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Voor een volle Fazanterie nam Willy Knippenberg de leden 
van Paulus op maandag 16 maart mee op bedevaart door West
Brabant en Noord-Begië. 
Vele herkenningspunten uit onze jeugd, verhalen van onze 
ouders en historische feiten passeerden de revue. 
In deze nieuwe aflevering van Brieven van Paulus filosofeert 
Anneke van den Berg over deze succesvolle avond na en ver
tellen Jan Verhulst en Toon Kloet over Maaikes Dorst, een 
van onze bekende bedevaartsoorden. 
Ook aan de 100-jaar oude kerk te Bavel en de verdwenen vei
lingen in onze gemeente wordt uitgebreid aandacht besteed. 
Gerard van Herpen bezocht, zoals honderden anderen onze 
Oranje-tentoonstellingen terwijl Christ Buiks verder gaat 
met zijn familienamen, een rubriek die reeds vele erg po
sitieve brieven opleverde. 
Een nieuwe aflevering van onze '~Brieven van Paulus" met 
vele verhalen, ook over folklore ·.in de meimaand. 
Ook in dat artikel gaat men 

OP BEEVAART 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1987 

Ruim 120 leden van Paulus hebben geboeid zitten luisteren 
naar Drs. W. Knippenberg, toen hij vertelde over "onze 
heemheiligen" zoals Laurentius, Brigida, Jacobus, Hubertus 
en St. Anneke en over de tandjes op de beukenblaadjes uit 
de heg achter Apollonia in Meersel-Dreef. Een interessante 
lezing zoals we die van Knippenberg gewend zijn. 

In mei bestaat de kerk van Bavel 100 jaar . Bij deze gelegen
heid geeft de heemkundekring een boekje uit over de parochié
geschiedenis van Bavel. Het is op een prettig leesbare wijze 
geschreven door Pater C. Rademaker van de paters van de 
H. Harten in Bavel. 
Tijdens Bavel anno 1920 zullen we onze tentoonstelling ook 
wijden aan de honderdjarige door middel van oude foto's van 
kerkelijke plechtigheden zoals processies, kindsheid op
tochten e.d. 

Wegens carnaval is het heemkundemuseum op de eerste zondag 
in maart gesloten geweest. Vanwege extra aandacht, die het 
Oranjehuis dit jaar in ons museum krijgt door de tentoon
stelling "Oranje in het goud" zullen wij op 30 april op de 
gebruikelijke tijd geopend zijn . 
Op zondag 3 mei zijn we ook open volgens ons rooster: 
de eerste zondag van de maand . Dan zullen we ook de heemkunde
kring "Carel de Roy" uit Alphen ontvangen die ons museum 
komt bezoeken. De leden van Paulus gaan dan op zondag 17 mei 
op de fiets naar Alphen ·voor een tegenbezoek. 
Alphen is voor heemkundigen het dorp van Pastoor Binck, de 
oprichter van Brabants Heem. We gaan daar een bezoek brengen 
aan het Willibrorduskapelletje, waar ook het museum van de 
heemkundekring "Carel de Roy" is ingericht. 
Veel is daar nog terug te vinden wat door Pastoor Binck op
gegraven is. Afhankelijk van het weer gaan we dan de bekende 
grafheuvels van Alphen bezichtigen, een wandeling door het 
dorp maken of de toren :beklimmen. Dit alles onder de leiding 
van het bestuur van de heemkundekring uit Alphen. 
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Wij vertrekken op zondag 17 mei om 10 uur vanaf de Fazanterie 
over het fietspad door de Ulvenhoutse en Chaamse bossen naar 
Alphen. 
Wij hopen op goed weer! 

Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck. 

Jan van der Westerlaken 
voorzitter 

IN MEM>RIAM AD VAN RIJSEWIJK 
door Kees J.Eijten 

Pas 68 jaar oud overleed op 4-4-'87 te Breda ons trouwe 
lid Ad van Rijsewijk. 
Hij was een gedreven genealoog en toen hij dan ook op 57-
jarige leeftijd vervroegd met pensioen ging als ambtenaar 
bij de Rijksgebouwendienst, kon men Ad soms dagelijks aan
treffen op het archief. 
Zijn werkkamer op Beverweg 34 werd een waar genealogisch 
repertorium van de families Van Rijsewijk, Steylen, Leijten 
enz. 

Over de Bredase bisschoppen had hij veel materiaal verzameld, 
dat hij regelmatig exposeerde o.a. te Heusdenhout in de 
Kapel. 

Hij was eén actief lid van onze Kring en bezocht trouw alle 
activiteiten . 
Op 1 februari was hij nog in ons museum, dat hij maandelijks 
bezocht. Steeds had hij wel weer wat voor onze kollektie. 
Eind 1986 kwam hij bij me met de Kwartierstaten van de 
bisschoppen Van Dijck, Van Hooydonk, Leijten en Oomen om 
die in Brieven van Paulus te publiceren. 
Hij wist dat hij ernstig ziek was en wilde daar ook over 
praten. 

Toen ik hem op vrijdag 20 maart voor het laatst sprak zéi 
hij bij het afscheid: "Doe ze allemaal de groeten bij Paulus". 
Ad bedankt voor je vriendschap. 
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AGENDA 1987 (44) 

jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

aug . 

sept. 

okt. 

nov. 

dec . 

4 Openinq van de tentoonstelling "Oranje in 't Goud " 
12 · Brabants Bont in Zaal Bruininks te Bavel. 

15 Brieven van Paulus 63 

Museum open 14.00 u.-17 . 00 u. 
16 Lezing door Drs . W. Knippenberg. 

Aanvang 20.15 u. in de Fazanterie. 

3 Paulus bestaat 12 jaar. 
5 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 

15 Brieven van Paulus 64. 

3 Museum open 14 . 00 u. - 17.00 u. 
17 Fietstocht naar Alphen. 

Verzamelen bij de Fazanterie om 10.00 uur. 
24 Presentatieboekje "Kerken in Bavel" 

7 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
28 Bavel anno 1920: fototentoonstelling 

"100 jaar kerk in Bavel" 

5 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
15 Brieven van Paulus 65. 

2 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
12-15 Heemkunde kamp in Bergen op Zoom 

"Het Heerlijk Heemkamp" 
29 tot 6 september "700 . jaar Ulvenhout". 
31 Einde 12e Jaar 

1 Begin van het 13e Vereningingsjaar. 
6 Museum open 14 . 00 u.-17 . 00 u. 

12 Open Monumentendag. 
14 Lezing in Zaal Bruininks t . g.v. 100 jaar 

Bruininks 

3 Paulus in het koper: 12~ jarig bestaan 
4 Museum open 14.00 u.-17 . 00 u. 

12 12e Jaarvergadering 
15 Brieven van Paulus 66. 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 

n Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
15 Brieven van Paulus 67. 
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OONDERD JAAR MARIA HEMELVAART IN BAVEL 
door Jan van der W:sterlaken. 

Op 24 mei beginnen in Bavel de feestelijkheden rondom het 
100 jarig bestaan van de parochiekerk in Bavel. Op deze dag 
zal de heemkundekring Paulus van Daesdonck een uitgave over 
de Bavelse kerk het licht doen zien. 
Pater C. Rademaker van de Paters van de H. Harten aan de 
seminarieweg in Bavel heeft zich bereid verklaard zich te 
verdiepen in de archieven van de Bavelse parochiegemeenschap. 
Het resultaat hiervan is een erg boeiend boekje geworden 
over het Bavelse wel en wee. 
Het boekje heet "Kerken in Bavel" en behandelt de parochie
geschiedenis van Bavel in vogelvlucht van 992, toen Helmondes 
de gravin van Strijen aan de abdij van Thorn een aantal be
zittingen in de omgeving van Breda schenkt o.a. het goed 
Gillesa (Gilze) waaronder het grondgebied van Bavel valt, 
tot 1987. 
Vele Bavelse families passeren de revue en het boekje wordt 
verlucht met prachtige nota's en tekeningen van het oude 
Bavel. 
In 1316 moet er in Bavel al een kerk~ebouw gestaan hebben 
en na de grote brand van 1484 werd er een nieuwe kerk 
gebouwd. De Brigidaklok, die in 1463 werd gegoten en nog 
steeds zijn mooie bronzen klanken over Bavel strooit had 
deze ramp overleef . 
In 1648 toen de tachtigjarige oorlog voorbij was werd de 
openbare uitoefening van de katholieke eredienst vèrboden 
en kregen een handjevol protestanten de beschikking over 
de kerk van Bavel. 
De katholieken verhuisden naar een schuilkerkje op het 
kasteel IJpelaar. 
Doordat de protestanten de kerk in Bavel slechts enkele 
keren per jaar gebruikten raakte het fraaie kerkgebouw 
al snel in verval. 
Toen de Fransen in 1795 de katholieken weer in staat stel
den hun eredienst in het openbaar te houden begon in Bavel 
de strijd om de teruggave van de kerk. Pas in 1809 kregen 
de katholieken tegen betaling van f 800,-- hun kerk terug. 
In 1809 wer9 op de toren van de kerk een optische tele
graaf geplaatst. Deze heeft gefunctioneerd tot 1813 en 
werd gebruikt om berichten snel van Parijs naar Amsterdam 
door te zenden. Dat ging in een voor die tijd respektabele 
snelheid van 750 km per uur. 
In het boekje "Kerken in Bavel" vindt U precies uitgelegd 
hoe dat in zijn werk ging. 

l 



Bavel heeft in de 17e en 18e eeuw meerdere schuurkerken 
gehad. In 1670 veranderde het kasteel IJpelaar weer van 
eigenaar en deze had geld nodig. Na veel geharrewar en 
processen werd in -1743 een nieuwe kerkschuur gebouwd aan 
de rand van het dorp ongeveer op de plaats waar nu het 
H. Hartbeeld staat. 

De oude kerk, die stond waar nu het kerkhof van Bavel 
ligt, voldeed op het einde van de 19e eeuw niet meer aan 
de eisen van die tijd. Pastoor Petrus Leijten, die later 
bisschop werd, nam het initiatief een nieuwe kerk te 
bouwen. 

Architect werd L. van Langelaar, een leerling van de beroemde 
neogotische bouwmeester Pierre Cuypers. 
Het is dus niet te verwonderen dat Bavel een prachtig neogo
tisch bouwwerk kreeg. Op 6 april 1886 werd de eerste steen ge
legd en op 23 mei 1887 werd de kerk door bisschop Petrus Leijten 
geconsacreerd. De kerk had f 66.000,-- gekost. De restauratie 
zal in onze tijd wel het tienvoudige gaan kosten! 

Pater Rademaker beschrijft verder in het boekje de versier
ingen die later in de kerk zijn aangebracht en door wie 
ze zijn geschonken. 

Hij vertelt over de oude Brigidaklok, die de stormen des tijds 
heeft doorstaan en zelfs de Tweede Wereldoorlog heeft over
leefd. Samen met de twee kleinere klokken is de Brigidaklok 
in 1943 uit de toren gehaald om omgesmolten te worden tot oor
logstuig. 
De Brigidaklok kwam op 5 februari 1945 weer thuis en het 
Angelusklokje werd op 9 april 1949 weer thuis bezorgd. In 
1950 werd er een nieuwe zware luidklok aan toegevoegd. 
Bij begrafenissen horen we het mooie samenspel van de oude 
en de nieuwe klok. 
Als er een vrouw begraven wordt begint en eindigt de lichte 
klok en in het middengedeelte voegt het 'sonore geluid van 
de zware klok er zich bij. 
Als er ~en man begraven wordt begint en eindigt de zware 
klok. 
Een welluidende traditie, die in Bavel gelukkig nog steeds 
gehandhaafd wordt. 
Pater Rademaker vertelt verder over het orgel dat al dateert 
uit 1865. 
Ook de pastoors, die tussen 1887 en 1987 in Bavel hebben ge
werkt worden in het boekje niet vergeten. 
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Achtereenvolgens zijn dat: 
pastoor van Hees, Deken Dr. Dirckx, pastoor Deens, pastoor 
Vermeulen en pastoor Riemslag. 
In het boekje lezen we over processies en kindsheidoptochten, 
over plechtige hoogmissen en missies, die gehouden werden 
door Redemptoristen en vergezeld gingen van geweldige donder
preken, waarvan iedereen muisstil werd. 

Bavel heeft zijn zonen en dochters uitgestuurd tot in de 
verste uithoeken van de wereld. Twee hiervan heeft Pater 
Rademaker wat meer in de schijnwerper gezet. 
Zuster Boomaars, die in 1896 naar Suriname vertrok en daar 
onder de melaatsen ging werken. In 1913 werd zij zelf melaats. 
Zij bleef echter werkzaam in de lepraverpleging en is op hoge 
leeftijd in 1956 overleden. 
Pater Jan Verschueren is werkzaam geweest bij de koppensnellers 
van Nieuw-Guinea en onderRam wekenlange tochten door onbekend 
Nieuw-Guinea samen met pater Meeuwese. 

Kortom "Kerken in Bavel" is een erg interessant boekje dat 
boeiend g~schreven is door Pater Rademakers en verlicht met 
vele foto's. 
De moeite waard! 

"BAVEL ANOO 1920" IN 1987 

Ook dit jaar is Paulus weer aanwezig op de feesten "Bavel 
Anno 1920". 

Wij exposeren foto's over de jubilerende Bavelse kerk, 
processies enz. 
Hebt U nog een foto, die wij mogen copiëren? 
Wim Langen en Ad Lodewijk nemen ze graag van U in 
ontvangst. 

Ook ons nieuwe boekje "Kerken in Bavel" zal dan vanzelf
sprekend te koop zijn. 
Het wordt op 24 mei geprestenteerd. 

GENE'AiffiIE (2) 

Helaas kunnen we de kwartierstaat van Mgr. Van Dijk niet 
publiceren in dit nummer daar de samensteller Ad van Rij
sewijk ernstig ziek was. 
We hopen in ons volgende nummer de publicatie voort te zet
ten. 
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JUBILEUMP~ 40 JAAR BRABANI'S HEEM 

Ter qelegenheid van het 40-jarig bestaan dit jaar van 
de Stichting Brabants Heem is er een jubileumprogramma 
samengesteld. 
Ook U kunt hieraan deelnemen 1) 

Zaterdag 7 februari 

Zondag 8 en 22 maart 

Zondag 3 mei 

Woensdag 6 mei 

Woensdag 20 mei 
Woensdag 3 juni 

Zaterdag 20 juni 
12-15 augustus 

Vrijdag 18 september 
Woensdag 23 september 

Zaterdag 10 oktober 

Zaterdag 31 oktober 
Woensdag 11 november 
Zaterdag 21 november 

Openingsmanifestatie te 
Tilburg 
Archeologische Studiedagen 
te Boxtel 
Dag der Brabantse Heem
kundige Musea (ook ons museum 
is open) 
Leergang Volkskunde: prof. 
dr. s. •rop, ''Heemkunde-Volks
kunde en hun raakvlakken" 2) 
Symposium "Het Kleine Monument" 
Leergang Volkskunde: drs. 
E. Thielemans: "Volksgenees
kunde" 
Studiedag Genealogie 
Heerlijk Heemkamp te Bergen 
op Zoom. 
Studiedag Planologie 
Leergang Volkskunde 
Wetenschappelijk onderzoek 
volkslied door H. Franken 
Congres i.s.m. het Centrum 
voor de Studie van Land en 
Volk van de Kempen te Tongerlo 
Studiedag Heemkunde en onderwijs 
Symposium Veldverkenning 
Slotmanifestatie: Raad van Aan
geslotenen. 

1 ) Wijzigingen voorbehoud.en . Nadere berichten volgen 
via het tijd.schrift Brabants Heem, de Koerier en 
de Brabantse dagblad.en . 

2) De Leergang Volkskunde wordt gehouden in de KUB 
te Til burg en is ook voor iedereen toegankelijk . 
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OP BEDEVAART EN KERKBEZOEK ~ DRS. KNIPPENBERG 
door Anneke van den Berg 

Op maandag 16 maart 1987 vereerde drs. Knippenberg, 
Paulus van Daesdonck weer met een bezoek en dit keer 
nam hij de overvolle zaal mee op bedevaart en kerkbe
zoek. In het eerste gedeelte van zijn lezing liet hij 
ons via Hakendover naar Meerseldreef gaan. 
De kerk van Hakendover is, zoals de legendes vertellen, 
gebouwd met medewerking van Christus zelf. Er werd ge
bouwd door dertien personen maar zodra er uitbetaald 
moest worden kwamen er maar twaalf. De dertiende per
soon zou Christus zelf zijn. 
vanuit Hakendover loopt er een route dwars door alle 
velden naar de kapel van Onze Lieve Vrouwe Ten Steen. 
Op tweede paasdag lopen de bedevaartgangers dertien 
maal deze route. Dit neemt ongeveer zes uur in beslag. 
Het verhaal wil dat het vertrapte gewas dertien dagen 
na de bedevaart weer net zo welvarend erbij staat dan 
voor de bedevaart. 
Je kunt echter ook de kleine dertien lopen, b.v. der
tien maal om de kapel van OLV ten Steen of dertien maal 
om haar beeltenis. 

Van Hakendover nam Knippenberg ons mee naar Scherpen
heuvel en Kevelaer. Over Kevelaer vertelde hij het 
volgende: 
Tijdens een van de oorlogen die er vroeger geweest zijn, 
werden mannen het slagveld op gestuurd. Moeders en vrou
wen gaven ter bescherming prentjes mee van de Notre 
Dame van Luxemburg. Deze werd in die tijd namelijk ver
eerd. Na een tijd kwamen de soldaten in geldnood en in 
Kevelaer heeft één van die soldaten zijn prentje ge
ruild tegen eten of geld. Vanaf het moment dat het pren
tje in het bezit was van de nieuwe eigenaar gebeurden 
er vreemde dingen in Kevelaer. Knippenberg vertelde er 
helaas niet bij welke dingen. Deze werden uiteraard aan 
het prentje toegedicht . 
Daarop werd het prentje op het plein van Kevelaer ge
plaatst in een soort kastje. Naar mate de tijd verstreek 
werd dit kastje uitgebreid tot wat het nu is geworden. 
Een kapel rond een prentje van de Notre Dame van Luxem
burg. 

Genezende krachten 
Dat aan heiligen genezende krachten worden toegewijd is 
in vele kerken te zien. In Zegge bijvoorbeeld staat een 
Mariabeeld wat genezende krachten zou bezitten. 

• 
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Naast het beeld hangt een kast met vele , zilveren voor
werpen, van ogen tot benen en armen. Ze worden "ex-voto" 
genoemd. Deze ex-votos werden door de genezen• 
als dank aan Maria geschonken. 

personen 

In Meersel Dreef zijn een groot aantal heiligen bijeen ge
bracht. Zo vind je daar de Heilige Apolonia, Cornelus, 
Rochus, Donatius en ga zo maar door . In de beukenhagen van 
de tuin van Meerseldreef vind je parasieten die er uit zien 
als kindertandjes. 
Door de aanwezigheid van Apolonia zouden deze de kracht 
hebben tandpijn te kunnen doen verdwijnen. 

In het tweede gedeelte van de lezing richtte Knippenberg 
zich meer op de kerkpatronen. Hij nam ons mee van de Heilige 
Anna te Molenschot naar St. Anna Doré in Bretagne, van 
Brigida in Bavel naar St . Marcoen in Dorst enz. enz. 

Anthonius Abt 
De Heilige Anthonius Abt nam een grote plaats in de lezing 
in. Dit is te begrijpen als men weet dat de heer Knippen
berg zijn doctoraal•scriptie over deze Heilige heeft ge
maakt. De Heilige Anthonius Abt wordt vaak aangeroepen voor 
en door besmettelijke zieken. Hij wordt altijd afgebeeld 
met een varken . . Dit varken staat voor het levensonderhoud. 
Het varken mocht overal komen alles eten. Eenmaal per jaar 
werden de vet gemeste varkens verkocht en van de opbrengst 
werd een jaar geleefd. 

Alle vertellingen die Knippenberg had werden ondersteund 
door zijn inmiddels bekende prachtige dias. 
De worden allen door hem zelf gemaakt. Van elke besproken 
kerk en bedevaartsoord had hij diverse plaatjes. 

De "praatjes en plaatjes" van Drs. Knippenberg vormden zoals 
altijd weer een prachtig en boeiend geheel. Het zal daarom 
niemand verbazen dat Voorzitter Van der Westerlaken de heer 
Knippenberg uitnodigde om volgend jaar wederom een lezing 
te komen houden. 
Zo werd deze laatste avond van dit verenigingsjaar weer 
een erg gezellige avond. 
Wellicht kijkt iedereen weer uit naar de gezellige en infor
matieve avonden in het volgende verenigingsjaar. 
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BEDEVAART 
door Kees Leijten 

Bedevaarten behoorden vroeger tot belangrijke gebeurtenissen in 
het dagelijks leven. 
Grote bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer, Banneux, Beauraing, 
Hakendover en kleine bedevaarten naar kerken in de buurt van ons 
heem. 
We kennen o.a. de bedevaarten naar St. Cornelis (Den Hout en 
Ulicoten), St. Anneke (Heusdenhout en Molenschot), O.L.V. van 
Lourdes (Meerseldreef en St. Willibrord), H. Bloed in Hoogstra
ten, St. Marcoen in Dorst en gà zo maar door. 
In mijn kollektie krantenknipsels vond ik een aardig verhaal 
van Jan Verhulst, heemkundige uit Oosterhout en omgeving, die 
in 1982 een interessant verhaal publiceerde over de bedevaart 
naar "Sint Marcoen" in Dorst op de eerste zondag van mei, 

MAAIKES DORST BIJ PELGRIMS EEN BEGRIP 
door Jan Verhulst 

Oosterhout heeft twee kerkdorpen, die in het verleden grote 
trekpleisters waren als bedevaartplaats, namelijk Den Hout met 
zijn Sinte Cornelis (16 september) en Dorst met zijn Sinte Mar
coen. Thans zijn die beide heiligendagen in de kerkdorpen vriJ
wel geheel vergeten. Maar vroeger kon men er op die dagen "over 
de koppen lopen" • 

Men moet zich die bedevaartgangers niet al te idealistisch voor
stellen. Laten we in Dorst blijven. Veel mannen gingen er heen 
om er eens stevi g kermis te vieren. Grote groepen jongelui uit 
de verre omgeving gingen in alle vroegte samen naar Maaikes 

. •'1 ·:,Î ... " 
.,~. ' 

'"'· 

• 
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Dorst. Met de beste bedoelingen. Maar als ze moe werden, vielen 
die gezelschappen vanzelf uiteen om in de diepe koele en stille 
bossen eens heerlijk uit te rusten. 
En dus niet bij Sinte Marcoen, maar daar in die bossen werden 
hechte vriendschapsbanden gesmeed voor het hele leven. Omdat er 
op de kermis door overdadig drankgebruik nogal eens vechtpartijen 

· voorkwamen, · kreeg de veldwachter te Dorst assistentie van de ma
rechaussee te Gilze en Rijen. We kunnen niet nalaten om hier te 
vertellen, dat Dorst ook een cachot bezat, waarin overigens 
slechts plaats was voor één persoon. Als dat cachotje bezet was 
en de politie pakte een nog grotere baviaan, dan moest de eerste 
vrijgelaten worden. 

ONTSTAAN 
In 1687 was Norbertus Somers pastoor geworden van de schuur
kerk in Dorst. Deze Somers was ingetreden in 1672 in de abdij 
van San Salvator der Witheren te Antwerpen en deed zijn eerste 
mis op 5 oktober 1676. Hij was enige jaren vicaris bij de 
proost op het klooster St. Catharinadal in Oosterhout en ves
tigde zich daarna op verzoek van de St. Jan in Dorst. Onder 
zijn pastoraat begon de verering van St. Marcoen, ook wel Mar
culphus genaamd. 
Toen hij in 1689 bij de bisschop van Antwerpen zijn nood 
klaagde over voortdurend geldgebrek, kreeg hij voor zijn kerk 
een relikwie van Sint Marcoen. De bisschop moet daarbij de ge
denkwaardige woorden hebben gesproken: "Nu zult u in Dorst 
voortaan wel gelukkig leven". 

GASTVRIJHEID 
In het dekenaal verslag van 1719 vinden we reeds melding gemaakt 
van een toevlucht van gelovigen uit de omliggende dorpen. Ze 
kwamen de relikwie vereren. 
In de loop der jaren werd het druk op "Maaikes Dorst". Het was 
op de eerste zondag van de maand mei dan ook kermis. En de kra
men stonden tot ver in de Baarschotsestraat. 
's Morgens voor dag en dauw arriveerden de eerste pelgrims al. 
Zieken en gebrekkigen soms al de avond tevoren. Per traditie 
deden die een beroep op de gastvrijheid van de Dorstse boeren. 
De kramen langs de Koestraat en de Rijksweg deden goede zaken. 
In de herbergen, met name de "Rode Haan" werden enorme hoeveel
heden bier omgezet. 
Gedurende 250 jaar is Dorst een drukke bedevaartplaats geweest. 
De Sint-Marcoenskapel in de tegenwoordige parochiekerk bevat 
nog een kast, waarin zich een zestigtal ex-voto's bevinden, 
geschonken uit dankbaarheid door pelgrims. 

Uit: De Stem, 26.1.1982 

DE RIJKOCM VAN SINT' MARCDEN 
dcx:ir Toon Kloet 

Wie via de oude rijksweg van Breda naar Tilburq rijdt moet 
net buiten Breda al op de rem trappen omdat de kom van Dorst 
in zicht is. Als het een beetje tegen zit komt hij "rood te 
staan", maar dan heeft hij ook, tot de verkeerslichten groen 
worden, gelegenheid om een oogje te wagen aan de dorpskerk, 
aan zijn linkerhand. De kerk van Sint Marculphus, zoals de 
patroon van Dorst in het latijn heet. Of Marcoul, zoals de 
heilige monnik in zijn vaderland, Frankrijk, wordt genoemd. 
Of, op z'n Nederlands en dus op z'n Dorsts, Sint Marcoen. 
St. Marcoen is volgens de kronieken gestorven op 1 mei 558. 
De eerste dag van mei ("Schoon lieveke, waar waarde gij ... " 
is dus naar katholieke zeden zijn feestdag. In Dorst en verre 
omgeving staat (of stond?) het feest van Sint Marcoen bekend 
als "Maaikes Dorst". In mijn jongelingsjaren ben ik er wel 
heen geweest, op de eerste zondag in mei. Dat heette tege
lijkertijd dauwtrappen omdat we lopend, zij het niet bloot
voets en door benauwd gras, ter bedevaart togen. 
Twee dingen blijven me van die vrome uitstapjes bij: dat 
eerst de kerk stampvol zat. Het was dus zaak om in de kerk 
een tactisch goeie plaats te vinden. Zodanig dat je in de 
kroeg niet achteraan kwam te zitten . 

Mijn aandacht werd weer eens op Dorst en Sint Marcoen 
gevestigd door een artikel van drs. P.J. Margry in een 
speciaal nummer van het tijdschrift Brabants Heem. 
Een liber amicorum (een vriendenboek) voor drs. W. 
Knippenberg, van wie prins Bernhard in 1985, toen Knip
penberg de Zilveren Anjer kreeg, zei dat hij niet uit 
het cultuurlandschap van Brabant is weg te denken. 
Heem- en volkskunde, oudheidkunde, kennis van munten 
en penningen en van voorwerpen die met vroomheid van 
doen hebben, allemaal terreinen waarop Knippenberg 
aktief was en is. Brabants Heem heeft deskundigen 
van elk van die terreinen gevraagd een artikel voor 
het Knippenberg~nummer te schrijven . Margy, bekend van 
zijn boek over bedevaartplaatsen in Brabant, wijdde zijn 
bijdrage aan "De ex-voto's van St. Marcoen te Dorst". 

Als U ooit bedevaartplaatsen hebt bezocht, dan weet U wat 
ex-voto's zijn. Geschenken, groot en klein, die ex-voto 
(=volgens belofte) ter ere van een heilige worden geofferd 
als dank voor een gebedsverhoring. Vaak ging het om gene
zing van een of andere ziekte en dat werd dan in het ex
voto zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld.: iemand die van een 
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• De parochiekerk van DOTst. ' 
\ 

- FOTO DE STEM I JOHAN VAN GURP 

verlamd been was genezen gaf een ex-voto in de vorm van een 
been(tje), van goud, van zilver, verzilverd, van blik, al 
naar gel~~g de portemonnee. 

St. Marc oen is de patroon tegen het koningszeer, een hals
klierziekte waaraan de Franse koningen nogal eens hebben 
geleden~ Dan baden ze tot Saint Marcou(l). Later heeft het 
gelovige volk ook andere klierziekten en eczeem in het pak
ket van Marcoen ondergebracht. En het is zelfs mogelijk dat 
vurige vereerders, steunend op hun vertrouwensrelatie met 
de heilige, met gebroken armen en benen bii hem aankwamen. 

Volgens Margry heeft het protestantisme een negatieve in
vloed gehad op een echt katholiek gebruik als het schenken 
van ex-voto's. Daardoor zi;n de ex-voto-verzamelingen in 
ons land doorgaans 19e- en 20e-eeuws. De parochie Do-rst, 
sinds 1689 in het bezit van een relikwie van Sint Marcoen, 
hetgeen doorgaans aanleiding was tot het ontstaan van be
devaarten, beschikt over slechts 81 ex-voto's . 
Wat kan men nu allemaal in zo'n verzameling lezen? 
Inscripties op de achterkant van ex-voto's, soms primitief 
door de gever zelf ingekrast, en zilvermerken kunnen gege
vens opleveren over de historie van een bedevaartplaats of 
devotie ontstaan, wanneer was ze op haar hoogtepunt, waar 
kwamen de vereerders vandaan? Ook kan ér informatie in ge
vonden worden over het optreden van bepaalde ziekten en 
over epidemieën. Behoefte aan geld, kerkmodernisering 
en dief stal zijn er oorzaak van dat ex-voto-verzamelingen 
minstens te inventariseren. 
Maar ook nader onderzoek is aan te bevelen, want votiefge
schenken hebben nog heel wat te vertellen. 

tl/~ u Z>e St~m '' 
.2$'"-ll -~6 
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A 58, 'N LANDSCHAP VERIWIJNI' ( 13 ) 

De aanleg van de A 58 vordert (helaas) steeds sneller. 
Bomen worden geveld, huizen afgebroken, v iaducten gebouwd. 
Het fraaie landschap ten oosten en zuiden van Ulvenhout 
sneuvelt voor Zijne Majesteit de auto. 
In 1985 werd dit huis Cauwelaarseweg6 afgebroken. 

- cauwelaerseweg 6 
Afgebroken in 1 985 in verband met de aanleg van R . W, 58 , 

foto: J , Grauwmans 

BIJGELOOF (50) 

Groente bij nieuwe maan gezaaid s chiet door. 
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HUISZEGENS IN HET BEZIT VAN PAULUS 
door drs. W. H. Th. Knippenberg 

De hierbij afgebeelde eenvoudige huiszegen uit 1901, 
"De Vrome Huiszegen", hoort bij de niet-geïllustreerde 
huiszegens voor kerkboeken, waarop ik in mijn boek 
Devotionalia 1) heb gewezen. 
Het is een vroeg exemplaar. Blijkbaar is ook dat enkel 
briefje in het bisdom, 's Hertogenbosch verspreid. 
Uit 1910 dateren eenvoudige vouwprentjes, die werden 
gedrukt bij "Firma Wilhelm van Eupen Eindhoven" en 
"J. Teulings Religieuze Artikelen - 's Bosch" . 
Opvallend is daarbij de uitvoerige ouderwetse titel 
"Godzalige Huiszegen". 

1) Devotionalia Drs. W.H.Th. Knippenberg Eindhoven 1980. 
2) Zie ook "Drie Huiszegens uit Nieuw-Ginneken• 

B.v.P. 50 p . 83 d , d , 15-12-1984 . 

DE GODZALIGE 

HUISZEGEN 
VAN DEN 

ZOETEN NAAM JESUS 
EN VAN DE 

HEILIGEN DES HEMELS 

O Heer Jesus Christus, alm.achtige 
en eeuwige God v.an Hemel en aarde, 
Zoon van David, ontferm U over ' 
dit huis, waarin wij reeds zoolang 
tot U gebeden en U zoo ·dikwijls 
aangeroepen hebben. O, gekruiste 
Heer Jesus Christus, wij bidden en 
smeeken U, bewaar dit huis en deszelfs 
bewon·ers. Door Uw heilig Kruis, 
waaraan Gij gestorven zijt uit liefde 
tot ons, geef dit huis den zegen Gods, 
en zegen ook allen, die het bewonen. 
De zegen van God den Vader, God 
den Zoon en God den Heiligen Geest, 
21!gene dit huis en alles w.at er zich 
in bevindt, menschen, vee, spijs en 

Onder uwe bescherming staat dit huis, 
Jesus, M'.aria, Jozef. 

Die U zoeken aan het heilig Kruis, 
Jesus, M.aria, Jozef. 

Behoedt dit huis voor pest en brand, 
Jesus, Maria, Jozef. 

Steekt uit uw• rijke en milde hand, 
Jesus, Maria, Jozef. 

Behoedt ons in genade stand, 
Jesus, Maria, Joz~f. 

Voor tooverij, onheil en schand' 
Jesus, Maria, Jozef. 

Geef ons uw' zegen t' allen tijd, 
Jesus, Maria, Jozef. 

En hierna de zaligheid, 
Jesus, Maria, Jozef. 
En zegen ons, Jesus. 
BIJ God voor ons, Maria. 

IMPRIMATUR 
Buscoduci, die 12 Aprills 1910. 

J . POMPEN, Vlc.-Gen. Busc. 

Firma Wilhelm van Eupen Eindhoven 

Twee kleine huiszegens . 
Links enkel briefje 2x ver

groot. 
Rechts vouwprentje uit 1910 . 



VERSCHENEN (32) 
door Kees Lei~ten 
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De St. Catharinakerk op het Bredase Begijnhof 

Begin van dit jaar verscheen bij Boekerij Luyten te 
Amstelveen in de serie "Geest en Steen" een nieuw boekje 
van ons lid, de Bredase archivaris, Joop IJsseling: 
"De Sint Catharinakerk op het Bredase Begijnhof". 
Het is het twintigste deel in deze serie, waarin o.a. 
ook verschenen: 

(3) Kapellen in de Baronie van Breda I 
!Strijbeek, Galder en Heusdenhout) 

(10) Waalse kerk te Breda 
(11) Kapellen in de Baronie van Breda II 
(16) Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda 

(in B. v. P. 63 besproken) 

Het vijfde aan ons heem gewijde boekje is een gezellig ge
schreven geschriftje, waarin Joop IJsseling na eerst de 
andere- halve-eeuw-oude kapel aan U voorgesteld te hebben 
teruggaat in de historie van de begijnen, volgelingen van 
de H. Begga, die 1300 jaar geleden leefde in onze contreien. 
Zes eeuwen na haar dood komen we de eerste begijnen (of 
beggijnen?l in Breda tegen. 
Ze zijn er nu niet meer. 
Alleen begijn Frijters leeft nog, maar woont in een ver
pleeghuis te Princenhage. 

Het ontstaan van het begijnhof, het gebouw, de ramen en 
beelden en de huidige situatie passeren de revue in dit 
goed geschreven en prettig leesbare boekje. 
Jammer, dat de foto's van een duidelijk mindere kwaliteit 
zi;n, dan in de andere deeltjes. 
My~anda Luyten moet haar fototoestel recht houden als zij 
het poortje en het orgel fotografeert, terwijl het Begga
raam maar gedeeltelijk scherp is. 
Jammer. 
Het vermindert de kwaliteit voor het oog. 
De tekst nodigt echter uit tot kopen, want al heeft Breda 
niet het mooiste begijnhof van de Nederlanden, beslist wel 
dat van Nederland. 

"De St . -Catharinakerk op het Bredase Begijnhof" 
door J . M. F . IJsseling . Uitg . Luyten f 14,--

De Oran:jes woonden 50 Jaar bij ons in 
door Gerard van Herpen 

Toen prinses Juliana zich in 1937 verloofde met de prins 
uit Lippe Biesterfeld, was ik tien jaar oud. In De Maas
bode en in de Katholieke Illustratie verscheen onmiddel
lijk het lied uit Lippe, dat wij ten onrechte versleten 
voor het Lippische Volkslied, terwijl het slechts een 
simpel volksdeuntje was. Ik zou de melodie van het liedje 
onmiddellijk weer kunnen neuriën. Op de toren in ons dorp 
wapperde de vlag, in de kranten verschenen foto's van de 
prins in zijn vlotte witte sportwagen en bij het huwelijk 
droeg Wilhelmina een sjieke hoed met de opzij springende 
veren van de paradijsvogel of de ijsvogel. Ik vond die 
hoed de oude koningin goed staan. 

De krant en de radio brachten het grote nieuws. De aankomst 
van de prins was verheugend nieuws en het gejuich van de 
Haagse bevolking kwam uit de roodbruine schelp die voor de 
radio stond. De radio maakte dat nieuws hoorbaar en voorstel
baar. Guus Weitzel vertelde wat hij zag en wij verbeeldden 
ons dat we het ook zo zagen. De geluiden riepen een zeker 
verlangen naar beelden op en die behoefte werd pas aan het 
einde van de week bevredigd in de geillustree~de weekbla
den, die pagina's vol Oranje-gezindheid spuiden. 

Kranten 
Ik heb vele jaren lang de weekbladen en de kranten bewaard, 
die aankondigden dat Hendrik was overleden, dat Bernhard 
een Duitse prins uit Detmold was en dat Juliana met hem ging 
trouwe , dat ze een kind kregen dat Beatrix heette en dat 
in de meidagen van veertig dat kind in een bomvrij kistje 
op een schip werd meegenomen naar Engeland. 
Na de oorlog ben ik kranten en weekbladen over het Konings
huis blijven sparen . Iedere collega die thuis een curieuze 
Oranjekrant vond, gaf mij die uitgaven en soms vond ik bij 
een antiquair een map vol gekke kranten, een Effectenkrant 
vol oranjeslingers en een VPRO-Radiogids ook al helemaal in 
het Oranje gedrukt. 

Die steeds maar groeiend stapel Oranje-lyriek, pamfletten, 
boeken, kranten, tijdschriften, heb ik vele jaren op mijn 
zolder in drie grote dozen bewaard. Ik wist dat ik het 
bezat, iedere lente weer drongen nieuwe zaadjes door de 
kieren van mijn dak en zij vleiden zich tussen al die Oran
je pagina's, zonder zelf uit te groeien tot een echt Oranje
boompje. De volgeschreven schoolschriften die mijn vrouw 
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vroeger volplakte met prinsesseplaatjes, heb ik er bij opge
borgen. Ik keek er nooit naar en de kranten zijn ouder en 
ouder, geler en geler geworden. 

Voorbij 
Op een zondag heb ik Kees Leijten van "Paulus van Daesdonck" 
gevraagd of hij mijn Oranjedozen wilde hebben. De kranten en 
de boekjes, de Paris Match, het Grüne Blatt, de Almaarsche 
Courant van 1938,- de voorpagina van het Handelsblad in oran
je kader en de Katholieke Illustratie uit 1934. Ik laadde 
alles in mijn auto en in een stemming, die toch een beetje 
een mixture was van verdriet en opluchting, bracht ik Kees 
al dat voorbije papier. 

De kranten die mijn vader las, zo op ziJn gemak met een goeie 
sigaar en een borrel en de Katholieke Illustraties die mijn 
moeder eerst zelf voor zich op tafel uitspreidde, voordat het 
weekblad nog door acht kinderen werd bekeken. 

En nu zie ik op de tentoonstelling van Paulus "Oranje in het 
goud" alles weer terug, veel netter gerangschikt en veel beter 
bewaard dan ik het ooit zelf heb gedaan. Ik wist niet dat oude 
kranten er zo feestelijk konden uitzien. Mijn kranten als echte 
documenten over het Oranjehuis! Spijt dat ik ze heb afgestaan 
heb ik niet, integendeel ik zie nu dat Paulus er goed mee werkt 
en dat honderden mensen er met plezier in neuzen. Jongeren 
vluchtig, ouderen langzaam en aandachtig lezend, zoekend naar 
andere berichten en foto's die herinneringen op roepen. 

Briefjes 
Tussen al die Oranjekranten hangt een heel merkwaardig briefje. 
Het is een uitnodiging uit 1962 van het Provinciaal Bestuur 
van Noord-Holland, Merkx was nog gedeputeerde, voor een plech
tige herdenking van het overlijden van prinses Wilhelmina. 
Mijn collega Jacques Broersen, die ik Broe noemde, krabbelde 
op die uitnodiging, "Gerard, de heer Middelbeek vraagt of jij 
hier heen wilt gaan, Broe". De Westfriese streekschrijver Jac. 
Broersen is inmiddels overleden. Hij heeft mij nog één keer in 
Breda opgezocht. We zijn toen een middag en een avond op stap 
gegaan, precies zoals we dat vroeger op gezette tijden in Alk
maar deden. Nu zie ik het briefje van Broe terug en ik denk 
aan zijn Westfriese boeken die hij allemaal met de linkerhand 
schreef. "Rijtuig voor", "Boerenvolk", ze worden nog grif ge
lezen in het land van Kees Stet en Theo Koomen. 

Ulvenhout was korte tijd Residentie. Over het verblijf van de 
koninklijke familie op het Ulvenhoutse landgoed is veel bewaard 
gebleven. Fraaie foto's, maar ook curieuze correspondentie van 
het Hof. Nieuwjaarswensen voor de familie de Constant Rebecque, 

- De Koninklijke Marechaussee 

houdt een wakend oog. 

foto: C . J . M. Leijten 

foto's van de optocht naar de Residentie en brieven uit 't Loo 
voor Sie Wagemans, in de na-oorlogse jaren de buurvrouw van 
koningin Wilhelmina. Dit briefje van 14 juni 1956: "HKH Prinses 
Wilhelmina heeft mij gevraagd U hartelijk dank te zeggen voor 
de mooie eieren, die ge mij voor de prinses hebt meegegeven". 

Blikken 
De steng ogende marechaussee waakt over meer dan dat. Er hangen 
oude Oranjeborden langs de wand, er zijn foto's die prinses 
Juliana tonen als Movavedo, moeder van vele dochters, er zijn 
oude muziekstukken en treurmarsen die zijn gecomponeerd bij de 
dood van vroegere Oranjetelgen. 

Bij de verloving en bij het huwe lijk van Juliana en Bernhard 
zijn tal van feestelijke voorwerpen uitgegeven. Koekblikken, 
bierglazen, zakdoekjes en b e kers. We hebben ze allemaal een 
keer gekocht, ze hebben jaren lang in onze kasten gestaan, de 
Oranje appeltjes lagen er een beetje te dik bovenop en nu staan 
ze hier in glazen vitrines , aandoenlijke en ook een beetje dwaze 
bewijsstukken van onze oranjegezindheid. 
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Paulus heeft er een mooie, overzichtelijke tentoonstelling van 
?emaakt. Het heeft niet allemaal betrekking op 1937, op Oranje 
in het goud, maar e i genlijk ook weer wel, want we hebben "onze" 
Oranjes tenslotte vijftig jaar lang gevolgd. Hun lief en ver
driet liggen hier uitgestald. 

De expositie maakt mij niet duidelijk waarom ik zo oranje
gezind ben. Soms denk ik dat het een aangeboren afwijking 
is, precies zoals bij iemand die zegt dat hij van Brabant 
houdt, maar vraagt u hem maar beter niet waarom! Bovendien 
heb ik vijftig jaar lang Oranjes aan huis gehad. Ze woonden 
bij ons in, in drie kartonnen dozen. Wanne er i k thuis de 
trappen naar de zolder op liep en zag dan de Oranjedozen 
staan, riep ik eerst "Leve de Konnegin, hoera, hoera, hoera! 
Ik ben er overigens gek genoeg voor. 

- Burgemeester drs . M. van de Ven brengt bij de opening 
v an de Oranje-tentoonstelling een dronk uit op het 
Gouden paar . 

Adrie van der Westerlaken biedt hem een Oran je-bitter 
aan . 

foto: C . J . M. Leijten 
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FAMILIENAMEN ( 3 ) 
door Ir. Chr. Buiks 

GARCIA 
Deze naam kwam in 1947 alleen voor te Bergen-op-Zoom (1). 
Zal van Spaanse origine zijn. Recent of al sinds de 
Tachtigjarige Oorlog? 

GEEL, VAN 
Herkomstnaam. Afkomstig van Geel in de Belgische Kempen. 

GEERTS 
Patronym bij Geert, Gerard. 

GELOOF, VAN 'T 
Moet men hier denken aan iemand die een bepaald geloof 
aanhing? (bv. in de tijd van de reformatie). 

GENNIP, VAN 
Afkomstig uit de plaats Gennip. 

GENUCHTEN, VAN 
Deze naam en de varianten ervan (Van Genugten, Genugten, 
Van de Genugten) komen vooral in Midden-Brabant voor. 
Mogelijk moeten we uitgaan van een toponiem Genucht= 
geen huchte= gindse hoogte. Vgl. Geeneind, een gehucht 
bij Oirschot, Geenhoven bij Valkenswaard etc. 

GESTEL, VAN 
Gestel is in de volksmond de naam van St. Michielsgestel, 
Moergestel en Gestel bij Blaarthem . 

GHERING 
De naam komt vooral voor te Tilburg, ook in de vorm Gering, 
Geering, Geerings. Het is een ing-afleiding van een Geer
naam . Deze -ing-namen zijn typisch voor Tilburg (Velling, 
Geyming, Heyst i ng etc.) 

GIELEN 
Patronym bi j Mic hiel . 

GIELS , VAN 
Dit is één v a n d e me e st voorkome nde herkomstnamen in de 
Baronie. Nevenvo rme n z i j n Va n Gi lse e n Gilst. 

GINNEKEN, VAN 
Afkomstig uit Ginneken. 

GLABBEEK, VAN 
Ook Van Gla bbeeck , en Van Gladbeek . Gladbe ek is een gehuc h t 
bij Leuven, maa r de naa m komt voora l veel v oor in Duitsland 
(Gladbach, Gl adbeck etc .) . De betek e nis i s "d e g ladde , 
gla nzende beek ". 
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GOMMERS 
Patronym van Gommer, Gomarus, een heilige, die vooral in Lier 
en omgeving vereerd wordt. 

GOOIK ER 
Deze naam was alleen bekend te Meegen, Tilburg en Veldhoven, 
althans in 1947 (2). Bijvorm bij Gooyer? 

GOOL, VAN 
Afkomstig uit Goirle, een plaats die in de volksmond GOOL 
heet (vgl. Baol voor Baarle, Meel voor Meerle etc.) 

GOOS 
Patronym bij Gooswijn, een oude mansnaam. 

GOOSENS,GOOSEN,GOOSSENS 
Zie Goos 

GOOYERS 
Patronym bij Godert, ouder Godevaert, een mansnaam. 

GOVERS 
Patronym bij Govaert, Godevaert . Heeft dus dezelfde 
oorsprong als Gooyers. 

GRAAF, VAN DE 
Een graaf is iemand die het beheer voert over bepaalde 
goederen. Gezien de vorm Van de hebben we hier echter te 
maken met een familienaam afgeleid van een graaf, dat is 
een gracht of kuil . De naam hangt samen met graven. 

GRAUMANS 
Te vergelijken met namen als De Grauw, Grauwen en zelfs 
Schrauwen en Schraven (welke laatste alleen een andere 
schrijfwijze is voor Schrauwen) . Grauw betekent in het 
middelnederlands grijs (mogelijk iemand die bv. vroeg 
grijs haar kreeg) . De uitgang - mans is typisch voor 
Zuid-Nederland. 

GRAAUWMAN$,GRAUWMANS 
Zie Graumans 

GURP, VAN 
Afkomstig van Gorp bij Goirle. Gorp is oorspronkelijk een 
waternaam: Goor-apa, met de betekenis "het moerassige 
water". 

HAAGH 
Iemand die bij een haag woonde . In Noord-Brabant is de ge
wone uitspraak heg, althans tegenwoordig. In de middeleeuwen 
ook Haag, hage (vgl. Princenhage, vroeger, en ook nu nog 
wel bekend als Hage, 't Haagje). 

l 
l 
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HAAR-ROMENY, TER 
Ter is ontstaan uit te der. Een haar is een hooggelegen 
rug zandgrond. De vorm Ter duidt op Oostnederlandse afkomst. 
Vgl. Ter Loo, Ter Marsch, Ter Schure etc. (3). Romeny kan 
ontstaan zijn uit romeneye, een in de middeleeuwen veel uit 
Spanje ingevoerde wijnsoort. Ook is mogelijk een afleiding 
van de Engelse plaatsnaam Romney, een havenplaats, die veel 
door Hollanders werd aangedaan (4). 

HACK 
Haak of hak is een nog bestaande mansnaam (5), welke be
tekent "omheinde ruimte". 

HAGENAARS 
Iemand uit een plaats Hage, of wonend bij een haag, een heg. 

HAL, VAN 
Hal is een plaatsnaam; een gehucht bij Meer net over de grens 
heet bv. zo. 

HALBERTSMA 
Zoon van Halbert. Friese naam. 

HAMEL 
Deze familienaam is vooral bekend in Breda. Ook wel in de 
vorm Hamels en Hamelinck. Mag men vergelijken namen als 
Kalf, Schaap etc.? 
Of is het een franse naam? 

HANNIBAL 
Hannibal is een van oorsprong Fenicische naam (5), met 
de betekenis "baäl is genadig". De naam zou door zeelieden 
naar Cornwall overgebracht zijn; daar komt deze althans 
veel voor. Vanuit Cornwall zou hij dan weer in ons land 
terecht hebben kunnen komen. 

HARTEN, VAN 
Mogelijk afkomstig van de plaats Harten bij Renkum. 

HAVERMAN 
Iemand die haver verbouwt of er in handelt. 

HEESBEEN 
Afkomstig uit de plaats Heesbeen 

HEESTERMANS 
Iemand die heesters kweekt? 

HELMONDS 
Afkomstig uit Helmond 

HENDRIKS 
Patronym bij Hendrik 



170 

HERBEN 
Deze familienaam is vrijwel alleen bekend te Breda. 
Is het een nevenvorm bij Berbers? 
Dan een patronym bij Herbert. 

HERMANS 
Patronym bij Herman. 

HERMUS 
Ontstaan uit Hermes, Hermans. 

HERPEN, VAN 
Dorp bij Ravestein. 

HEREIJGERS 
Zeer oude naam, welke vooral uit Rijsbergen en Zundert 
bekend is. Her=heer. De naam betekent "(afstammeling) van 
Heer Eyge", of mogelijk eerder "van Heer Reyger". De 
mansnaam Eyge is niet bekend, wel Reyger. 
Deze heer Reyger heeft in de archieven voorzover mij bekend, 
geen enkel spoor nagelaten. 

HEUVEL, VAN DE 
Heuvel is in de Baronie vaak de benaming van het dorps
centrum, bv. te Oosterhout, Den Hout, Ulvenhout etc. 
De betekenis van het woord is oorspronkelijk "hoogte". 

HEIJDRA 
Deze familienaam was in 1947 alleen bekend in Tilburg en 
Vugt (6). Mag men deze naam beschouwen als een bijvorm bij 
Heidstra? 

HOEK, VAN 
Wonend op een hoek. 

HOHMANN 
Deze naam kwam in 1947 alleen voor te Eindhoven, Tilburg 
en Breda (7). Duits of Oostnederlands. 

HOLMAN 
Waarschijnlijk te vergelijken met Hollema, Holma, Bolling, 
alle patroniemen bij een mansnaam Holke. De n van Holman 
moet dan later achtergevoegd zijn. 

HONGENS 
Mag men vergelijken namen als Honing, Honigh etc.? 
Duits? 

HOOGENHUIZEN, VAN 
Hooghuis is een buurschap bij Hulst. Mogelijk liggen er el
ders in Nederland nog meer Hogenhuizen. 
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HOOGESLAG 
Deze naam was in 1947 alleen bekend te Bergen-op-Zoom (9). 
Ligt er een toponiem aan ten grondslag? · 

HOOGERHEIJDE 
Afkomstig uit de plaats van die naam. 

HOON, DE 
Mogelijk te vergelijken met namen als Hoogmoed, Moedwil, 
Nood etc. 

HOOYDONK, VAN 
Afkomstig van een nederzetting Hooydonk, bv. bij Strijbeek. 
De oorspronkelijke vorm van deze naam is Hodonck, dat be
tekent "hoge donk". Een donk is op zich ook al een hoogte. 

HOP 
Te vergelijken met namen als Thijm, Braam, Klaver etc. 
Hop is een slingerplant, die vooral op wat vruchtbaardere 
gronden veel voorkomt. Vgl. volgende. 

HOPPENBROUWERS 
In de late Middeleeuwen ging men er in de Baronie toe over 
om bij de bereiding van het bier geen "gruit" meer te ge
bruiken, maar hop. het zo gebrouwen bier werd hoppebier of 
kortweg hoppe genoemd. 

HORSTEN 

Zal wel te vergelijken zijn met een naam als Van der Horst. 
Een horst is een stuk hoge grond in de buurt van een moeras, 
begroeid met struikgewas. 

HORWARD 
Van Engelse origine? 
De naam kwam in 1947 alleen te Breda voor (10). 

HOUT, VAN DEN 
Hout betekent oorspronkelijk "hoog opgaand bos". 
Onder Oosterhout ligt een kerkdorp Den Hout, bij Prinsenbeek 
een gebied Ten Boute etc. 

HULSHOF 

Een hof is een omsloten perceel, hier dus mogelijk met een 
heg van Hulst. 

HULST, VAN 
Afkomstig van de plaats Hulst. 

HULTEN, VAN 
Hulten is een gehucht bij Gilze. 

HURCKX 
Hurk is hetzelfde woord als hoornik=hoek. 
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Verwijzingen . 

1. Meertens-Buitenhuis, p . 209 
2 . Idem, p . 22 3 
3 . Winkler, p . 264 
4 . Winkler, p . 210 
5 . Van der Schaar , p . 11 6 
6 . Meertens-Bu i tenhuis, p . 265 
7 . Winkler, p . 485 
8 . Winkler, p . 4 2 3 
9 . Meertens-Buitenhuis, p 2 78 

10 . Idem, p. 242 

ll. correcties, aanvullingen op de ledenlijst en 
react ies worden in de l aatste aflevering op
opgenomen . 
Ind ien U wilt reageren o p een verklaring , dan 
ontvangen we die gaarne op het r e dactie-adres . 

Zie voo r de volledige titel s v an de verwijzingen deel 1 . 

GENF..AlffiIE l'4iR • . JOANNF'S VAN HCX>YOONK 
door Kees I..ei~ten. 

In een van de volgende afleveringen van de Brieven van Paulus 
willen we ook de kwartierstaat publiceren van Mgr. Joannes 
van Hooydonk geb. 2-8-1782 te Ulvenhout en van 1853-1868 de 
eerste bisschop van Breda. 
Ad van Rijsewijk<+) stelde die kwartierstaat samen, maar k6n 
hem door zijn ziekte niet meer voltooien . 
Eén "Kwartier" ontbreekt. 
De grootmoeder van vaderszijde van Mgr. Van Hooydonk was 
Maria Jan Adriaen Martens. 
Zij huwde 14-6-1750 te Ginneken met Michael Adriaan van 
Hooydonk (*22-1-1710 + 3-3-1787 beide te Ginneken) 
Ze is begraven te Ginneken op 15-4-1785. 
Dan zitten we vast. 
Waar en wanneer werd zij geboren? 
Te Ginneken of "Meel" ? 
Wie waren haar ouders en wie grootouders? 
Wie wil het werk van Ad van Rijsewijk afmaken? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen. 
Gaarne ontvangen we van U een reactie. 
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DE MEIMAAND IN DE FOLKLORE 
door Anton van der Lee 

Twee maanden in het jaar spelen een hoofdrol in de folklore: 
december met talrijke gebruiken die samenhangen met de zonne
wende en mei, wanneer de natuur zich herstelt na de winter. 
Mei is de maand van uitbundig nieuw leven, van beginnende 
levenskracht, van de liefde en van de vreugde. 
Voor de Romeinen was "majus" het woord voor "groter"; het 
verwees naar de grotere rijkdom van de natuur ten opzichte 
van de voorbije winter. De maand wordt (of werd) aangeduid 
als Bloeimaand, maar vroeger ook als Wonnemaand en in kerke
lijk opzicht als Mariamaand. Wanne is het oud-germaanse woord 
voor vreugde. We vinden het o.a. nog terug in het oudste 
Nederlandse kerstlied (d.w.z. half latijns - half diets) "In 
dulce jubilo", waarvan de derde regel luidt: "Al onser herten 
wanne leit in praesepio (kribbe)". 
De viering in de roomskatholieke kerk van de meimaand als 
Mariamaand is officieel ingevoerd in 1784 bij decreet van 
paus Pius VI, maar ook hier speelt een rol, dat de kerk heeft 
geprobeerd reeds bij het volk levende gebruiken, die vaak nog 
stammen uit een heidens verleden, te kerstenen. Het meest re
cente voorbeeld hiervan is het feest van St. Jozef Werkman op 
1 mei, de Dag van de Arbeid. 

Voor de germanen was de meimaand gewijd aan de godin Freija, 
de godin van de vruchtbaarheid. De viering begon al op 30 
april, want volgens de opvattingen van de germanen behoorde 
de avond al bij de volgende dag, een verschijnsel dat we ook 
in de katholieke liturgie terugvinden in de viering van vigi
liedagen vóór grote feesten. 
Op 30 april wordt de gedachtenis gevierd van de heilige Wal
burga, een dochter van koning Reichart van de West-Saksen; 
zij leefde in de Se eeuw en stierf in het klooster van Heiden
heim. Als beschermheilige van de vruchten der aarde trad zij 
in de plaats van Freija, voor wie in de Walpurgisnacht een 
aantal heidense vruchtbaarheidsrituelen afspeelden. 
Zo was het ook de nacht waarin vroeger de jonge meisjes op een 
zonneheuvel (walburg) wachtten op de jongemannen van hun keuze, 
zoals we dat in de oude literatuur terugvinden: het sprookje 
van Doornsroosje, de sage van Brunhilde en Siegfried, de 
bruidvaartsage van Menglod in de Edda, maar ook Chaucer (vóór 
1400) en Shakespeare schrijven erover. 
In Faust en Goethe is het de nacht waarin de heksen elkaar 
treffen op de Bloksberg. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitser-
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land worden die nacht vreugdevuren gestookt op de toppen van 
heuvels en bergen. 

In vroeger tijden speelde de meiboom een grote rol in de fol
klore. Het was een geschilde berk of eventueel een den, waar
van alleen de top groen werd gehouden. Deze meiboom werd dan 
versierd met linten, kransen, papieren bloemen en vlaggen. 
Het is mogelijk dat dit gebruik zijn oorsprong vindt in de 
germaanse mythologie, waar de wereldes Yggdrasil het middel
punt van de aarde was: deze boom was z6 reusachtig, dat zijn 
takken zich over hemel en aarde uitstrekten. Van alle kanten 
werd de boom bedreigd door slangen, herten en vogels, maar 
de drie Nornen, de noodlotsgodinnen, besproeiden hem dage
lijks met zuiver water uit een bron en maakten zijn stam wit 
met klei uit de noodlotsboom. Het water keerde uit de takken 
terug als een weldadige regen, die voor de vruchtbaarheid van 
de aarde onontbeerlijk was. De katholieke kerk heeft zich 
steeds afkerig opgesteld tegenover gebruiken rond de meiboom. 
In het stadsarchief van Aken bevindt zich een stuk uit 1225, 
waaruit blijkt dat een priester tot grote woede van het volk 
de meiboom had vernield. Kennelijk was deze priester er niet 
van gecharmeerd, dat de mensen rond deze boom dansten en zich 
op andere wijze konden "vermeiden". In Vlaanderen is de tra
ditie van de meiboom het langst blijven voortbestaan, doordat 
ze gedragen werd door zogenaamde "meigilden" in het land van 
Aalst. 

De meitak werd in de eerste meinacht geschonken aan huwbare 
meisjes: hij werd door de jongens voor het venster geplant. 
Hieraan herinnert nog een aantal oude liedjes. Het bekendste 
ervan is wel "Schoon lieveke, waar waarde gij den eersten 
meien nacht, dat ge mei genen meie bracht?", waarna de jonge
man allerlei uitvluchten verzint om zijn verzuim goed te pra
ten. De keuze van de soort tak was erg belangrijk, want daar
mee werd namelijk uitgedrukt hoe men over het meisje dacht. 
Een doornige tak van hagedoorn of hulst betekende, dat men 
ze als een kwade meid beschouwde. De sp~~ met zijn puntige 
naalden symboliseerde de ongenaakbare juf, maar daar tegen
over stonden de kers en de populier als allemansvriendin. Werd 
een meisje met een wilge- of elzetak vereerd, dan werd daarmee 
uitgedrukt dat ze als een kletstante werd beschouwd; de brem
tak stond voor "flauwe meid" en een verdorde tak voor een 
"kruidje-roer-me-niet". Helemaal kwalijk was de vliertak, 
want die symboliseerde een heks, maar heksen en spoken werden 
weer onschade lijk gemaakt door het stoken van de meivuren. 
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De meimaand was per traditie ook de trouwmaand. Tegenwoordig 
houdt men daar geen rekening meer mee, maar zo'n vijftig jaar 
geleden, toen het trouwen al geruime tijd van tevoren werd 
gepland, werd de vruchtbaarheidsmaand, de bloeimaand, daar~ 
voor het meest geschikt geacht en dan ging de voorkeur nog 
specifiek uit naar de dinsdag als trouwdag. 
De kerkelijke liturgie stond ook in het teken van de vrucht
baarheid, vooral de quartertemperdagen na Pinksteren, waarbij 
onder het zingen van de litanie van Alle Heiligen een proces
sie werd gehouden; de bede "Ut fructus terrae dare et conser
vare digneris" (Dat Gij u gewaardigt de vruchten der aarde te 
geven en te bewaren) werd dan driemaal achtereen gezongen. 
Ook de Mariabedevaarten vonden dan plaats. In ons gebied was 
natuurlijk Meerseldreef de drukste bedevaartplaats maar 
ook Onze Lieve Vrouw van Den Bosch werd druk bezocht en, wat 
verder weg, vooral Scherpenheuvel, Handel en Oirschot. 
Uiting van vreugde om de nieuwe levenskracht is ook de gewoon
te van het dauwtrappen: op de eerste zondag in mei gaan 
muziekgezelschappen in alle vroegte op mars naar een naburige 
plaats. De meidauw werd vroeger wel beschouwd als geneesmid
del voor de ogen en vandaar dat hij voor dit doel werd opge
vangen. Tenminste, wanneer de drie "ijsheiligen" Pancratius, 
Servatius en Bonifatius (resp. 12, 13 en 14 mei) met hun be
ruchte nachtvorsten de dauw niet in rijp veranderden~ •• 

Uit: "Met gansen Trou" 
32e 

PIANl'EN IN DE WEERSVOORSPELLIN:; (9) 

Grasmaand 
In april heldere maneschijn 
zal voor de bloesem schadelijk zijn. 

Bloeimaand 
Het onweer in de schone mei 
Doet het koren bloeien op de hei. 

Zomermaand 
Sint-Jansregen 24/6 
Voor de oogst geen zegen. 
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"VAN GINNEKEN TOT NIEUW GINNEKEN" 

dat twee drukken beleefde, verscheen onlangs de derde druk 
van ons tweede suksesvolle boek 

"TUSSEN WITTE WOLK EN ANNEVILLE" 
door Jac Jespers. 

VELDNAMEN 

Reeds 20 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen in de 
vooru:;alige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 
4. Ulvenhout 
5. Ulvenhout en Geersbroek 
6. Strijbeek 
7. Strijbeek en Grazen 
8. Cauwelaer 
9. Bavel, Bol- en Eikberg 1 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 2 
11. Notsel en Koekelberg 1 
12. Notsel en Koekelberg 2 
13. Heusdenhou t 1 
14. Heusdenhout 2 
15. Ginneken-Dorp 1 
16. Ginneken-Dorp 2 
17. LijndorLlc 1 
18. Lijndonk 2 
19. Tervoort 1 
20. Tervoort 2 

25.04.83 
25.06.83 
25.06.83 
19.09.83 
19.09.83 
21.11.83 
21.11.83 
14.05.84 
01.07.84 
01.07.84 
17.09.84 
17.09.84 
27.04.85 
27.04.85 
18. 01. 86 
18. 01. 86 
29.06.86 
29.06.86 
29.06.86 
29.06.Só 

* de deeltjes 2 - 8 zijn uitverkocht. 

Binnenkort verschijnen: -- Galder, 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! · Ze worden Goud 

Alle uitgaven van onze kring zijn verkrijgbaar bij: 
-'t Kloostertj e , Dorpstr. 44, Ulvenhout. 
-Museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk 1. 

80 p. 
64 p. 
64 p. 
80 p. 
80 p. 
72 p. 
56 p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 
56 p. 
56 p. 
64 p. 
64 p. 
44 p. 

44 I'· 
44 p. 
36 p. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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LAATSTE VEILINXEBOUW IN NIEUW-GINNEKEN GESim'EN. 
door 'Ih. Hëngens 

In april 1979 besloot tuinbouwvereniging St. Brigida te 
Bavel zijn veilinggebouw te sluiten. In 1980 gebeurde het
zelfde bij tuinbouwvereniging St. Jacob te Galder. Op 
30 september 1986 werd er aan het veilinggebouw in Ulven
hout voor het !aast "geleverd". Hiermee is de laatste 
veiling in Nieuw-Ginneken verdwenen. 

Was er in 1945 in de Ulvenhoutse veiling nog een omzet van 
300.576 kg met een opbrengst van f 173.590,--, of zoals in 
het topjaar 1966 een omzet van 1.069.504 kg, opbrengst 
1 miljoen gulden, in 1986 schat men, dat er 241.671 kilo 
geleverd werd voor f 277.961,--. 

Werden er in 1945 en 1960 nog door zo'n kleine 200 tuinders 
hun produkten naar het veilinggebouw gebracht, in 1986 waren 
er nog maar 29 leverende tuinders. Terugval en groei komen 
niet zo maar. 

Historie 

Op 4 november 1919 richtte de heer A. Goos uit Ulvenhout 
de tuinbouwvereniging St. Laurentius op. Hij was tevens 
de mede-oprichter van de R.B.T. Een jaar te voren was er 
reeds een vereniging in wording, die zeer uitgestrekt ge
bied bestreek: Ulvenhout, Galder, Strijbeek, en de Belgische 

- Veilinggebouw Ulvenhout oktober 1986 . 

foto: J. Grauwmans 



plaatsen Hoogstraten, Meer 4 Meerle en Meers eldreef. België 
stic htte e c hter al spoedig een eigen veilinggebouw in Hoog
straten. Van ruim 400 lede n bleven er rond de 300 ove r voor 
Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Enkele jaren later splitste 
Galde r zic h af en waren er no g een 200 leden over. 

Nu, in 19 86 zijn er nog een 45-tal leden in Ulvenhout. 
Bavel heeft zich bij hen gevoegd, zodat er totaal een 
70 man lid zijn . De tuinbouwve reniging in Galder blijft 
t o t nu t o e met zijn 22 leden no g zelfstandig functioneren. 

De teruguitgang van zowel ledenaantal als rechtstreekse 
leveraars aan de veiling komt d oor meerdere factoren. Bij 
de opric hting waren er naast de tuinders vele boeren, die 
een "gemengd" bedrijf hadde n: wat vee, rogge en bieten en 
g rasland en daarnaast een beetje tuinbouw. Bovendien onder
hielden vele inwoners, die als hoofdkostwinning een ander 
beroep uitoefenden, nog ergens e en lapje grond, dat ze in
t e nsief verbouwden. 

- Veiling R K Tu i nbouwvereniging Bavel 

foto: H. A Hagen 27 - 9-' 64 
G A Nw - Ginne k en 
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Moest men eerst zelf met paard en wagen, met kruiwagen of 
hondekar de produkten in Breda naar de Haagpoort, bij het 
"Duitenhuis" aan de Haagweg, op de markt of huis voor huis 
voor afbraakprijzen zien te slijten, door de oprichting 
van de R.B.T.-veiling in Breda veranderde dit langzamer
hand. 
Er kwam wel een probleem bij. Hoe kon men in die tijd zijn 
waren dagelijks zo ver wegbrengen? Dat was tijdrovend. Van
daar was het een van de eerste dingen die men in de twin
tiger jaren ging doen, uitzien naar een centrale plaats in 
het dorp, waar ieder zijn spullen kon brengen. De schuur 
van café de Jong in Ulvenhout, waar ook een weegbrug bij was, 
werd gehuurd. 

In deze schuur was ook een aparte plaats om eieren te leveren. 
Er werden tuinbouwzaden verkocht en plat-glas. De tuinders 
konden ook aardbeienplanten bestellen, want deze werden door 
de tuinbouwvereniging zelf opgekweekt op een aparte akker. 
Op de zolder van de schuur werden de verpakkingsmaterialen 
opgeslagen. Het werd echter te klein. Daarom bouwde men aan 
de Pennendijk een nieuw veiling gebouw, dat in 1964 uitge
breid moest worden. Toen de bouw in 1958 tot anderhalve meter 

. hoogte was gevorderd, sloeg de bliksem op de nabijgelegen mo
len . en door de luchtdruk stortte de gehele muur in. Een teken 
aan de wand voor nu? 

- Het eerste veilinggebouw te Ulvenhout aan het huidige 
dorpsplein . 
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Ook het vervoer werd geregeld en ter plaatse werd een "agent" 
aangesteld, die als keurmeester de groente en het fuit keurde 
en eventueel nawoog. Deze keurmeesters hadden er geen dagtaak 
aan. De eerste, Kees van Hooydonk, had zelfs een winkel en 
een taxi-bedrijf. Ook voor de laatste keurmeester, Frans v.d. 
Wijgaart, die meer dan 30 jaar dit beroep uitoefende, was het 
een part-time baan. Druk in het hoogseizoen, minder druk in 
najaar en winter. 

De secretaris/penningmeester van de vereniging was tevens ad
ministrateur en betaalde uit. Zo werd het veilinggebouw een 
tussenfase naar de R.B.T. veiling en had vooral voor de klei
nere tuinders een grote sociale functie. 
"Uitbetalen was een heel gedoe", aldus de heer W. v. Riel, 
die dit vanaf 1945 tot voor enkele jaren behartigde. "Vroeger 
ging ik elke week bij de landbouwbank aan het van Coothplein 
geld halen. Dat ging nog met de fiets. Het geld werd gesor
teerd in guldens tientjes, vijfentwintigjes en honderdjes 
meegegeven, zodat er klein geld was om elke tuinder uit te 
betalen. Het is weleens 50.000 gulden geweest, waarmee ik 
over straat ging. Je moet er nu niet meer over denken". 
's Zaterdagmiddags kwamen de tuinders het geld bij hem halen. 
Maar ook 's zondags na de mis. In al die jaren is er slechts 
eenmaal bij hem ingebroken en een restant geld weggehaald. 
Een wonderlijke zaak, omdat ieder wist, dat hij in het weekend 
veel geld in huis had. 

- Veiling Galder maart 1982 

foto: J Grauwmans 
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Eind 1960, begin 1970, ging het aantal tuinders bergafwaarts. 
Er trad onder hen een vergrijzing op, omdat bedrijfovername 
financieel niet haalbaar was, viel door specialisatie de com
binatie boer-tuinder weg. De specialisatie in de tuinbouw met 

tevens zijn mechanisatie en intensivering bracht met zich 
mee, dat hoe langer hoe meer grotere tuinders rechtstreeks 
aan de veiling in Breda gingen leveren. Voor Ulvenhout kwam 
er ook nog bij, dat de woningbouw veel landbouwgrond vergde. 

Weemoed was er bij het verdwijnen in het straatbeeld van 
de wagens en karren, die kwamen leveren en soms in lange 
rijen moesten wachten. Nostalgisch kan men denken aan de 
sipsen(mandjes) voor de aarbeien, de tubs (houten vaatjes) 
voor de frambozen, de bussels (rietenmanden) voor de bessen. 
Dit alles was al voorbij: vervangen door modern vervoer en 
plastic verpakkingsmateriaal. Zo ook is nu in Nieuw-Ginneken 
het hoofdstuk van de veilinggebouwen afgesloten. De ·cirkel 
is rond: er wordt weer precies als vroeger geleverd in Breda, 
zij het dan aan een moderne eigen R.B.T.-veiling. 

AKTIE ZCNERZEX;EI.S ( 2 ) - STEUN PAULUS! 
door Kees Ieijten 

In deze "Briéven van Paulus" is een kaart ingesloten 
waarmee U Paulus kunt steunen. 

Het comité Zomerzegels wil dit jaar speciaal de Neder
landse musea steunen. 
Door de kaart op te sturen en te frankeren met een 
Zomerzegel van 55 et. steunt U Uw eigen museum, tenminste 
als U de naam van het museum invult. 
Wilt U Paulus steunen? 
Stuur de kaart op en vul de naam van ons museum in: 
"Museum Paulus van Daesdonck" Nieuw Ginneken. 

Doen! 

PERSONALIA ( 14 ) 

Twee leden van onze Kring zijn onlangs overleden: 
Koos Janssens en Ad van Rijsewijk. 
Wij betuigen hun familie onze deelneming. 
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OR LEURDER 
door Aruue van Lnrt-van DP.urzen 

Leurders zongen vroeger hun eigen leurders-lied, dit b.v. 
bij hun aankomst in een bepaald gebied waar zij met hun 
spullen leurden. Ook kwamen zij op geëigende tijden, dus 
steeds op eenzelfde dag. Met de grote schoonmaak brachten 
zij artikelen mee die dan erg gevraagd werden. 
Sjoke Jansen vertelde dat men rond die tijd van de "rond
loperkes" bloemekes kon kopen voor onder de stolpen te zet
ten. Hieronder dan een van de leurdersliedjes welke ik kreeg. 

"Kom vrienden ik zal u verhalen hetgeen wat u behaagt. 
Hoe ik zo in al die jaren aan mijn broodje ben geraakt. 
'k Dreef handel in konijnen en kippen en in broeken van 
bombazijn. 
In rokken en jakken voor vrouwen en in alles even fijn! 

Ik leurde met linten en qaren, 
met stijfsel, blauwsel en pap. 
Met spelden, bollen en haren, 
Met blink, zeep en gelap; 
Toe wil iets van mij kopen, 
Zoek wat u dienen kan, 
Dan moet je zo ver niet lopen 
En ik ben een eerlijk man! 

'k Verkoop ook korven en manden, 
Met houwers en jukken er bij 
En sikkels, stelen en banden, 
Ook lampen voor het gerij; 
'k heb tabak, sigaren, sigaretten, 
Tot pluimen, wol en vlas, 
Ook stenen om messen te wetten, 
En lammet, keersen en was. 

'k verkoop muziekskes met klanken, 
Ook pennen, inkt en papier. 
'k Zal iedereen bedanken, 
Die koopt voor mij plezier. 
Ik l oop nu al twintig jaren, 
Ik loop van dorp tot stad, 
Om te leven en om wat te sparen, 
En ik plak de rest aan mijn g ... .. t! 

DE KRUIDENTUIN 
door Christ Buiks 
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De voorjaarsbloeiers zijn in de afgelopen maanden tot volle 
ontwikkeling gekomen. 
Het speenkruid, Longkruid en overblijvend Bingelkruid bloeiden 
ondanks het gure weer al eind maart. Ook het zeldzame Voorjaars
helmkruid vertoonde toen al zijn weinig opvallende bloemen. 
Maagdepalm is ook zo'n vroege bloeier, de bloemen zijn blauw 
van kleur. De bladeren zijn donkergroen; merkwaardig is dat ze 
's winters aan de planten blijven zitten. Vruchten vindt men 
bijna nooit aan de Maagdepalm, maar daar staat wel tegenover 
dat de plant voorzien is van stengels die over de grond voort
kruipen en op verschillende plaatsen wortelen. Zo breidt hij 
zich uit. In het wild komt Maagdepalm alleen voor in oude bos
sen op humusrijke belommerde plaatsen. Als he.t najaar gunstig 
is bloeit de Maagdepalm voor een tweede keer. 

Een plant met erg opvallende bloei is de Wede; een ouderwetse 
verfstofplant. 
De bloemen hebben veel weg van het ook in mei bloeiende kool
zaad. De vruchten zijn eerst groenachtig maar verkleuren op den 
duur tot bijna zwart, hetgeen een erg decoratief uiterlijk aan 
de plant geeft. 

maagdepalm wede 
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Wede werd gekweekt op vruchtbare kleigronden: in hèt wild is 
deze soort vrijwel alleen aan te treffen langs de grote rivie
ren. 
De kleurstof die uit deze plant bereid kan worden is blauw. 
Reeds de oude Britten gebruikten deze blauwe stof volgens 
Cesar! Ze beschilderden er zichzelf mee in oorlogstijd. 
Na een broeiproces kan de kleurstof uit de planten gewonnen 
worden. Het rest"ant werd gebruikt als meststof (weemoes). 

grootbloemmuur 

Een hele mooie voorjaarsplant met 
opvallende witte bloemen is de 
Grootbloemmuur: deze soort heeft 4 
diep ingesneden kroonbladen, zodat 
het lijkt alsof er 8 zijn. 
De helmknoppen zijn opvallend geel. 

De grootbloemmuur kan aangetroffen 
worden in heggen en op niet al te 
beschaduwde plaatsen in bossen. 

Duinplanten voelen zich op de 
zandige ondergrond van de Heemtuin 
goed thuis, zo doet de Hondstong 
het er b.v. uitstekend evenals 
allerlei toortsen. 

De Hondstong is zo genoemd wegens zijn 
ruwharige langgerekte bladeren. 
De bloemen zijn klein maar prachtig 
van kleur: bruinrood, soms ook wit en 
paarsachtig. 
Het is een goede drachtplant; de bijen 
kunnen er veel nectar op verzamelen. 
Het eerste jaar vormt deze soort alleen 
rozetten; net tweede jaar begint de 
plant te bloeien, zo rond eind april. 
De vruchten behoren tot de meest plak
kerige van alle Nederlandse planten. 
Als ze eenm~ai in een trui zitten zijn 
ze er bijna niet meer uit te verwijde
ren. 

hondstong 

Een heel fraaie moerasplant, die 
tegenwoordig nog maar op enkele plaat
sen te vinden is, is de Adderwortel. 
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Hij behoort tot de familie van de 
Duizendknopen, waarvan de vertegenwoor
digers over het algemeen weinig in het 
oog lopende bloemen hebben. 
De wortel van de plant is gekromd en 
zwart. De kleine bloemen zitten in een 
aar. 
De Adderwortel is het slachtoffer ge
worden van de twee grootste gevaren 
die de Nederlandse flora bedreigen; 
verlaging van de grondwaterstand en 
bemesting. De meeste wilde planten 
prefereren arme en tevens vochtige 
bodem. In die arme bodem tref je na
tuurlijk plekken aan die wat meer van 
het ene of andere mineraal bevatten, 
die meer of minder vruchtbaar zijn 
enz. 
Je hebt op arme gronden dus veel meer 
variatie in omstandigheden, met als 

adderwortel gevolg dat er veel meer verschillende 
soorten planten kunnen groeien. 

In Nederland wordt de bodem steeds droger en rijker: dit geeft 
een milieu dat overal vrijwel gelijk is en waarin het uitstekend 
toeven is voor soorten als Hondsdraf, Scherpe Botterbloem, 
Zevenblad enz. 

De zeldzame en dus meer eisen stellende 
soorten laten het al gauw afweten. 
Prof. Westhoff, hoogleraar in de plan
tensystematiek drukte het in zijn af
scheidscollege zo uit: we leven in 
Nederland op een uitgedroogde mest
hoop. 
Het omkeren van het verrijkingsproces 
is uiterst moeilijk. Men moet dan 
tientallen jaren geen bemesting meer 
aan de grond geven en alles wat op die 
grond groeit afvoeren. 
In sommige bermen, waarin dit beheer 
al enkele jaren is toegepast, is dui
delijk te merken dat de kwetsbare 
soorten weer terugkeren. zevenblad 
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Terug naar de Heemtuin. 
Een aardig plantje dat in mei in bloei staat is Look-zonder
look. De naam is hierop terug te voeren dat de plant ruikt 
naar Look (uien) maar er in het geheel niet op lijkt. Het is 
een plant van halfschaduw. De vruchten zijn langwerpige hauwen. 
Op deze plant leven de rupsen van de nogal bijzondere vlinder, 
de oranjetip. 

De Pinksterbloem bloeit meestal met 
Pasen: deze plant zou dus met evenveel 
recht Paasbloem kunnen heten. 

Maar die laatste naam was al aan diverse andere platen gegeven 
o.a·. aan de Narcis. 

De Pinksterbloem houdt van vochtige grond: ze is aan te treffen 
in vochtig grasland, maar dan moet het niet al te zwàar. bemest 
zijn. 

pinksterbloem 

De bloemen gaan 's avonds ·en ook bij 
bewolking hangen: ze gaan "slapen". 
Doordat ze dan naar beneden hangen 
kan het stuifmeel niet zo makkelijk 
vochtig worden. 

Pinksterbloemen vertonen iets merk
waardigs: op planten die op goede 
vochtige gronden groeien, ziet men 
soms jonge planten op de bladeren 
verschijnen. Uit het op de grond 
liggende blad groeien wortels en ge
leidelijk ontstaan dus zo rondom 
één ouderplant een kring van nakome
lingen. 
De plant kan zich trouwens ook uit
stekend door zaad vermenigvuldigen. 
De zaden zitten in een soort peulen, 
hauwen genaamd. 
Toch is de Pinksterbloem nu veel zeld
zamer dan 20 jaar geleden. 

Wie in mei 's morgens in de Heemtuin 
komt kan daar een soort paardebloem 
op zeer lange stelen in bloei zie.n: 
De Gele Morgenster. 
Zoals de naam aangeeft staat de bloem 
alleen 's morgens open. Komt men na het 
mid?aguur dan is de bloem nauwelijks 
terug te vinden. 
Er zijn wel meer planten die alleen 
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's morgens bloeien, terwijl andere weer een voorkeur hebben 
vor de avond of de nacht. 

smeerwortel 

KERKET"IJKE FEFSIDAGEN 
door Jos Verdaasdonk. 

Een andere vroegbloeiende plant, ook uit 
de familie der Ruwbladigen is de Smeer
wortel. 
De bloemen van deze moerasplant komen 
voor in verschillende kleurvariëteiten 
wit en paars. 
De kleur hangt samen met het aantal 
chromosomen in de celkern. 
De wortel van de Smeerwortel is zwart 
en vettig. Hij zou slijmoplossend werken. 

In onze jeugd hadden we naast de veertigdaagse vasten nog 
een aantal losse vasten- en onthoudingsdagen z.g. Vigilie
dagen en Quatertemperdagen. Ik vond daarover het volgende 
versje: 

* 

** 

* Daags voor Pinksteren en Sint Pieter 
en Maria Hemelvaart 

Daags voor Kerstmis en Allerheiligen 
zorg dat gij het vlees dan spaart 

Want dit zijn de vastendagen 

Die de naam VIGILIE dragen. 

Als men assen op de hoofden legt 

En veel van Pinksterfeesten zegt 

Het heilig Kruisverheffing viert 

En Sint Lucia's beeld versiert 

's woensdags, 's vrijdags, 's zaterdags 
na deze 

** Zal het altijd QUATERTEMPER wezen. 

Sint Petrus 29/6, Maria Hemelvaart 15/8, Kruisverheffing 
(14/9), St. Lucia (12/12), Kerstmis 25/12, Allerheiligen 1/11. 
Quatertemper, betekent vier seizoenen winter, lente, zomer 
en herfst. 
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l1crifc5 & 
lît-öîti 

bewaard door C. v. Alphen 

LAPPER CHRISPIJN 

De schoentjes gaan er met paren 
En jammer de mensen ook 
Het verstand komt niet voor de jaren 
de liefde, wat vuur en wat rook 
Ach wisten 't de vliegende gaaien 
ze werden 't vrij leven niet moe. 

Refr. Ik zit er m'n schoentje te naaien 
en trek er m'n draadje toe. 

Hoe groeide uit dat lustige grietje 
Die knorrige dolle katijf 
Een lief als een hemelbietje 
En nu zo een duivelig wijf 
vandaag alle winden aan 't waaien 
en morgen nog ba en boe. 

Refr. 

Nu zit ze de pa·ssie te preken 
Bij Anneke van onze gebuur 
En lappen geen woordje te spreken 
Is het eten te zout of te zuur 
Straks komt ze me kozen of aaien 
Of zoeken naar bezem of roe. 

Refr. 

Wat heb je aan die pinten die pijpen 
neem liever een druppel of dop 
wat moet je dat alsje weer slijpen 
verduiveld met dat eeuwig geklop 
ik mag me niet wenden of draaien 
't is alles verkeerd wat ik doe. 

Refr. 

Weet iemand, daar valt me al weder 
dat schoenmakers raadseltje in 
't verschil tussen vrouwen en leder 
voor mij is 't klaar gelijk tin 
De vrouwen zijn vellen van haaien 
En l ede r i s v e l v an de k o e 

Refr. 

De kollektie van ons museum breidt zich steeds meer uit. 
Dat betekent, dat het museum een steeds vollediger 
kollektie krijgt. 

Tot 15 maart kwam er o.a. binnen: 

Bibliotheek 
Monnikleven, diverse boeken 

Café 
Oude reclameplaat Coca-Cola 

Curiosa 
Olielamp (zonder glas) 

Distributie 
L.P.G.-bonnen uit 1973 

Imker 
Opruimer (stuk gereedschap) 

Koninklijk Huis 
Bord abdicatie Juliana, huwelijksborden, huwelijkstegels, 
schilderij gezin Willem II!, treurmarsen Oranjefamilie, 
wijnfles "Orange", tegel Koningin Beatrix, tegel Kon. Huis, 
meerdere fotoboeken, diverse medailles, lied op zilveren 
paar. 

Land- en Tuinbouw 
Tubs (Galder), Karnstok 

Loodgieter: 
Blikschaar 

Maten en Gewichten 
Halve mud 

Meubelmaker 
Map met werktekeningen, meubelmakerslijm 

Oudheidkamer 
"Belgische"-plattebuiskachel, doos messen "Herder", 
ijzeren lepeldoosje 

Religie 
Kleedje H. Hart, foto P. Pius XII 
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Religieuze Bibliotheek 
Kinder missaal, parochiebundel, enveloppe Santjes, 
Kinderkerkboek "Schat 1892", gebedenboekje, Hemelsch 
Palmhof . 

School 
"Versjes voor de lagere school", showdoosje ijzererts, 
doos nylonkorrels, productieschema's Terlenka en Enkalon, 
boekjes Ot en Sien, diverse leesboekjes. 

Smederij 
Gereedschap 

Timmerman 
Zaag, klein trekschaafje 

Winkel van Sinkel 
Geldsorteerbakjes, fornuispoets "Hartendief", kaarten 
met boordenknoopjes. 

Wereldoorlog II 
Rundfunk stör•schutz. 

Schenker waren: De dames, heren of families B. Aarsen
Sprangers, D. v.d. Abeele, Adriaansen, Adriaens, Aerts, 
v. Beek, v.d. Berg, A. v. Dort-v. Deurzen, J. v. Dun, 
A. v. Eyl-v.d. Klashorst, J. Grauwmans, W. v. Hooydonk, 
A. Jansen, N. v. Loenhout, G. v. Loon, Pater Wilfried 
Mertens, J. Rops, A. v. Rijsewijk, C. Schijvens, A. Ver
kooyen, J. Voermans. 

STRIJBEEK VOORUIT VIJFTIEN JAN{ 
noor Kees Iei~ten 

Strijbeek, een van de kleinste kernen uit onze gemeente, 
heeft sinds 1962 een echte "Burenhulp"-vereniging, die dit 
jaar dus 15 jaar bestaat. 
Burenhulp was vroeger de belangrijkste hulp in elke gemeen
schap (1) "Strijbeek Vooruit" werd in mei 1962 opgericht 
door de heer Elbers, die ook de eerste voorzitter werd. 
Louis Remeysen, steeds een van de drijvende krachten, zet 
thans de geschiedenis van de vereniging op papier, zodat 
een boeiend overzicht ontstaat van de historie van een 
kleine gemeenschap. 
Kermis, Sinterklaas, reisjes, feesten maar ook een in
druk we kkende hulp bij ziekte en overlijden zijn kenmerken 
v a n d ie verenig i ng. 
"Strijbeek Voo r u it" proficia t. 

(1) Zie ook "Burenplicht" door Kees Leijten B . v . P . 35 p . 73 . 

OP EN ROND DE GRENS ( lli) 
door Ad Verkooijen 

DE VEESMOKKEL UIT NEDERLAND 

-

Sedert eenige maanden geven de bladen bijni;t · dagelijks nieuws 
over het smokkelen van vee en varkens van~ . Nederland naar Bel
gië; daar gaan weinige nachten voorbij of tolbedienden komen 
in aanraking met vee- of varkenssmokkelaars; langs de groote 
banen vliegen de groote auto-tractors met vol geladen cami
ons vee en varkens over de grens naar het Belgisch binnen
land. 
Naar de grensversperringen zien ze niet om, ook niet naar 
het geknal van revolverschoten; wel is waar dat zoo wat 
overal de grensposten, vooral in Vlaanderen, werden verdub
beld; zelfs de gendarmerie te paard doet bijzondere nacht
diensten om dezen sluikinvoer tegen te weren, maar het Neder
landsch vee wordt dan gewoonlijk door dicht begroeide bos
schen of velden gedreven. 
Dit alles is de oorzaak dat onze landbouwers van hun vee of 
varkens op het Belgisch grondgebied, bijzonder in grensgebied 
van Waesland in Vlaanderen niet afgeraken en veel vet gemeste 
runders of varkens op stal hebben staan; nooit hebben zij be
zoeken van kooplieden of vraag om te verkoopen. 
Om een gedacht te geven van goede koop: als de smokkelaars 
somtijds een koe hebben, die niet goed vooruit wil, laten 
ze haar eenvoudig loepen. 's Morgens wordt ze dan door voor
bijgangers aangetroffen. Andere gesmokkelde dieren vindt men 
liggen in grachten of waterbeken. 
Natuurlijk dat de werkloozen er gauw bij zijn, om de achter
kwartiers weg te ruimen; v e rleden week vonden de tolbeambten 
nog slechts het vel, lever e n kop, waarmee de straathonden 
hoogtij vierden in 't veld. 

Uit: De Gazet van Hoogstraten, 18 februari 1933. 



DE KEr...DERPIANK 
door Kees Lei:iten 

1)2 

Waar staat de melkkan, waar staat de weegschaal, 
waar heb jij de melkkoker gelaten? 
Op de kelderplank. 
We herinneren het ons van vroeger. 
In ons museum is boven de keldertrap een echte kelder
plank met op de bovenste plank een gehaktmolen, een weeg
schaal, een koffiepot, een waterkan, twee zeven, 'n melk
kan, 'n pannetje en een druivenmolen. 
Onder een vergiet, 'n melkoker, 'n theepot, 'n melkkan, 
en allerlei borden en schalen. 
Rechts de kaasmolen. 
Links langs de wand een bakvorm, 'n vergiet en 'n trechter. 
Het lijkt net echt. 
Jan Soeterboek tekende het voor ons weer uit. 

UITSPRAAK (57) 

Vooruitgang streelt 
St il s tand vervee lt 
He t v erlede n ve r gete n s teelt 

BRIE.VEN VAN PAUUJS 

1• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
te Nieuw-Ginneken. Het staat i nternationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
let verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
Yroeqere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
... nte Nieuw-Ginneken. 

Redaktie 
Redaktie-adn>s 
Omslagtekening 
Lay-out 

C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J.A.M. Soeterboek 
C.J.M. Leijten 

De heemkundekr i ng "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk 
erkend als vereniging op 25 november 1975. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

MUSEUM 
~mkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. 
Bet museum is geopend elke le zondag van de maand van 14 .00 uur-17.00 uur en op 
verzoek.Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

A. Luijten 
A. Lodewijk 
A. Verkooijen 

't Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Ma r kweg 2 

~ 
J.C. 
C. J.M. 

van der Westerlaken 
Leijten 

J.M. B.M. Jespers 
A.P.J.M. Luijten 
A.P.H. Lodewijk 
J .A.M. 
A.M.M. 
W.A. 

Grauwmans 
Verkooijen 
Langen 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboek je 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Hoop" 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulve nhout 
1980 van Ginneken tot Nieuw Ginneke n 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1 - 20 (1983- 1986) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 Carnaval in Oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Annevi lle 
1986 Wandelen in Strijbeek 

LIDMAATSCHAP 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

076 - 61 29 26 
01613 - 17 80 
076 - 61 31 55 

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

(1984) 
(1985) 
(1986) 
(1984) 
(1985) 
( 1986) 
(1985) 
(1985) 

J.M.B.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H.J. Dirven, K.A.H.W. Leenders e.a. 
Dr . J.L.M. de Lepper 
H.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken e.a. 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A.M.M. Verkooijen e.a. (B.v.P. 44) 
Brieven van Paulus (46) 
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50) 
Jac Jespers 
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven 

Bet verenigingsjaar van de heemkundekr i no loop van 1 s eptember tot 31 augustus. 
Naast diverse heemaktiviteiten , l ezinoe n, t entoonstellingen en excursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus " uit. 
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1986-1987 f 25,-- per jaar. 


