Jezuïeten. De paters 
drongen er van het begin af aan op aan om een opvallend grote 
eik bij hun kwartier om te hakken of drastisch te snoeien, 
omdat het zo'n goed mikpunt voor de Bredanaars was. Temeer 
daar de eik vlakbij de barak van de markies en achter de tent 
van zijn luitenant stond. Zie fig. 3. 

f iguur 3. 



30 

Op 22 april 1625 was het zover; er kwam vanuit Breda inderdaad 
een voltreffer op de barak van de markies. Daar hij juist af
wezig was, deden er zich geen persoonlijke ongelukken voor (6). 
Waar had precies Spinola zijn hoofdkwartier? 
Rondzwervend op Wolfslaar krijgt men steeds weer de indruk, 
dat op dat glooiende terrein de tenten en barakken van de in
fanterie-staf gestaan moeten hebben.Zie nogmaals fig. 3. 
De kavalerie was aan de zuidkant van de Bavelse Broekloop ge
legerd. Deze beek zag en ziet men nog vlak bij de Kippenburg 
(vroeger Kippenbruggetje) in de Mark uitstromen. 
Het kwartier van de generaal van de kavalerie, graaf van 
Salazar, moeten we op het voormalige kasteeltje Grimhuyzen 
zoeken. 
Aan wat mogelijke overblijfselen van omwallingen der kwartieren 
ter hoogte van de Fretbrug, willen we een volgende keer enige 
aandacht besteden. 

Aantekeningen: 
1. a. Descripcion de la villa sitio de Breda, met een voor

woord van Jacob Callot, een beschrijving van zijn gra
vure, uitg. Plantiniana, Antwerpen 1628. 

b. ·Le siége de la ville de Breda, etc., traduit du Latin 
du Pere Hermannus Hugo de la Compagnie de Jesus par 
Philippe Chifflet. Antwerpen, Plantiniana, 1631. 

c. Guerre di Fiandra, dagboek van de Florentijnse Kapitein 
Pier Francesco Pieri, Bologna 1626. 

2. la. blz. 6 
3. lb. blz. 28/29 
4. lb. blz. 17 
5. lc. blz. 58 en lb. blz. 17 
6. idem 4. 

BIJGELOOF (22) 
De donder bederft de eieren van een broedende kip; daarom 
legt men een spijker in het nest. 
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MONUMENTEN IN BRABANT door Kees Leijten 

De meeste monumenten staan niet op d~ monumentenlijst 

Indien u de lijst van monumenten in Nederland bekijkt, zult 
u zien, dat Brabant beslist niet oververtegenwoordigd is. Hoe 
komt dat? Hebben wij geen monumenten? Jawel! Maar de ineeste 
geklasseerde Nederlandse monumenten zijn oude gebouwen, ge- . 
bouwen met een bepaalde historie of met een bepaalde Hollandse 
stijl - de gouden - eeuwstijl. 
Moeten we hier in Brabant zo langzamerhand niet eens gaan 
denken aan de zorg, het behoud en de restauratie van een 
ander soort monument? Grafheuvels - hoge akkers (dikwijls met 
artefacten van een oud verleden) - eiken wallen - bossen -
heidevelden - vaarten - en beken - muurankers - bovenlichten 
- knotwilgen en bomenrijen? 

Allemaal herinne ringen aan een oud verleden. Moeten wij niet 
wat zuiniger zijn op die oude smederijen, timmermanswinkels, 
wagenmakerijen en snoepwinkeltjes. Aan de hekwerken rond 
kerken en rente nierswoningen. 
Denken we nog we l aan die oude fabriekjes, waar onze huidige 
grote ondernemingen en zelfs multinationals hun beginjaren 
doorbrachten? 
De oude brouwerijen en melkfabrieken zullen spoedig gevallen 
zijn onder de slopershamer. De oude molenstompen eh fabrieks
schoorstenen zullen hetzelfde lot ondergaan. 
Ze behoren, om het met e en vreselijk lelijk woord te zeggen, 
tot onze "industriële archeologie". 

Moe ten we ook nie t eens denken aan onz e oude kerkhoven? Ik 
d e nk hierbij beslist niet aan de moderne gemeentelijke be
gra afplaatsen, maar aan het oude kerkhof bij de kerk in het 
centrum van dorp of stad. 
Over enkele tientallen jaren zijn ze verdwenen. Weer een 
monument weg - weer een rustpunt verdwenen - weer een plaatsje 
voo r een betonnen flatgebouw. Weet u nog waar vroeger de pest
kerkhoven lagen, waar d e J oodse kerkhov e n waren? Ze zijn ver
dwe nen! 
Er 2ijn nog meer van die · monumenten. De oude e n lelijke boer
d e r ijtjes en stulpjes van de dagloners van toen en de huizen 
van de woningbouwve ren iging uit de d e rt i ger j a ren zij ademen 
e e n brok s ociale geschie d enis. 
Ze horen tot onze dor p s g e schiedenis. To t de geschiedenis van 
vele stadjes. 
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Niet voor elke streek van Nederland was de 17e eeuw een Gou
den eeuw. Voor ons Brabanders was het een zwarte eeuw - de 
zwartste eeuw uit onze historie. Niet voor niets werd op 
zaterdag 27 oktober 1979 te Roosendaal het congres gehouden 
met als titel "West-Brabant een regio met kulturele achter
stand", eigenlijk: "achterstelling". 
We moeten die huisjes, boerderijtjes, stulpjes uit die tijd 
niet zo maar afbreken. Zij hebben een sociale en kulturele 
waarde van de eerste orde. We hoeven de schilderijen van 
Van Gogh maar te bekijken om een groot aantal monumenten aan 
te wijzen. 

Monumenten, die niet op de officiële monumentenlijst staan 
en daar ook nooit op zullen komen. 
Toch wordt het tijd dat onze gemeentebesturen met behulp van 
de heemkundekringen, de afdelingen van I.V.N. en -alle ande
ren, die geïnteresseerd zijn in onze Brabantse kultuur een 
lijst opstellen van deze monumenten. 
We moeten zorgen dat ze gespaard blijven voor de kultuur
barbaren, die onder het mom van modernisering, efficiëntie, 
verkoopbevordering en andere moderne kreten, reeds vele 
monumenten en monumentjes om zeep hielpen. 
Dat kleine roerende of onroerende goed dat ons herinnert aan 
dat Brabant van toen moet gekoesterd worden. 
Niet uit nostalgische maar uit kulturele en historische over-

HARMONIE ~ 
wegingen. 

KLARINET VOOR PAULUS "CONST ANiIA" 1906-1981 
door Jan van der Westerlaken 

Tijdens de feestelijke buitengewone ledenvergadering van de 
75-jarige harmonie "Constantia" kreeg onze heemkundekring 
voor verleende diensten een van de oudste instrumenten van 
de harmonie aangeboden. 
Het was een klarinet, die verwerkt zat in een prachtig 
bloemstuk. 
Enkele jaren geleden kwamen wij in het bezit van een jagers
pak, waarin Constantia vroeger optrad. Nu is "de muzikant" 
dus kompleet. 
Als Paulus nu ook nog een tentoonstellingsruimte heeft, kan 
iedereen hem nog bezichtigen ook! 
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (22J 
door Dr. F.A. Brekelmans 

EEN GINNEKENSE SCHEPEN BEKEERD OP HET STERFBED ? 

In het protokol van allerhande akten van de schepenbank van 
Ginneken en Bavel bevindt zich een Interrogatorium of getui
genverhoor, dat -handelt over d e bekering van e en der schepe
ne n v a n Ginneken e n Bavel, Willem Janssen van den Kieboom, 
di e a ls zodanig fungeerde van 1670 - 1688. Hij was ook ouder
ling van de Gereformee rde Kerk. 

Hij leed aan kinderpokken en stierf daaraan in het begin van 
1689. 
Kort voor zijn dood had Van d e n Kieboom de plaatselijke pre
dikant d s . Theodorus Sandvoort bij zich geroepen. Deze arri
veerde in de avond van vrijdag 11 februari. Toen de predikant 
aankwam vertelde d e vrouw van de zieke, dat d e ze zó slecht 
was dat "hij geen spraecke conde ve rdragen". De dominee 
durfde de ziekenkamer niet binne n te gaan maa r wilde toch 
geeste lijke bijstand verlenen. Daarom ging hij in de keuken, 
zittend voor het vuur, bidden voor de patiënt. 
Uit ge tuigenverklaringen blijkt e chter, dat in de zieken
kame r op dat moment of kort d aarna een begijntje aanwezig 
was, dat geknield voor Van de Kie boom's b e d lag, terwijl 
een paternoster op d e dekens lag . Dat was een zeer verdachte 
situatie op het ziekbe d van i emand die tot d e gereformeerde 
k e rk behoorde . Maa r dit was nog nie t alles. Diezelfde avond 
ble ken uit het pas ge s tichte Capucijnerklooster te Meersel 
"ee nigen paepen" ontboden te zij n die de zieke moesten bij
s taan. 
Ee n en and e r was verklaard d oor Ma eijke J a n ssen van den Kie
boom, weduwe van Adriaen Jan Gh ijbs, oud 69 jaar, (zuster 
van de overleden schepen) e n door Anthonis Marten Stoops, 
oud 44 jaar. 
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Toen de schepenen bij dit verhoor aan mevrouw Ghijbs vroegen 
of deze twee paters alles aan Van den Kieboom hadden gedaan 
wat zij gewoon zijn te doen (dopen, biechten en de H. Olie 
geven) zei zij, dat ze daar niets van wist. In het toen nog 
kleine Ginneken met zulke scherpe tegenstellingen tussen 
protestanten en katholieken moet dit voorval bij het over
lijden van een overheidsdienaar nogal wat beroering hebben 
gekweekt. Waarschijnlijk is de protestantse schepen katho
liek gestorven. Of een vervolging is ingesteld tegen het 
betrokken begijntje of de paters uit Meerseldreef is niet 
bekend. 

GEACHTE REDAKTIE 

EEN DUITSE KAART VAN DE VESTING 

In nwiuner 33 van uw uitgave is een artikel opgenomen, van 
-de hand van Drs. H. Thiadens, over een Duitse kaart van de 
vesting Breda. 
Daar de schrijver van dit artikel, evenals Dr. F. Brekel
mans die hierop een aanvulling geeft, niet bekend is met 
verdere bijzonderheden van deze kaart, wil ik u deze graag 
mededelen. 
De kaart komt voor op blz. 42 van de, voor de eerste keer 
in 1654 uitgegeven, "Topographia circuli Burgundici" door 
Caspar Merian, boekhandelaar en kopergraveur, en is geschre
ven door de "Vielschreiber" en kompilator Martin Zeiller. 
De kaarten zijn kopieën uit "Toneel der Steden van de Ver
eenighde Nederlanden" van Blaeu. 
In de, eveneens door Casper Merian uitgegeven, Topographia 
Germaniae Inferioris (1659) komen ook kopieën voor van 
kaarten van Boxhorn van de Brabantse plaatsen Geertruiden
berg, Klundert, e.a. 

A.J.M. van de Hulsbeek 
Geertruidenberg. 

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE 
door Kees Leijten 
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Op de voorpagina dit keer het "Afweerkruis", zoals dat voor
komt op het huis van Sjoke Jansen aan de Grazenseweg in onze 
gemeente. 
In een reportage, die Wippel Houben op 9 januari 1980 in 
Dagblad De Stern over haar en haar huis publiceerde, lezen we: 

"De kelder, die wit ik alle jaren. Dan neem ik ook dat 
kruis mee boven het kelderraam. 
Waar dat voor dient? 
Ik dacht om de soldaten er op te wijzen dat ze vlak 
bij de grens waren". 
De toelichting van Kees Leijten, dat die kruizen er waren 
om boze geesten buiten te houden, neemt zij nauwelijks 
voor serieus aan. 



Dit witte kruis is een a ·fweerteken, een gekerstend heidens 
figuur, dat werd aangebracht als afweer voor boze geesten en 
bliksem. 
Het wordt ook wel "Driekoningenkruis" (1) genoemd, omdat 
het in de tijd van de twaalf nachten (2) door een priester 
werd aangebracht. 

De tekening is weer van onze onvolprezen tekenaar Jan 
Soeterboek. 

1) gegeven "Folkloristisch Woordenboek" K. ter Haar, 1949, 
pag. 8 

2) idem, De 12 nachten tussen Kerstmis en Driekoningen. 

NIEUWSVERSPREIDING 150 JAAR GELEDEN 

Op 25 augustus 1830 vond in Brussel de opvoering plaats van 
de opera La Muette de Portici. 
Na afloop ontstonden er relletjes, die het begin zouden blij
ken van de afscheiding van België. Hoe en wanneer het nieuws 
over de onlusten in een tijd zonder telefoon, radio of tele
visie in Eindhoven bekend werd, kunnen we lezen in een brief 
van de Eindhovense officier van Justitie aan de procureur
crimineel. De brief is gedateerd op 27 augustus. 

''.Tengevolge van een verhaal van de conducteur der Maastrichtse 
diligence welke hedenmorgen hier passeerde naar 's Bosch rij
dende, zijn er verontrustende geruchten opzigtens Brussel in 
omloop gebracht. De wachtmeester der Marechaussee heeft hem 
op zijn retour uit 's Bosch onderhouden en van hem verstaan, 
dat hij gisterenavond om 6 ure eenen reiziger met name 
Chavelet heeft ingenomen te Tongeren tot Hasselt toe, welke 
zoo hem scheen van Brussel kwam en verhaalde, dat er te 
Brussel onlusten plaats hadden en het hêtel voor den Minister 
van Justitie gisterenmorgen in den brand stond. De conducteur 
merkte uit zich zelven op, dat de Brusselsche diligence, - die 
van Gent (komt) met welke hij te Tongeren correspondeert niet 
was aangekomen. 
De wachtmeester heeft hem vermaand om in het vervolg zich 
voor dergelijke verhalen zonder verzekering van echtheid te 
wachten. 

uit: "Gruun Boekske" najaar 1980 
uitgave Heemk. kr. "Kempenland", Eindhoven 
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (6) 

VOETBALLEN IN ULVENHOUT (3) 
door Frans Oomen 

In + 1930 hielden de Zwartjes op te bestaan. 
In 1932 kwamen enkele spelers (o.a. Hans Conrads en Maarten 
Heyblom) bij Piet van Rijckevorsel vragen of hij voorzitter 
wilde worden van een nieuw op te richten voetbalvereniging. 
Piet van Rijckevorsel was daar graag toe bèreid en hij was 
voorzitter tot aan de mobilisatie van '38/'39. De voetbal
klub droeg de naam U.V.V. Vooruit. Andere bestuursleden wa
ren in die jaren Jacques Martens (vader van Christ) , Kees 
v.d. Broek, Sjef Goesen en Sjef Klaasen. 
Jacques Martens, de timmerman, had de zorg over de materia
len. Hij maakte o.a. de goalpalen en mallen om 4 betonpaal
tjes tegelijkertijd te kunnen storten. Die betonnen paaltjes 
omzoomden de akker van Verkooijen. Die akker werd als veld 
gebruikt. Een stuk van dat veld is nu een shotveldje aan 't 
Markdal. 

De kontributie bedroeg in die tijd f 0,25 per week. Bij 
elke thuiswedstrijd werden er steunbonnen van f 0,-10 
verkocht. 

De opstelling werd wekelijks bekend gemaakt op de winkel
ruit van de werkplaats van Jacques Martens. 
Vanwege de mobilisatie werd u.v.v. Vooruit in 1938 ontbonden. 
Tot in 1940, want toen werd op de pastorie de grondslag ge
legd voor het huidige U.V.V. Kapelaan Bouwmans zei toen 
tegen de andere oprichters, de heren Louis Roelandt, Adr. 
Smeekens en Jan Goesen: "Er is hier altijd. een voetbalklub 
geweest, en er moet er weer een komen!" 

Een citaat uit het eerste huishoudelijke reglement: 
De R.K. v.v. U.V.V. is opgericht te Ulvenhout 20 sept. 1940 
en is gevestigd in het R.K. Patronaatsgebouw te Ulvenhout. 
Per lid bedraagt de kontributie 15 et. per week,.bij intre
ding kan een bedrag door het bestuur worden vastgesteld; de 
kleuren der vereniging zijn groen-wit, shirt groen en de 
broek is wit; ieder lid zorge dat zijn kleding voldo~t aan 
de eisen van welvoeglijkheid. 

Het voetbalspel werd beoefend op het terrein aan het eind 
van de Mgr. van Hooydonkstraàt. Men huurde het terrein van 
de heer Verkooijen voor een bedrag van f 25,-- per jaar. 
Sinds 1964 speelt U.V.V. op Jeugdla nd. 
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Bronnen: 
Nieuw Ginneken in oude ansichten (door J. 
Feestgids t.g.v. 2S-jarig jubileum u.v.v. 
Gesprekken met: Piet van Rijckevorsel 

Jan Marijnissen 
Jan Smeekens 
Gerard Goosen 

Jespers) 

BOEVERIJEN EN DAESDONCK, DE BETEKENIS VAN DE NAMEN 
door Drs. H.J.M. Thiadens 

In 1310 en 1327 komt een Gielis van der Boveriën voor als 
leenman van de Heer van Breda, die mogelijk ziJn naam heeft 
ontleend aan het terrein, waarop in de 16de eeuw het huis 
Boeverijen bleek te staan (1). 
Jac. Jespers ziet in "Boeverijen" de betekenis "lage weide". 
Bij een terreinwoord "Boveriën" moet ik denken aan het franse 
woord bouverie hetgeen ossestal betekent. De bischoppelijke 
zetel verhuisde in de 8ste eeuw naar Luik. Onder dit bisdom 
is geheel Noord-Brabant tot 1SS9 gebleven. Bouverie kan dus 
een leenwoord zijn uit het frans in dit gebied. 
We kennen "den Ossenblok" tot Notsel (172S). In 1634 heet 
een groter gebied blijkbaar nog zo: een buynder lants int 
ossenblock. Dergelijke namen komen in Ginneken veel voor (2). 
Daesdonk, dat eeuwenlang bewoond werd door de voorname heren 
van Daesdonck lag op een eiland in een Vl]Ver op de weste
lijke oever van de rivier de Mark, ter hoogte van de tegen
woordige "Schee~Brug" (3). 
We hebben hier met een samenstelling te doen met als hoofd
bestanddeel uiteraard het tweede deel "donk"~ Donk is een 
zandige opduiking uit een moeras. Hieraan voldoet het boven
genoemde eiland. Het eerste deel van de samenstelling zegt 
veelal iets naders omtrent het tweede deel. 
"Daes" kan dus duiden op de steekvlieg, die zich zeer wel 
thuis zal voelen hier bij het water. De naam Daesdonck be
tekende dus oorspronkelijk een zandige opduiking in het· 
water waar nogal . wat steekvliegen voorkwamen. 

(1) Jac. Jespers: Buitenplaatsen in het voormalige Ginneken 
en Bavel. In: Brieven van Paulus Se jrg. nr. 28, p.193. 

(2) Chr. Buiks: Veldnamen in Ginneken en Bavel 2. In: Brie
van Paulus Se jrg. nr. 29, p. 12. 

(3) Jac. Jespers: Buitenplaatsen in het voormalige Ginneken 
en Bavel. In: Brieven van Paulus Sè jrg. nr. 28, p.203. 
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MOLENS Il 
door Jan van der Westerlaken 

BROOD 
Gelezen in de "Hoogstraatse Gazet" in de rubriek "Oud-Goed" 
een recept uit een oud kookboek voor een heerlijk bros knap
perig brood. Voor de echte "doe het zelvers" laat ik het 
hier in extenso volgen: 

"Neem tarwemeel met zemelen, juist zoals het van den molen 
komt, gist en water, dat een weinig lauw is, alsook een 
greepje zout, kneed en slinger den deeg in een warme plaats 
goed onder elkaar. 
Hoe meer bewerkt hoe lichter brood! 
Bedek den deeg lichtelijk en laat hem zoo liggen totdat hij 
begint te rijzen. Dan kneedt men hem opnieuw en maakt er 
broden van. Men neemt een breede plank met meel bestrooid; 
leg er de brooden nevens elkander op en bedekt dezelve tot 
wanneer ze genoegzaam gerezen zijn. 
Tegen dien tijd zorge men dat de oven heet · is. Men steekt er 
met de paal het brood in om te bakken. Een uur bakken is ge
noeg. Dit brood is licht verteerbaar en voedzaam. 
Men kan ook melk gebruiken in plaats van water en ook twee 
eieren, een klontje boter .en wat suiker toevoegen. De eieren 
en de boter mogen er maar in gedaan worden bij de tweede be
werking." 

Smakelijk en hou een stukje voor het bestuur van ;,Paulus" 
opzij. 
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SINTERKLAAS 
Een boek vormt altijd een goed Sint Nicolaasgeschenk. In 1980 
gaf onze kring een boek uit over de geschiedenis van Nieuw-
Ginneken in deze eeuw. 
Misschien een goed Sinterklaaskado? 
Zo lang de voorraad strekt zijn er boeken 
baar bij: 
A. van Engelen 
Boekhandel Kreyns 
Nico Takx 
Ad Verkooijen 
't Kloostertje 

Kerkstraat 2 
Ginnekenweg 40 
Ginnekenweg 341 
Markweg 2a 
Dorpstraat 

à f 15,-- verkrijg-

Bavel 
Breda 
Ginneken 
Strijbeek 
Ulvenhout 

KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW) 
GINNEKEN ( 15) 
door Herman Dirven 

MEERLE EN MEERSEL-DREEF 
Sinds enkele jaren hoort de gemeente Meerle bij de gemeente 
Hoogstraten. Zoals de meesten onder U nog wel zullen weten, 
waren Meerle, Meer, Minderhout, Wortel en Hoogstraten aparte 
gemeenten en zijn deze gemeenten, om met onze zuiderburen 
te spreken "gefusioneerd". 
Daardoor zijn de scherpe tegenstellingen tussen Meerle en 
Meersel-Dreef, die tesamen de gemeente Meerle vormden, wat 
weggesleten. 

Maar die tweestrijd heeft in het verleden heel wat gespreks
stof binnen de dorpspolitiek opgeleverd. 
De bewoners van Meersel-Dreef hadden vroeger de bijnaam 
"foesenekken" 1), wat zoveel betekende als "ruwe kerels". 
Ook de wat deftigere bijnaam van "Dreveniers" werd meestal 
als een spotnaam ervaren. 

1) uit: Licentiaatsdissertatie 1943. 
Promotor Dr. P. de Keyser 

OUDE BREDASEWEG - NIEUWE BREDASEWEG 
Met de komst van de rijksweg 27 werden diverse straten in de 
omgeving van Bavel door midden gesneden. 
Naast de Veenstraat, de Seminarieweg en de Kluisstraat trof 
dit lot ook de Bredaseweg, de oude verbindingsweg tussen 
Bavel en Breda. 
Teneinde deze oude benaming toch te behouden, werd deze 
straatnaam met ingang van 1 juli 1971 gesplitst in de Oude 
Bredaseweg (het gedeelte tot de Seminarieweg) en in de Nieuwe 
Bredaseweg (het gedeelte van de Kerkstraat en het gedeelte 
van de Dorstseweg tot en met de nieuwe verbindingsweg). 

In 1981 bij de ontwikkeling van het uitbreidingsplan "De 
Bunder" werd het eerste deel van de Nieuwe Bredaseweg weer 
omgezet in de oude benaming "Dorstseweg" 

OUDE BEEKHOEK - NIEUWE BEEKHOEK 
Bij besluit van 3 december 1975 werd de straatnaam "Beekhoek" 
in het gelijknamige uitbreidingsplan gewijzigd in "Nieuwe 
Beekhoek". 
Tegelijkertijd werd op verzoek van bewoners van de eeuwen
oude buurtschap Beekhoek de naam "Oude Beekhoek" gegeven aan 
het stukje verharde weg, dat loopt van de .Chaamsweg naar de 
Nieuwe Beekhoek. 
De naam "Beekhoek" is ontleend aan de scherpe bocht die de 
Chaamse beek ter plaatse maakt. 

CRAENLAER en 't HOFFLANDT 
Beide oude benamingen komen reeds voor in 16e eeuwse hout
vestersrekeningen als twee afzonderlijke delen van het Ulven
houtse bos. 

REKTIFIKATIE 
Door mevr. de Baronesse F. de Constant Rebecque is ons mede
gedeeld dat tijdens het verblijf van Koningin Wilhelmina op 
het landgoed Anneville in mei/juni 1945 de prinsesjes Bea
trix, Irene en Margriet hierbij niet aanwezig waren. Dit in 
tegenstelling met hetgeen vermeld staat in het vorige nummer 
van "Brieven van Paulus".(pag. 212). 
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HET STROOMGEBIED VAN DE MARK EN AA OF WEERIJS 
TEN ZUIDEN VAN BREDA 

"Het stroomgebied van Mark en Aa of Weerijs ten Zuiden van 
Breda is bekend om zijn landschappelijke schoonheid en be
trekkelijke rust", aldus beginnen onze leden Christ Buiks 
en Stephan Geerts hun voorwoord in een onlangs verschenen 
brochure van hun hand. 
In onze volgende Brieven (35) zullen we nader ingaan op deze 
interessante brochure, die is uitgegeven door de "Koninklij
ke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging". 

Deze wetenschappelijk goed verantwoorde en onderbouwde bro
chure kunt u bestellen door f 8,25 over te maken op giro 
13028 t.n.v. K.N.N.V. te Hoogwoud, met vermelding "nr. 146 
Stroomgebied Mark enz.". 

OUDE VERSJES EN LIEDJES (16) 
verzameld door W. Colsen 

GOD ZEGENE U (rond 1900) 
Daar liep langs 's heeren straten 
Een blinde bedelaar 
Als roepend uit den treure 
Och, geef me een centje maar 
En als men hem een aalmoes bracht 
Dan knikte hij en sprak heel zacht: 
"God zegene U" 

Maar op een wintermorgen 
Bleef de arme ziek in huis 
Toen bracht een vriendelijk knaapje 
Hem zelf zijn aalmoes thuis 
En het knaapje heeft voor 't lest gehoord 
Het zwak en nauw verstaanbaar woord 
"God zegeneU" 

OP EN ROND DE GRENS (5) 
door Ad Verkooijen 

In een oude Gazet van Hoogstraten vond ik de volgende adver
tentie, die aan _duidelijkheid niets te wensen overlaat. 

Te verkrijgen in 'T groot en 't klein 
Bereide vleeschwaren frisch en fijn 
Zoals hesp en gerookt vleesch 
Door iedereen te nutten zonder vrees. 
Ook Verrekeskop en sauciessen 
Verkwikt den eetlust bij de viezen 
Fijne leverpastei en worst, 
Goed voor menschen zwak van borst. 
Beste mager en vet spek, 
Bereid met een ei voor nen lekkerbek. 
Versche verrekesworst en coteletten, 
Die men voor den Koning mag zetten. 
Ook beste rundsvleesch bevrozen, 
Door fijne kenners uitverkozen. 
Daarbij is alles aan matige prijzen, 

-, 

Die bij de moeders interest doet rijzen. 
Hij wordt al bereid en gesneden met machien 
Prompt en eerlijk wordt U bediend. 
Wie niet proeft van mi]ne waar, 
Wordt voor zijn dood geen honderd jaar. 

KEMPISCHE VERKENSBEENHOUWERIJ 
EDWARD KUNEN, Markt 213 te Hoogstraten. 
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (8) 
door A. van Dort-van Deursen 

DE · PATROON VAN GALDER, ST, .JACOBUS DE MEERDERE 
Over Sint Jacob van Compostella is veel geschreven (1). 
Hij is de patroonheilige van Galder. 
Ook Shell gaat in een van zijn publikaties nader in op St. 
Jacob van Compostella (2). 

Hierin beschrijft men dat men in het archief van de kathe
draal in Santiago de Compostella een merkwaardig boek be
waart. Het is een "pelgrimsgids" uit het begin van de 
twaalfde eeuw waarin vermeld staat dat vele pelgrims na het 
volbrengen van hun bedevaart naar het heiligdom van St. Ja
cobus - naar wie de stad genoemd is - nog even een dagreis 
verder gingen, naar het plaatsje Padr6n. "Dit is d.e plaats", 
zo zegt de gids, "alwaar Monseigneur St. Jacob van overzee 
landde, nadat de Saracenen hem het hoofd hadden afgeslagen. 
Het scheepje kwam geheel alleen aan, zonder iemand of iets 
anders aan boord dan het hoofd en lichaam van de Heilige". 
Hier .aan de boorden van de Atlantische Oceaan, waar eer
tijds het hulkje met de discipel van Christus aan land kwam, 
zochten de pelgrims aan het strand en in de kreekjes naar 
de zozeer begeerde fraaie schelpen, zoals zij die van 
vroegere pelgrims hadden gezien bij hun terugkomst uit Pa
dr6n. De St. Jacobsschelp - Pecteh Jacobeus --was typerend 
voor deze stranden en het dragen op hoed of 11J.antel leverde 
ook het bewijs dat ~en werkelijk de tocht naar Compostella 
gemaakt had. De wegen, die de pelgrims moesten volgen wer
den dikwijls gemarkeerd door mijlpalen die het teken van 
de schelp droegen. Het dragen van de schelp ·gaf de pelgrims 
toegang tot de klooster-herbergen, die het teken van de 
schelp boven de ingang hadden als baken van een betrouwbare 
en veilige plaats waar de reizigers konden overnachten. 
In de loop der tijden werd het gebruikelijk dat ieder, die 
als pelgrim erkend wilde worden, zich met de St. Jacobs
schelp tooide. 

1) Zie ook Brieven van Paulus 32 p. 184-186 P. Dagobert Gooren 
en Brieven van Paulus 33 p. 221-222 A.v.Dort-v.Deursen 

2) Sint Jacobus de Meerdere, of de andere, was een van de 12 
apostelen en een oudere broer van de apostel Johannes. 
Volgens overlevering ging hij na de dood . van Christus naar 
Spanje (zie B.v.P. 32 p. 184). 

45 

Ook de in de afgelopen maanden kwam er weer veel binnen 
de kollektie, die onze kring aan het opbouwen is. 
Tot 15 september kwam er o.a. het volgende binnen: 

Religie 

voor 

Ve le bidprentj e s, schilderij Onze Vader, kerkboeken, medailles 
missiebusjes, beelden (H. Familie, Maria, H. Hart), communie- ' 
pre ntjes, nieuwjaarswense n, armenkruisje, che nilledraad voor 
stolpen, hart met allegorische voorstellingen, gebedenboekjes, 
(C. den Brok, mw. Ligtenberg, L. Segers, mw. van Dun, mw. 
Schoenmakers-Verhe ijen, mw. van Dort, mw. Adriaanse). 

Winkel van Sinkel 
Alle soorten winkel- en koekblikken, groot en klein 
(mw. van Dun, W. Colsen, mw. Ligtenberg) 

School 

Aantal zeer oude schoolboekjes (W. Willemsen) 

Landbouw 

Turfschop, handaardploeg (L. Remeysen, w. Colsen) 

Archief 

Aantal oude bouwtijdschriften, aantal gedenkboekjes, Belgische 
Libelle met reportage Meerseldreef (20-6-80) (W. v.d. Made, 
dhr. Pijnen, pater Wilfried). 

Curiosa 

10 antieke knikkers, ouderwetse paraplu, antieke jassen, 
ouderwetse vork, 3 originele handgeschreven brieven van Deken 
Dr. Dirckx over de stichting van een R.K. School te Bavel 
(mw. van Dort, L. Segers, W. Colsen, M. van Son) 

Ambachten 
Oud veegmes (W. Colsen) 

Bibliotheek 
Oud Nederland, jaargang 4 (pater Wilfried) 
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RUILABONNEMENTEN (13) 
In de maanden juni-augustus ontvingen we voor onze biblio
theek: 

't Gruun Buukske 
Met Gansen Trou 
De Klopkei 
Gemerts Heem 
De Waterschans 
Mededelingenblad 

10-2 
31-6/7 
5-21 

23-2 
12-3 

Heeze 35 
Kringnieuws 's Bosch36 
De Vlasselt 11 
Actum Tilliburgis 
Berichten van de 

Oude Vrijheid 
Heemschild 
Hoogstraatse Gazet 
De Dongebode 
Mededelingenblad 
Van toen naar nu 
Nieuwsbrief 

Bulletin 

12-2 

8-6/7 
15-1 
23/33 

7-2 
2-5 

11-4 
7/8 

13 

Kempenland 
Onsenoort 
De Erstelinghe 
De Kommanderij 
Stad en Land 

De Heerlijkheid 
Vrienden van 
Vlasselt 
Tilborch 

Oude Vrijheid 
Oude Vrijheid 
Gazet 
Geertruydenberghe 
Kempen land 
Duffelt 
Behoud Monumenten 
Bedrijf en Techniek 
Behoud Monumenten 

Eindhoven 
Nieuwkuyk 
Waalwijk 
Gemert 
Bergen op Zoom 

Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Terheyden 
Tilburg 

St.Oedenrode 
St. Oedenrode 
Hoogstraten 
Geertruidenberg 
Eindhoven 
Millingen 

Heeze 

Bedrijf en Techniek Heeze 

DE MEIKEVER ( 3) 
door Harry Verhoeven 

Op de meikeverliedjes in de vorige nummers (1) ontvingen we 
van de heer Nieuwesteeg, kweker in Terheyden, onlangs nog 
een reaktie. In zijn jeugd zong hij in Terheyden het volgende 
liedje: 

Mulder, mulder jij moet malen 
Anders zal ik de duivel halen 
De duivel op zijn ene poot 
De duivel op zijn achterpoot 
Morgen is de mulder dood. 

Mocht u nog andere variaties kennen. We ontvangen ze gaarne. 

1) Zie Brieven van Paulus 32 (p. 157-162) en 33 (p. 252). 
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PESJONKELEN . 
door Kees Leijten 

Vele van onze lezers van kathoiieke huize zullen zich nog 
levendig herinneren hoe we vroeger op Allerzielen gingen 
pesjonkelen. 
De kerk in, de nodige gebeden prevelen, de kerk weer uit en 
daarna weer van voor af aan. Zo konden we zielen uit. het 
vagevuur redden. 
In het novemberbummer 1980 van de Hoogstraatse Gazet las ik 
een erg goed verhaal over dat "pesjonkelen" of zoals onze 
zuiderburen zeggen: "pesjoenkelen". 
Het begon weer helemaal voor me te leven. 
Daarom laat ik u, 'n jaar later, gaarne van deze interessante 
bijdrage genieten. 

PESJOENKELEN 

Al vroeg trokken we ter kerke om te pesjoenkelen. Daartoe 
stesselden ·we door de grote ' kerkdeur naar binnen, sloegen 
al knielend een kruis en ploften op een stoel neer. We 
baden in ijltempo 5 onzevaders, 5 weesgegroetjes en 5 
glorie-zijde-vaders, sloegen weer een kruis, knielden in de 
gang met een halve draai naar links, en snelden door dezelf-· 
de deur naar buiten. 
Van als we een frisse neus gehaald hadden, maakten we sebiet 
rechtsomkeer en stormden terug naar binnen, waar zich het
zelfde ritueel herhaalde. Dit alles naar oud-Portugees ge
bruik (uit het stadje Portiuncula) door ons naar Oud-Kempens 
gebruik schijnvroom en uiterst produktief vermassakreerd tot 
een 'zieltjesjacht', want bij elk kerkbezoek verdienden we 
met een klap een volle aflaat. Nu gij. En dan wij weer. 
Altijd opnieuw. Honderden verdoemden sleurden wij zo tegen 
wil en dank uit het hellevuur, onderwijl ervoor zorgend 
dat we ook een paar aflaten voor onszelf opzij konden leg
gen. Je weet maar nooit! 
In onze ijver stonden we evenwel niet alleen, want in de 
nacht van Allerheiligen op Allerzielen liet men de klokken 
luiden om de slechte zielen van de wereld te verjagen. De 
mensen vertelden ook dat de zielen van de overledenen, onder 
de gedaante van geesten, op de aarde naar hun vroegere woon
plaats terugkeerden. Je moet trouwens op die dag maar eens 
letten op de scherpe wind die staat te fluiten: dat is het 
klagen van de zielen om verlost te worden. Op sommige plaat
sen werden 's avonds zelfs lichtjes aangestoken opdat de ver
meende schimmen gemakkelijk hun weg zouden vinden. Men mocht 
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op Allerzielenavond ook geen was te drogen hangen, want dan 
zou het rondzwevende dodenleger erboven blijven hangen. 
Er werden ook allerzielenkoeken gebakken: vooraf werd er ge
beden en in de eerste koek werd een kruisje geprent en ieder
een at een stukje van deze 'zieltjeskoek' om beveiligd te 
blijven tegen besmettelijke ziektes. Deze koeken moesten ge
bakken worden onder het luiden of het 'wenen' van de klokken. 
Sommige bakkers strooiden er zelfs saffraandraadjes over om 
ze op de gele vlammen van het vagevuur te doen gelijken. 
Ongetwijfeld zijn dat allemaal overblijfselen van de Franki
sche dodenfeesten, die opgezet werden om de doden de nodige 
eer te bewijzen. 
Ook de witte chrysanten die onze kerkhoven nog altijd sieren, 
verwijzen naar de feestelijke opschik die de begraafplaatsen 
vroeger genoten. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" - vrijdag 7 november 1980. 

VAN RADIOSPOEL TOT TV-SATELIET (4) 

Ook in 1982 zal Paulus van Daesdonck weer meedoen aan de 
feesten "Bavel Anno 1920". 
Elk jaar heeft onze tentoonstelling een ander motief. 
In de opvolgende jaren was het: 
1977 Oud landbouwgereedschap 
1978 Oud schooltje 
1979 Winkel van Sinkel 
1980 De gevoelige plaat - Oude foto's 
1981 Uit het Rijke Roomse Leven. 

Voor 1982 is als motief gekozen: 

VAN RADIOSPOEL TOT TV-SATELIET 

We willen een aantal oude radiotoestellen - luidsprekers 
(van Radiocentrale) en TV-toestellen eksposeren. 
Hebt u nog zo'n radio van v66r 1950 of TV van v66r 1960? 
We houden ons aanbevolen. 
't Hoeft helemaal niet te werken! 
Bouw mee aan onze kollektie. Op de binnenzijde van de achter
pagina staan onze adressen! 

UITSPRAAK (28) 
Later komt altijd te vroeg, 
vroeger dan men denkt. 

•BRIEVEN VAN PAULUS" 
is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van . Daes
donck" te Nieuw-Ginneken. 
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast vele · informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en 
de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redaktie c.J.M. Leijten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61.27.42 
Illustraties: L.F. Jetzes, L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek 
Te chn. verz.: J.A.M. Grauwmans 

De heemkundekring ."Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is ge
vestigd te Nieuw-Ginneken. 

Sekretariaat: Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65.38.94 
Bankrekening: 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
Girorekening: 37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie: 
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 

IWLLEKTIE 
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellingen 
en om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum. 
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen: 

A. Luijten 
A. Lodewijk 

't Hofflandt 36, Ulvenhout 
Vennekes 26, Bavel 

076-61. 29. 26 
01613-17.80 

BBSTUUR 
~ der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
J.M.E.M. Jespers 
A.P.J . M. Luijten 
L.C. Nouwens 
A.P.B. Lodewijk 
J.A.M. Grauwmans 
A.M.M. Verkooijen 

PUBLIKATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Roop" 

1979 Drie eeuwen kerk in 
Ulvenhout 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
technisch koördinator 
medew. Galder/Strijbeek 

(1981) 
(1979) 
(1980) 
(1981) 
(1980) 
(1979) 
(1980) 
(1979) 

J . M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H.J. Dirven, K.A.B.W. Leenders en 
M.C. van Riel-van der Westerlàken 
Dr. J.L.M. de Lepper 

1980 Van Ginneken tot Nieuw B.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken en 
Ginneken J. Berenschot-van der Smissen 

1981 Driekwart eeuw Constantia R. van der Wester laken en 
J.C. van der Westerlaken 

LmMAATSCBAP 
Bet verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ekskursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. 
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1981-1982 f 20,-- per jaar. 
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