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Ni euw-Ginneken, 15 Grasmaand 1988 

EEN BRABANl'SE KOFFIErr'AFEL 

Op het menu van vele restaurants, ook buiten Brabant staat 
tegenwoordig de Brabantse Koffietafel. 
Soms prijkt daar Gelders brood, 'n saucijsebroodje of Fries 
Roggebrood op. 
Waarschijnlijk legt men die provincies dan voor het gemak 
maar in Brabant. 
In deze Brieven een echte Brabantse Koffietafel, met vooraf 
een brandewijntje met suiker. 
Een verhaal over tafelmanieren en een menu uit 1885 passen 
er goed bij. 

Jan Bastiaans.en· sta it . in .deze Brieven een serie artikelen 
"Sagen en-'' Volksvertelling;.;g uit het land van Pau"lus", 
Herman Dirven beschrijft het Kasteel "Elsakker" te Meerle 
en Ad van Eyl-van de Klashorst haalt herinneringen op 
aan haar grootmoeder. 

Het dialekt - ABC heeft aanstekelijk gewerkt. 
Wellicht hebt U er volgende keer ook een, maar ga U 
eerst tegoed doen aan 

EEN BRABANTSE KOFFIETAFEL 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1988. 

Beste Heemvrienden, 

In de druk bezochte lezing over de zigeunerbedevaart naar 
Le~ Saintes Maries de la Mer kwamen niet alleen de drie 
Maria's ter sprake, maar passeerden vele heiligen de revue. 
Dhr. Knippenberg weet bovendien de daarbij behorende ker
ken en kapellen te vermelden over heel Europa verspreid. 
Deze parate kennis, die hij op een boeiende wijze uit zijn 
mouw weet te schudden, is verbazingwekkend en ik denk 
vrijwel uniek. Wij hebben Dhr. Knippenberg voor het vol
gend jaar weer op de agenda gezet. 

Op maandag 25 april komt pastoor Verdoodt uit het Belgische 
Morkhoven een klankbeeld vertonen over de vier seizoenen 
in het Vlaamse land, over Gent en Brugge en over de Zwitserse 
Alpen. Pastoor Verdoodt is zelf tot zijn 55e jaar berggids 
in de Alpen geweest en vertoeft, als het enigszins moge-
lijk is nog vaak in zijn geliefd berggebied. 
In de Alpen heeft hij in de loop der tijd verschillende 
moeilijk te bereiken toppen bedwongen. 
De dia-serie, met als titel: Als de ziele luistert, wordt 
begeleid door de prachtigste muziek. 
Dit klankbeeld noemt hijzelf een poëtisch-religieuze be
nadering van de mens in de natuur. 
De juiste entourage voor dit diaklankbeeld leek ons het 
klooster van de paters van MeerseJ.-,-Dreef. 
Deze avond, die een diepe indruk bij U zal achterlaten, 
begint om 20.15 uur. 

Tenslotte gaan we op zondag 29 mei op excursie naar het 
openluchtmuseum in Bokrijk. Bus plus entree kosten f 27,50 
p.p. Wie eerst komt, die eerst maalt! Over vertrektijd 
en vertrekplaats leest U elders in deze Brieven meer. 
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Ik hoop U, onder het genot van een trappist, in een 
goede gezondheid bij onder zuiderburen te mogen .ontmoeten . 

VERKENNERIJ EN PADVINDERIJ 
door Kees Leijten. 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonk 

der Westerlaken 
voorzitter. 

Onlangs kwam onze heemkundekring in het bezit van een 
schitterende collectie foto's, die Kapelaan Van Ginneken 
destijds verzamelde in Ulvenhout. 
Vele foto's zijn gewijd aan de verkennerij. 
Een nieuw onderwerp was geboren. 

Vanaf 1 januari 1989 willen we in de stal van ons museum 
een wisseltentoonstelling inrichten over Verkennerij en 
Padvinderij. 

De kern van de tentoonstelling is de fotocollectie van 
Pastoor Van Ginneken. 

Wie helpt ons verder? 
Hoeden, petten, uniformbroeken, uniformrokken, insignes, 
dassen, riemen enz. 
Er moet nog veel op zolder liggen over de verkenners, pad
vinders, gidsen, welpen enz. 
Paulus wil graag over dit onderwerp een collectie opbouwen. 
Ook foto's van de gebouwen en interieurs van die gebouwen 
zijn welkom. 
Wellicht zijn er (oud-)bestuursleden, die voor onze Brieven 
van Paulus de geschiedenis van de Verkennerij in Bavel, 
Galder, Ulvenhout of Meerseldreef op papier willen zetten. 
De redaktie ontvangt graag elke kleine of grote bijdrage 
voor het tijdschrift. 

Helpt U Paulus met deze nieuwe wisseltentoonstelling? 

U weet wel : "Ik breng ook wat mee voor Paulus" . 
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AGENDA 1988 (49) 

april 4 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 

-----------------------------------------------------------------

mei 

juni 

juli 

aug. 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 

15 Brieven van Paulus 69 
25 "Als de Ziele luistert" Diaklankbeeld 

door Pastoor Verdoodt. Klooster Meer 
seldreef 20.15 uur 

1 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
3 "Gilden vroeger en nu" door E. van 

Autenboer. K.U.B. Tilburg 19.30 uur. 
29 Excursie naar Bokrijk 

5 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
Sluiting tentoonstelling "Genees
kunst vroeger". 

26 Bavel anno 1920: "Bavel in beeld" . 

15 Brieven van Paulus 70 

3-6 Heemkamp "Budel en Cranendonck grenze(n) 
loos". 

31 Einde 13e verenigingsjaar 

Begin 14e verenigingsjaar 
4 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 

13e jaarvergadering 
17 2e Open Monumentendag 

Opening Tentoonstelling Monumenten 
en "Monumenten". 

2 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
5 "Volksfeesten" door J. Helsloot 

K.U.B. Ti~burg 19.30 uur 
15 Brieven van Paulus 71 

6 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
9 "Brueghel en het Volksleven" door 

Prof. s. Top. K.U.B. Tilburg 19.30 uur . 

4 Museum open 14.00 uur-17.00 uur 
15 Brieven van Paulus 72 

EXCURSIE NAAR OOKRIJK 
door Jac Jespers 
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Zoals al enige malen is aangekondigd, zal dit jaar een 
bezoek worden gebracht aan Bokrijk in Belgisch Limburg. 
Op zondagochtend 29 mei a.s., om 9 uur, vertrekken we 
bij het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken naar dit inter
nationaal bekende openluchtmuseum dat jaarlijks door 
honderdduizenden wordt bezocht. 's Avonds rond 19.00 
uur zijn we weer thuis . 
Sedert 1952 zijn hier meer dan 100 landelijke en stede
lijke authentieke gebouwen uit het Vlaamse land gerecon
strueerd. 
Al deze oude woonhuizen, boerderijen, schuren, molens 
enz., die voorzien zijn van oorspronkelijke huisraad 
en werktuigen, geven een getrouw beeld van het dagelijkse 
leven in Vlaanderen van de 16e tot in het begin van deze 
eeuw. 

"Oude Stad " 

Sedert 1972 werd het landelijk gedeelte aangevuld met een stede
lijke afdeling . Dit nieuwe proejct kreeg de naam «Oude Stad». De 
eerste afdeling bestaande uit een Oud-Brabantse hoek (waarin zich 
7 gebouwen uit Antwerpen stammend , bevinden). kende reeds zijn 
voltooiing . 
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Bij de aanleg we rd ni e t alleen beoogd o m huizen uit ver
gane tijden met hun oorspronkelijke interieur te tonen 
maar ook o m hun nede rzettingsvorm herkenbaar te maken. 
Aanvankel ijk werden a lleen landelij ke gebouwen overge
bracht die representa tief waren voor de verschillende 
cultuurlandschappen, die men in Vlaanderen onderscheidt. 
Zo werden een Kempi sche dorpskern , een Mi ddenlimburgs 
dorp, een West - en Oostvlaams gehucht en een Maaslandse 
hoek opgebouwd. 
Sedert 1972 werd dit landelijke gedeelte a angevuld met 
een stedelijke afdeling. Dit nieuwe project kreeg de 
naam "Oude Stad" en omva t een t wintigtal schitterende 
gebouwen, waarvan een aantal uit Antwerpen stamt. 
Het Openluchtmuseum met zijn 80 ha. volkskundig erf
goed, vorm slec hts een klein onde rdeel van het 550 ha. 
grote Provinciaal Domein Bokrijk. 
Dit Domein, dat gratis toegankelijk is, omvat o.a. een 
enorm grote speeltuin, het Koningin Astrid Park met 
rozentuin, een kruide ntuin en een arboretum, waarin 
drie wandelro utes zijn uitgestippeld. 
Uitrusten kunt U er in zeven verspreid gelegen estaminets 
en herbergrestaurants. 
Wilt U zi c h opgeven voor dit werkelijk unieke uitstapje, 
dan kunt U na betaling van f 27 , 50 p.p. kaarten afhalen 
op twee adressen: 
Bij Wim Langen, Kloosterstraat 46 te Bavel, tel. 01613-
1467 en bij Jac Jespers, Vang 21 te Ulvenhout, tel. 076-
653894. 
In de prijs van f 27,50 zi jn inbegrepen het vervoer, de 
toegang tot het Openluchtmuseum, een twee uur durende 
rondleiding met een ervaren gids en een kopje koffie 
onderweg. We vertrekken met maximaal twee bussen.. Om 
teleurstelling te voorkomen, _adviseren wij tijdig Uw 
kaart(en) af te halen. 
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MET ZIGEUNERS OP PAD 
door Anneke O:rres-van den Berg 

Maandag 14 maart 1988 was het weer razend druk in de Fazanterie 
in Ulvenhout. Dat kan ook haast niet anders want de heer 
Knippenberg kwam Paulus weer met een bezoek vereren. Wederom 
had hij een interessant onderwerp gekozen zodat hij weer 
prima uit de verf kwam. 

Het grote publiek was een al oor voor de heer Knippenberg 
die ons dit keer meevoerde naar het land van de zigeuners. 
En dat zij geen eigen land hebben en ook geen grenzen kennen, 
bleek al snel. Overal en nergens wonen zigeuners. In Gro
ningen, in Breda en in Frankrijk en in Duitsland en ga zo 
maar door. 
Er zijn niet zo veel zigeuners meer over sinds de tweede 
wereldoorlog want, zo is later gebleken, naast de vele jo
den zijn zo'n 400.000 zigeuners in concentratiekampen om
gekomen. Niet alleen in de oorlog zijn de zigeuners vervolgd. 
Dit bleek uit het verhaal van de heer Knippenberg over het 
arriveren van de zigeuners in Nederland. 
In 1420 arriveerden de eerste zigeuners in Nederland nadat 
zij door de Turken van de Balkan verdreven waren. Zij noem
den zichzelf de GRAVEN VAN EGYPTE. In Deventer (de eerste 
plaats waar zij kwamen) werden zij uiteraard binnen de 
stadsmuren uitgenodigd, maar al snel bleek dat bezittingen 
vlot van eigenaar wisselden. Deventer vond het dan ook niet 
erg dat de graven weer vertrokken. Al snel ging het verhaal 
van stad tot stad, dat je die graven uit Egypte maar beter 
niet tot je stad kon toelaten. Zij werden dan ook steeds 
maar doorgestuurd. 

Naar Les Saintes Maries-de-la- Mer 
Toch zijn het de zigeuners die zich vrij snel aanpassen aan 
bepaalde g~bruiken en dan bedoelen we met name het geloof. 
De meeste ···zigeuners in Nederland, België en Frankrijk 
zijn Katholiek en erg gelovig. 
Dat komt jaar tot uitdrukking in de plaats Les Saintes Maries
de-la-Mer in Zuid-Frankrijk. Daar komen jaarlijks vele zigeu
ners naar toe om daar hun heiligen te vereren. In de eerste 
plaats is Les Saintes Maries-de-la-Mer de bedevaartplaats 
voor Maria Jacobi en Maria Salomé, maar voor de zigeuners is 
het nog veel belangrijker dat zij daa~ hun "heilige" Sarah 
kunnen bezoeken. Sarah is geen echte heilige maar volgens de 
zigeuners is zij samen met de heilige Maria 's aan wal gekomen 
in Les Saintes Maries-de- la-Mer. In de Crypte onder de kerk 
is een speciaal altaar opgesteld voor Sarah. Er staat ook e en 

" 
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Sarah beeld. Pas sinds enkele jaren mag dit beeld meegevoerd 
worden in de jaarlijkse processie naar de zee. Tot op enkele 
jaren mocht dit niet van de autoriteiten omdat Sarah geen 
echte heilige is. 
Bij een bezoek aan de crypte van Sarah valt het meteen op 
dat het beeld behangen is met foto's. Dit gebruik is sinds 
enkele jaren ook terug te vinden in het Noordbrabantse Esdonk 
waar bij een Christusbeeld in een kapel ook een aantal foto's 
zijn gelegd. Waarschijnlijk is dit door zigeuners gedaan 
die dit op andere plaatsen hebben gezien. De zigeuners zijn 
vaker in de kapel geweest. Want zoals in andere bedevaart
oorden van zigeuners werd op een goede dag ook het Christus
beeld in doeken gewikkeld en met haren bedekt. 

Helaas kon de heer Knippenberg ons hier geen foto van laten 
zien, want toen hij enkele dagen later terug ging was alles 
al opgeruimd omdat het natgeregend was door een gat in het 
raam. Dit gat was er overigens expres ingemaakt om er spij
kers door heen te kunnen gooien. Dit is een gebruik om 
zweren kwijt te raken. (Spijkerkoppen lijken op zweertjes). 

Drs. Knippenberg had ook enkele dia's bij zich van graven 
van beroemde zigeunerfamilies. De meeste graven zijn in Den 
Bosch te vinden. Ze worden erg netjes bijgehouden en zijn 
bezaaid met beeldjes en plastic bloemen. 
Aan de graven kun je vaak zien wat het beroep van de over
ledene was. Zo wordt bij een vioolspeler meestal een viool 
afgebeeld. Een groot aantal zigeuners verdient zijn brood 
trouwens met het maken van muziek. Vanoudsher hebben de 
mensen altijd al veel gereisd en daarom moesten zij zich 
een beroep aanmeten dat je overal kan uitoefenen. 
Zigeuners zijn daarom vaak muzikant, scharensliep, kete
lapper of paardenhandelaar (nu autohandelaar) . 
Ook de vrouwen helpen een handje mee met het vullen van 
de portemonnee. 
Handlezen en waarzeggen behoren tot hun voornaamste werk
zaamheden. Voor waarzeggen hoef je trouwens helemaal geen 
blik in de toekomst te hoeven werpen! Als je maar mensen
kennis hebt en weet in te schatten wat mensen graag zouden 
willen horen. Het is dus vooral een kwestie van het goed 
gebruiken van je ogen en je oren. 
De heer Knippenberg kon ons niet veel dia's laten zien 
van zigeuners zelf want voor zigeuners betekent het 
heel wat om je te laten fotograferen. 
Daarom sprak hij zijn bewondering uit tegenover de heer 
Bakx die een aantal jaren geleden een groot aantal foto's 
heeft kunnen maken van zigeuners die zich een tijdje 
hebben opgehouden bij het seminarie IJpelaar. 
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Zigeunerkinderen bij 

de Sociale Akademie in Bavel. 

foto : Jac Bax 

De heer Bakx had deze foto's ter illustratie opgehangen 
in de zaal de Fazanterie en ze waren zeker de moeite van 
het bekijken waard . Op zijn beurt sprak de heer van der 
Westerlaken zijn bewondering uit tegenover de heer Knip
penberg. Het is hem voor de zoveelste keer gelukt een 
volle zaal te trekken en een interessant verhaal te 
brengen. Iedereen die aanwezig was onderschreef het ver
zoek, volgend jaar weer langs te komen met zo'n boeiende 
lezing. En we kunnen voorspellen dat het dan weer afge
laden vol zal zitten. 

OUDE HUISMIDDELTJES (13) 
.drammafoonI?laten-, die na lang gebruik onbruikbaar worden, 
wrijft men zacht in met fijne olie, dan zijn ze weer bruik
baar. 

OUDE HUISMIDDELTJES (14) 
Houten laden van tafels en kasten, die klemmen, bestrooie 
men aan de onderkant met talkpoeder. 

OUDE HUISMIDDELTJES (15) 
Houten palen bewaart men voor rotten als men het gedeelte, 
dat in de grond komt van te voren bestrijkt met gekookte 
lijnolie, waarin men kool tot poeder gestampt, mengt. 
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'Paulus' exposeert steekpannen, 
oortoeters en nachtspiegelingen 

dCX>r Gerard van Herpen 

Meteen al bij het binnenkomen van de e xpositieruimte zie ik 
de verzameling steekpannen van wit emaille, de hier en daar 
afgebladderde nachtspiegels en de glazen ondersteken. Ik heb 
een s op een kamer in het ziekenhuis gelegen, naast een man 
die de hele nacht door met een onherkenbaar accent riep, 
"zuster mag ik de pan?" Hij sprak het woord pan uit alsof 
hij telkens een ballonetje liet springen. Pàang ... 
In het ziekenhuis zijn die dingen natuurlijk een uitkomst, 
maar ik ril toch een beetje bij de herinnering aan de pan 
zoals die door een hardhandige zuster als een steekwagen 
onder je gat werd ge5chroven en aan de geneesheer die aan het 
voeteneind van mijn bed naar mijn gezondheid informeerde en 
daar zichtbaar zijn neus voor ophaa lde. Hij kon niet zien maar 
wel ruiken dat ik op de pan wanhopige pogingen deed om van het 
ziekenhuisleven nog iets fraais te draaien. 

Weids 
Zondagmiddag van twee tot vijf uur is in het museum "Paulus 
van Daesdonck" in Ulvenhout de tentoonstelling te zien met 
de weidse naam "Oude geneeskunst". In de expositieruimte 
van het museum is een collectie geneeskundige apparatuur 
uitgestald die voor een groot deel afkomstig is van de le
gendarische Ulvenhoutse dokter P.M. van Loenhout en die 
anderdeels bestaat uit materiaal dat zelf verzameld is 
of dat vroeger eigendom was van het Bavels Wit-Gele Kruis. 

Over d o kter Van Loenhout (de o udere dus) , vertelt mij Jan 
Grauwmans de volgende anecdote: J an vertelde dokter Van 
Loenho ut dat deze hem nog ter wereld had geholpen, waarop 
Van Loenhout reageerde met, "och, iedereen maakt fouten". 
In he t museum ligt een van de vele brief jes die dokter 
Van Loenhout in de oorlog moet hebben geschreven waarmee 
mannen ziek konden worden verklaard, zodat ze niet naar 
Duitsland hoefden te worden gestuurd. Jan Grauwmans: 
"Het was een echte dorpsdockter die me nsen die het niet 
k onden betalen geen rekening stuurde". 
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Reputatie 
Op de tentoonstelling over geneeskundige apparatuur uit 
vroeger jaren krijg ik uitleg van Jan van de Westerlaken 
en van zijn vice-voorzitter Kees Leijten. 
Ergens tussen meer serieuze apparaten lees ik ook deze 
Brabantse spreuk : "Houdt oew handen en voeten werm . Vul 
mee maote oewen derm . Houw oewe poeper open . En laot 
d'n dokter naar de donder lopen~ Ulvenhout bezat in vroeger 
jaren de bijzondere reputatie een wonderdokter te hebben, 
die in het Ulvenhoutse bos woonde en waar ze uit heel 
Nederland naar toe trokken. 
De steekpannen hebben we nu al wel voldoende besproken. 
Er ligt er een bij van porselein. Ik denk, toch eens even 
kijken of die net als mijn alledaags bestek door Vileroy 
en Bach · zijn vervaardigd. Ja, dat was inderdaad zo, met 
dit verschil dat vroeger die fabriek kennelijk in Dresden 
stond en nu ergens in Luxemburg. 

Wat komt U toch veel van mij aan de weet, vindt U zelf 
ook niet? 

\ -

I~ 

,,Aandachtige aandacht
11

; ·oor de openingsceremonie door dokter 
Fons van Loenhout op zondag 4 januari 1988 . 

foto : Jac Bax 
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Valies 
Doktersvaliezen zoals ze vroeger zo aandoenlijk in streek
romans konden worden beschreven, ze staan er in verschil-
lende maten. Jan en Kees ondervragen mij soms over de her
komst en functie van sommige instrumenten . Ik weet van niks, 
ik kijk als een onverlost jongetje naar de verlostangen, 
bloedonderzoekers, catheters, neusspoelers en oortoeters . 
Straks thuis zal ik Ria alles uitvoering uitleggen, want die 
is verpleegster geweest en zij heeft met haar panvaste handen 
menige steekpan, roetsj roetsj, onder achterwerken van hier tot 
gunder gestoken. 
Mijn oog valt ook op het boekje "De nieuwe geneeskunde" van 
pastoor Neumann. Dat boekje herken ik onmiddellijk. Voor mijn 
ouders was dat de medische gids en het werd vanwege sommige 
blote benen of omdat er wel eens een te forse boezem in af
gebeeld stond, voor ons kinderen verborgen gehouden. 

Huisdokters waren vroeger van alles, ze waren specialisten 
en apothekers. ik zie ook dat ze hun apparatuur meesjouwden, 
zoals "mobiele" injectiespuiten en injectiemateriaal waarvan 
de naalden in kokertjes met alcohol waren opgeborgen. Hecht
materiaal is er ook te zien, oude en nieuwe spuiten, houten 
thermometers en plastieke, apothekersflessen en clysmaspuiten 
die berekend zijn o p veel en lang, tongspatels en mondspie
gels, oorbekers en oorspuiten. 

Spuiten 
Jan van der Westerlaken en Kees Leijten tillen die medische 
werktuigen allemaal op, houden ze ongeveer ter hoogte van 
mijn ogen en mijn neus en vragen mij alsof ik op examen ben, 
"en wat denkte gij dat dit is?" Ik stamel bijna altijd iets 
verkeerds, ik zeg een bloedonderzoeker als een oorspuit 
wordt bedoeld en een curetagetang zie ik voor een gipsknipper 
aan. Alleen de tongspatels en de brillenset raad ik meteen 
goed. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik bij een tong
dokter altijd bang was dat ik zijn spatel zou inslikken bij 
"zeg er een aaa" en bij de brillendokter zie ik altijd all~s 
feilloos en buiten gekomen jas ik zo tegen de eerste de beste 
lantaarn aan. 

Wie nog eens met eigen ogen wil zien op welke steekpan hij 
of zij zoal gezeteld is geweest of met welke kattedarm hij 
of zij zo kunstig aaneen genaaid is geworden, wel, op 
naar de oude geneeskunst in Paulus van Daesdonck, de 
eerste zondag van de maand van twee tot vijf, Pennendijk 
in Ulvenhout. Krukken hebben ze bij Paulus al meer dan zat. 
Die hoeft U niet meer mee te nemen. 
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DIALEKT ABC ( 2 ) 
door Jan Bastiaansen (Rijsbergen) 

In de laatste Brieven van Paulus (68) maakte Kees Leijten 
een dialect alfabet. 
Ik vond dat erg leuk en ben meteen gaan zitten om er ook 
een samen te stellen. 
Een compleet A.B.C. is het niet geworden. Sommige letters 
heb ik niet, maar van anderen vond ik meerdere woorden. 
Bij het samenstellen van zo'n A.B.C. moet je trouwens op
passen dat het geen carnavalskrant wordt. In dat geval 
kan ik nog wel een aantal A.B.C.'s opzetten. 
Wellicht heeft de redaktie met d~e vraag wel wat los
gemaakt. Indien ieder lid van de kring daarvoor eens 
gaat zitten moeten er nogal wat woorden en uitdrukkingen 
tevoorschijn komen. 
Dat is trouwens de bedoeling ook want zo moeten we ten
slotte aan de gang blijven. De een brengt dit en de 
ander dat. Hieronder volgt mijn samengesteld A.B.C. 

A= Aarsklippel 

B= Beezies 
D= Douwkaar 
E= Erpelfooi 

F= Foezelen 
G= Gerij 
H= Houwdoe 
I= Ier en daor 
K= Kwaansele 
L= Lol 
M= Moor 
N= Notje 
O= Oeke 
P= Plee 
R= Rengere 
S= Seffens 
T= Teine 
V= Verinneweren 
W= Waai 

Z= Ziecht 

- Dwarshout aan kar of wagen 
waarmee een paard deze voor
uittrok 

- Bessen 
- Duwkar 

Maaltijd na het rooien van 
aardappelen 

- Knoeien 
- Rijtuig 

Daag, tot ziens 
- Hier en daar 
- Knoeien met vloeistof 
- Soort vlees 
- Waterketel 
- Noot 
- Welke 
- w.c. 
- Regen (Rijsbergs) 
- Direct 
- Ten einde 
- Vernielen 
- Wei 

- Zeis 

Ik hoop hiermee een bijdrage geleverd te hebben voor de 
Brieven van Paulus. Veel succes ermee. 
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DIALEKT - ABC ( 3) 
door Jid van Hooydonk-van Gestel (Bavel) 

A= Assiebak 
B= Bessem 
D= Dikkopke 
E= Erpe! 
F= Flutter 
G= Gotsteen 
H= Hakkezetter 
J= Joekel 
K= Kiepekooi 
L= Leer 
M= Maawen 
N= Niesels 
O= Ot en Eir 
P= Pieteleir 
R= Rijf 
S= Schotteldoek 
T= Tieten 
U= Un 
V= Verkel 
W= Weirbieje 
Y= Y hee vart 
Z= Zuipschuit 

- Asbak 
- Bezem 
- Kikkervisje 
- Aardappel 
- Opblaaspijp 
- Aanrecht 
- Schoenmaker 
- Grote hond 
- Kippenhok 
- Ladder 
- Zeuren/kletsen 
- Veters 
- Rechts en links 
- Jacquet 
- Hark 
- Vaatdoek 
- Kippen 
- een 
- Vork 
- Opschieten 
- Hij heeft heimwee 
- Alcoholist 

Daar enkele woorden bij beide schrijvers voorkwamen zijn 
woorden vervangen door de redactie 

HEEMKUNDIG WEERBERICliT (60) 

April-Grasmaand-Paasmaand 

April veranderlijk en guur 
brengt hooi en koren in de schuur. 

Mei-Bloeimaand-Mariamaand 
Donderdag en Weerlicht in mei 
slecht voor juin en prei. 

Juni-Zomermaand-Rozenmaand 
Als het regent met Barnabos (11/6) 
Dan zwemt de oogst in een waterplas. 
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SAGEN EN VOLKSVERTELLI~ UIT HET LAND VAN PAULUS (1) 
door Jan Bastiaansen 

Wanneer men de Brieven van Paulus van al de voorbijgaande 
jaren leest dan vindt men daar een schat aan gegevens in 
terug van soms vervlogen jaren. 
Heel interessant is het te lezen hoe het Ulvenhout is ver
gaan in de tijd dat de stad Breda belegerd werd door de 
Staatsen onder leiding van Frederik Hendrik. 
Het is ook wetenswaardig voor iemand met belangstelling 
in heemkunde om te lezen over de geschiedenis van de har
monie of de carnavalsviering in Bavel. 
Vrijwel alle facetten van de heemkundige geschiedenis van 
het land van Paulus van Daesdonck zijn de revue al eens 
gepasseerd. 
Aan minstens één aspect van de heemkunde is nog zeer wei
nig aandacht aan besteed namelijk aan de oude volksver
tellingen en de sagen die vroeger verteld werden en die 
met name handelden over zaken of gebieden binnen het ge
bied van Paulus van Daesdonck. 
Ondergetekende is met name in deze zaken zeer geinte
resseerd. Vandaar dat hij nu voor de Brieven veel lec
tuur doorgenomen heeft om alle sagen en volksvertellingen 
die zich in het land van Paulus afspelen te verzamelen. 
Dat bleek nog aardig wat materiaal op te leveren. Nu is 
het wel zo dat veel van die vertellingen zich overal af
gespeeld kunnen hebben, vandaar dat men ze overal in Bra
bant tegenkomt. Ook bestaan er veel varianten op de manier 
zoals ze verteld werden. 
Men moet ze daarom niet beschouwen als ware verhalen maar 
meer als fantasieverhalen die op donkere avonden rondom 
de kachel verteld werden. 

Sagen en volksvertellingen worden sinds mensenheugenis 
verteld. 
In vroeger tijden toen de mens nog niet lezen of schrij
ven kon, moesten alle verhalen mondeling overgebracht 
worden. Dat leidde er toe dat de verhalen in de loop der 
tijden veranderden. De plaatsen van het gebeuren werden 
niet zelden verwisseld. Het gevolg was dat vele sagen en 
vertellingen in diverse plaatsen in Brabant opduiken. 
Er zijn in de loop der jaren ook allerlei wendingen aan
gegeven en vele verhalen zijn ook aangepast aan de ver
anderingen die de taal ondervond. 
Langzamerhand verdwijnen die boeiende vertelsels, dat is 
jammer. Uit geschiedkundig c.q. heemkundig oogpunt beke
ken vormen zij niet zelden bronnen waaruit geput kan wor
den. Waarom verdwijnen die vertelsels? 



Op de dag van vandaag is de mens nuchter en rationeel in 
zijn denken en doen in het jachtige leven van vandaag 
met zijn TV, ruimtevaart en computers passen geen sagen 
meer die handelen over duivels, kabouters , aardmannetjes, 
wolven en geesten. Alles is vandaag de dag te verklaren. 
Althans dat denkt men . Dingen die niet te verklaren zijn 
worden naar het rijk der fabelen verwezen. 
Nogmaals het is jammer dat deze volksverhalen overwoe
kert worden door videospelletjes en dergelijke. 
Een vijftigtal jaren geleden, zo voor de Tweede Wereld
oorlog werden er nog sagen verteld. 
Oude gebeurtenissen werden van vader op zoon verteld. 
Wanneer het najaar daar was en het steeds vroeger 
"dûster" werd schoof het hele gezin rond de Mechelse 
stoof. 
Moeke pookte de kachel op, zodat binnen de kortste tijd 
de pot vuurrood heet was. De kousevoeten die op de rand 
van de stoof rustten werden vaag verlicht door de rode 
schijn van de pot . Het scheel van de kachel stond half 
open zodat het flakkerend licht van het vuur de gezich
ten van de aanwezigen spookachtig verlichtte. 
In die schemerachtige tijd van het najaar wanneer de 
wind rond het huis gierde en de regen kletterend tegen 
de ramen sloeg kwamen de verhalen los. 
Dan werden de sagen verteld, vaders vertelden die aan 
hun zonen. Met zo'n overtuiging werden de ongelofelijke 
verhalen verteld dat zij voor immer in de geheugens van 
de kinderen gegrift werden. 
En ook de kinderen vertelden ze later weer aan hun kin
deren. 

Vraag mij niet, wie of die zegsels 
die vertelselkens verzon, 
want zij leefden op de volkstong, 
eer een dichter schrijven kon . 

(Willem Leenaerts) 

Bronnen 
-Spokerijen in de Baronie van Breda J. Sinninghe 
-Dagblad De Stem juni 
-Noord-Brabants Sagenboek J. Sinninqhe 
- De laatste horengalm H. Kunst 
-Volksverhalen uit Noord-Brabant W. de Blécourt 
-Het land van de Brabanders A. v . Oirschot 
-Brabantse Sagen v. Cleerdin 
-Vertellingen, die ik zelf opgetekend heb 

1974 
1986 
l'B3 
1968 
1980 
1975 
1922 
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN;EN UIT HEI' IAND VAN PAULUS (2) 
door Jan Bastiaansen 

Spotternij en venijn over het land van Paulus 

Het Ginneken heet beter Grinneken, zegt men 
in Oosterhout, want de boeren kunnen er niet 
lachen maar alleen maar grinneken. 

En de meskes van het Ginneken 
die draaien op een pinneken. 
En de meskes van de stad 
ja, die weten altijd wat. 

Er is een tijd geweest dat men in het 
Ginneken regelmatig zonder water zat. 
De pomp op de markt gaf met regelmatige 
tussenpozen geen of weinig water. 
Dat kwam natuurlijk slecht uit wanneer 
er brand uitgebroken was. 
Het volgende spotterij liedje werd dan 
gezongen. 

Heel het Ginneken staat in brand 
En ze hebben er geen water 
En ze hebben er geen water 
En ze hebben er geen water 
Bij de hand. 

ZIEKENVERVOER IN 1892 

Tegenwoordig wordt een patient meestal met een taxi of met 
een ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht. 
Hoe in Stratum in de vorige eeuw de patienten naar het "gast
huis" werden vervoerd blijkt uit een bijlage bij de gemeente
rekening uit 1892. 
Het is een voor voldaan getekende rekening van de Stratumse 
mandenmaker J. van de Wiel, die de levering vermeldt van een 
nieuwe ziekenvervoerwieg met voetstuk en draagstokken. 
Dit wel zeer milieuvriendelijke voertuig kostte de gemeente 
f 14,25. 

Uit: "Gruun Buukske" 
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OPNIEUW EEN ~ VOLKSKUNDE AAN DE KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT BRABANl' 

De Stichting Brabants Heem organiseert ook in 1988 weer een 
Leergang Volkskunde en weer in samenwerking met de Katholieke 
Universiteit Brabant te Tilburg. 

Op 6 april kwam het eerste onderwerp aan bod: de H. Hart
verering in Brabant, waar voor of bij de meeste kerken wel 
een H. Hart-beeld te vinden is. Wie kent niet de H. Hart
beelden uit het ouderlijk huis, die ten grondslag gelegen 
schijnen te hebben aan het moderne stoepkrijt? 

Op 3 mei komen de gilden aan bod. Niet alleen het huidige 
Noord-Brabant, maar ook de Belgische provincies Brabant, 
Antwerpen en Limburg en de aangrenzende Nederlandse pro
vincies Limburg, Gelderland en deels ook Utrecht kennen 
hun (schutters)gilden. De geschiedenis van die gilden is 
de afgelopen jaren in diverse publicaties ruim aan bod 
gekomen. 
Een minder uitvoerig behandeld thema is: wie waren er 
lid van die gilden en wat was de maatschappelijke functie 
van de gilden toen en wat is die nu? Gildekenner bij uit
stek dr. E. van Autenboer zal daarover een dubbele inlei
ding verzorgen op 3 mei. 

Op 5 oktober staat het verschijnsel "volksfeesten" centraal, 
met de nadruk op het kermisgebeuren in Brabant. De kermis 
is een van de volksfeesten waarvoor gespaard werd en waar
voor al eeuwen lang reglementen opgesteld werden en nog 
worden. Hoe dit volksfeest ontstond en uitgroeide en hoe 
het zich verhoudt tot andere volksfeesten, wordt uit de 
doeken gedaan op 5 oktober door de heer Helsloot. 

De vierde aflevering op 9 november wordt verzorgd door 
prof. dr. S. Top, die de schijnwerper richt op het werk van 
Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1525-1569) en de traditie van 
het beeldend weergeven van het volksleven oftewel in vak
taal: de Bildlore. 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in zaal AZ. 112 van de 
Katholieke Universiteit Brabant (Hoogeschoollaan 225 te 
Tilburg) en beginnen om 19.30 uur. Iedere belangstellen
de is welkom. 
Deelnamekosten per keer f 5,-- of f 15,-- voor alle vier 
de afleveringen. Syllabi van alle vier de afleveringen 
zijn achteraf verkrijgbaar tegen kostprijs. 
Voor inlichtingen en aanmelding: A. Dams, Loon 7, 5581 VH 
Waalre, tel. 04904-13365 of Kees Leijten tel. 076-612742. 

16; 

DE T..Fl.JRDER ( 2 ) 
door Annie van rort-van Deurzen 

Marskramers, leurders, venters, kistjesventjes, rondloperkes, 
hoe ze allemaal genoemd werden, het is verleden tijd. 
Toch is het interessant deze "couleur locale", zoals mej. 
E. van Hasselt ze noemde in haar beschrijvinq hierover (1), 
nog eens voor het voetlicht te brengen. 
Zij waren niet uit stad, dorp of qehucht weg te denken. 
Zij brachten niet alleen hun "craemeriien" mee maar tevens 
nieuws. Het waren daarom in de meeste qevallen heel welkome 
gasten die dan ook precies wisten waar zij voor een praatje, 
een kop koffie of een boterham,· neer konden strijken. 
Buiten onze eiqen , kooplui kwamen deze marskramers vroeger 
ook uit Duitsland en Italië. Vooral eerstgenoemèen kwamen bij 
de boeren om als koperslager ketels te lappen of nieuwe te ver
kopen. Een andere groep van deze "teuten" waren handelaren in 
zeisen en pikken. Ze liepen voor de hooitijd de streken af 
waar kleine boertjes en arbeiders woonden. Deze gingen immers 
in de hooitijd naar Holland, waar ze per bunder gingen maaien 
aldaar. Ook hier in onze omstreken kwamen deze z.g. "Hanneke
maaiers" hun diensten in de zomer bij de grote boeren aan
bieden. Zij hielpen dan dok bij het dorsen. Slapen deden zii 
i.n het hooi, in de grote Vlaamse schuren. In hun vrije tijd 
sneden zij dan vaak hun namen met data in de ouden houten 
balken. Dat zij vrijwel ieder jaar bij dezelfde boer terug
keerden bewijzen de initialen welke men nog vaak in deze 
vlaamse schuren terugvindt. Ik heb dit vaak geconstateerd 
en opgenomen. In de balken in de mooie oude schuren in Heus
denhout vond ik de letters A.V.K. met als datum 1894. 
Soms wordt er een jaar overgeslagen en ziet men naast de 
voornoemde letters 1896 staan. Het jaar daarop is deze hulp 
er weer. Het leek mij goed om vooral voor de jongeren hier 
de aandacht op te vestigen. Ook tekeningen treft men aan, 
zoals bomen met een kruis als top, een beschermings-teken 
dus, ook kerkjes en molens komen voor. 
Eerder schreef ik al in "Brieven van Paulus" (2) over rond
loperkes en kistjesventjes bij mijn artikel over de Bra~ · 
bantse muts. 
Bij de marskramers of venters behoorden ook de zwavelstok
vrouwkes, die met de bosjes vuuraanmakers de boer op gingen 
en deze voor 5 cent aan de man of vrouw brachten. 
In de dorpen de "Duitse teuten" die plaatwerken verkochten, 
goedkope oleografieën welke gretig qekocht werden. 
Ook de "paraplu-mennekes" Kwamen huis aan, huis en dan niet 
te vergetén de "Vodden of bulleman". Men hoorde hem dan 
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roepen "Büülêêê" vooral in de schoonmaaktijd waren ze pre
sent. Ze hevelde de bullen over in hun jute zak en dan wer
den ze aan een "unster" (3) gewogen. Of dat nou zo preci~s 
ging dat kon niemand controleren, wel kregen de kinderen 
als er goed wat bullen gegeven werden een gekleurd molentje. 
Voor de bedden zelf kreeg je toen 15 of 20 cent per kilo. 
Vele van de leurders hadden een bijnaam zoals in Roosendaal 
"Pietje Pak", dit vanwege het pak dat hij op zijn rug droeg. 
"Heikesgasten" kwamen met gestroopte waar. Konijnen, hazen, 
patrijzen, fazanten, maar ook met "appelsienen" en jonge 
haantjes . 

'n Zwager van mij wilde zo graag een zestal jonge legkippen, 
daar zou dus voor gezorgd worden. De week daarop kon hij 
inderdaad zes mooie jonge kippen kopen voor een schappelijke 
prijs. Toen deze jonge hennen in de ren een nat pak kregen 
verwisselde zij spoedig van gedaanten. 
Hun kammen waren rood en hun poten waren geel geschilderd! 
De scharensliep zong ook zijn wijsje en het verhaal was dan 
altijd dat er dan regen kwam. De oorzaak hiervan moet echter 
gezocht worden in de omstandigheid dat bij nat en vochtig 
weer de slijpsteen beter in conditie bleef. Scharensliepers 
kwamen uit Waalwijk. 
Ook de liedzangers kwamen langs de deur en verkochten hun 

dramatische gebeurtenissen in dichtvorm, vaak moralizerend. 
Niet iedreen was hiervan gediend getuige het volgend 
liedje; 

"O, moeder! onze Jan 
kocht even van een man 
zoo'n aardig vroolijk liedje, 
ik zag er bovenaan 
met grote letters staan: 
"'T SOLDAATJE MET ZIJN GRIETJE". 

"Wel kind! het doet mij leed, 
dat onze Jan dat deed; 
wat heeft hij aan die dingen, 
die meestal, 's avonds laat, 
in de kroeg en langs de straat 
bedorven knapen zingen". 

"'t Zijn vodden, anders niet 
En, als men 't wel beziet, 
te laf, om ze ooit te lezen; 
die z ulke liedjes koopt, 
waarmeê men beedlen loopt., 
moet wel onnozelwezen. 

(Neerlands Volkleven . 

1 964, No. I. ) 
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Deze liedjes werden vroeger bij de firma Rombouts Roosendaal 
verkocht. Ze zijn nu ook een (·zeer) begeerd artikel voor vele 
volkskundigen. 
Verder is nog vermeldenswaard dat behoeftige leurders bij de 
kloosters mochten komen eten. Vóór 1900 was er voor de straat
handel geen vergunning nodig. Nadien kostte een vergunning 
50 cent per dag en de venttijd liep van 9 tot 12 uur en van 
1 tot 5 uur. 
Als interessante bijzonderheid: Poorter voor één week! 
Op de Haagdijk in Breda wonen in 1806 Joodse kramers. In 1674 
op 21 juni wordt Jacob Eliasar als Poorter in Breda opgenomen. 
Hij "heeft te dien eijnde de eedt van getrouwicheijt gedaen 
ende de gerechticheijt daertoe staende betaelt". 
Er is de volgende noot bijgevoegd: "Depost den 27 Juny 1674 is 
door de Borgemeester sijne acte weder ingetrocken en sijn gelt 
gerestitueert. Deze Jacob behoorde als Poorter met zijn gezin 
binnen de wallen van Breda te wonen en dit was niet het geval. 

Hij zou reizend koopman of marskramer geweest zijn die de 
weekmarkten afliep en zodanig buiten het recht op poorter
schap viel. 

(1) "De Ghulden Roos" . Jaarboek No . 28-1968 . 
( 2) "Brieven van Paulus" No . 40. 
(3) "Unster is een weeghaak, waaraan men de te wegen 

goederen kon .ophangen". 
(4) ("De Oranjeboom") No.xxx . 1977 Dr . c . Reijnders

Enige notities over Joden te Breda . 

GELEZEN OP DE SCHEURKALENDER (1) 

Tijdens het graven van een nieuwe arm van de Leie te Kortrijk 
werden allerhande potten en pannen uitgedolven die bij de 
Baron de Bethune, archeoloog, gebracht werden voor onderzoek. 
Leuke vrienden die mekaar terugzagen in de Café Belge, vonden 
ee.n fijne grap uit. 
Op een koperen melkketel lieten ze drukken: "Ditis nepis 
potentis négrote". Ze stopten hem in de aarde, waar hij 
's anderendaags uitgegraven werd, geheel bemorst, als was 
hij sinds eeuwen ingedolven. 
Grote sensatie in de stad. Burgemeester en schepenen werden 
er mee bemoeid. Niemand verstond de opschrijving. De Baron 
de Bethune werd er bij betrokken, die vooral het latijnse 
woord "négrote" raadselachtig vond. Zijn hovenier kwam bin
nen en zei: Maar, Meneer de Baron, 't is toch simpel, ah! 
't Is Vlaams: - Dit is ne pispot en 't is ne grote. 



FAMILIENAMEN (6) 
door Ir. Chr. Buiks 

<l'1MERT, VAN 
Afkomstig uit Omoord? 

OERS, VAN 
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Oers is de plaatselijke uitspraak voor Oerle (vgl. Winters of 
Winterse! voor Winterle) 

OLDE WOLBERS 
Wat het eerste stuk van deze naam betreft ziJn te vergelijken 
namen als Olden Huising, Olden Bronninge etc. (6). 
Wolbers is een patronym bij Wolbert. 

OOM EN 
Dit is in de Baronie een buitengewoon frequente familienaam. 
Waarschijnlijk uit het ons bekende woord oom, maar uit een 
oude mansnaam Oom, ook wel geschreven Oem (7). 

OOMENS, OOMES 
Zie Oomen. 

OONINCKX 
Varianten van deze naam zijn: Ooninc, Oonincx, Ooninx, Ooninxs, 
Ooninckx etc. 
De naam komt vooral voor in Breda, Etten-Leur en Terheijden (8) . 
Is het een naam waarvan de aanvangs-h is weggevallen? 
Dan te vergelijken met de eveneens in de Baronie goed bekende 
naam Honings. Of is het een ing-afleiding van De Hoon? 

OOSTERHOUT, VAN 
Herkomstnaam van gelijknamige plaatsnaam. 

OOSTERWIJCK, VAN 
Oude vormen van Oosterwijk zijn Oesterwijck en Oisterwijck. 
In beide vormen wordt een lange o-klank aangegeven; in het eerste 
geval met oe, in het tweede geval met oi. Men moet steeds uit
spreken Oosterwijk (vgl. Goirle, eveneens .archaïsch gespeld). 

OPSTAL, VAN 
Deze familie droeg, zoals de Heer H. van Opstal heeft uitge
zocht, oorspronkelijk de naam Van den Kerckhoff (dat is de 
oude naam voor de kern van Gilze) . Bij het woord opstal denken 
we tegenwoordig meteen aa~ een bouwwerk. In de tijd, dat die 
naam gegeven werd - de 16 eeuw - betekende opstal echter 
"onbebouwd erf, gemeenteweide, open ruimte aan of langs een 
water, strook grond langs een water" (10). 
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In de toponymie omschrijft men de betekenis van opstal als 
"barm van een weg of van een waterloop", dan wel "gemene weide" 
(11) .. Dat deze betekenis ook in de Baronie vroeger min of meer 
gangbaar moet zijn geweest moge blijken uit de volgende ver
meldingen van het woord, afkomstig uit Zundertse schepenakten 
"sekere schuere metten gront ende opstal off huyswerff", 1663, 
R751,f30. En "een vyerde paert inden opstal off huyswerff", 
1663,R751,f98. 
Ook "huys, schuer, schaepskoye, opstal en gaersdriesch, op den 
Raembergh, 100,R757, f19. 
Opstal duidt in de 16e eeuw in elk geval niet op een gebouw. 

OUD 
Te vergelijken met namen als Den Oudsten, Den Ouwe, Out (12). 

OUWELAND, VAN DEN 
De oorspronkelijke vorm van deze naam is van den Nouweland, 
en betekent eigenlijk van de Nieuweland . In de middeleeuwen 
(en nog later) was nouw in gebruik als bijvorm bij nieuw. 
Nouweland komt als toponiem op verschillende plaatsen in de 
Baronie voor o.a. te Gilze, waar een gebied de Nuweland, 
Nuwelens, Nouweleynt lag. Te Alphen vinden we al zeer vroeg, 
nl. in 1308, melding gemaakt van een hoeve Nouweland in bezit 
van de abdij Tongerlo. Deze abdijhoeve was het centrum van een 
omvangrijk bezitcomplex van deze abdij in de Baronie: 
het was de hoofdhoeve van Tongerlo. Mogelijk werden van deze 
hoofdhoeve afhankelijke bezittingen, zoals b.v. te Oosteind 
onder Oosterhout ook "nouweland" genoemd. 

Begrijpelijk trad er in de loop van de eeuwen verwarring op 
tussen Nouweland en Ouweland. 
zo sprak men op een gegeven moment te Alphen van de Oude en 
Nieuwe Ouwelandse hoeve. 
De abdij Tongerlo gebruikte voor ziJn bezittingen de aandui
ding Nieuweland om ze te onderscheiden van de veel oudere 
boerderijen te Alphen (die afkomstig wáren van Echternach?). 

OVERDIJK 
Vgl. namen als Overakke·r, Overdiep, Overveld etc. 

OVERBEEK, VAN 
Herkomst. Ligt dit Overbeek in Overijse!? 

OVERc;ocn. 
Vrij zeldzame naam in Noord-Brabant . Waar dit Overgoor ligt 
is me niet bekend. 

OYEN, VAN 
Bij Venraay ~igt een gehucht Ooien, evenals bij Tefelen en 
bij Maasbree. 
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VERWIJZINGEN 

l . H . Gysseling : Toponymisch woordenboek van België , Nederlan<I, Luxemburg, 
Noord-Frankrijk en West-:-Duitsland (vóór 1226) , deel I, p . 645 . 

2 . Dr . J . van der Schaar : Woordenboek van voornamen, Aula 176 , p . 170 . 
3 . P . J . Heertens en H . Buitenhuis : Nederlands repertorium van familienamen, 

Deel Xi, Noord-Brabant , p . 392 . 
4 . Idem, p . 406 . 
5 Johan Winkler : de Neclerlandsche geslachtsnamen ( 1885), p . 166 . 
6 . Idem, p. 50 
7 . Idem , p . 434 
8 . Heertens , Buitenhuis, p . 276 
9 . -

10 . Dr . J . Verdam : Hiddelneclerlandsch Handwoordenboek, p . 442 
11 . H . Gyssel i ng : de voornaamste bestanddelen van Zuidne<ierlan1lse plaats

namen, Naamkunde, XIII(l981) , p . 77 
12 Winkler, p 339 
13 . Indien U wilt reageren op een verklaring , clan ontvangen we Uw reaktie 

gaarne op ons redaktie-a1lres . 
Correcties , aanvullingen op <ie leclenl ijst en reakties worden in 1le 
laatste aflevering van cleze rubriek opgenomen . 

Zie voor volleclige titel s ook verwijzingen bij <ieel I (B . v . p. 62) 

MUSElJMLAAN OF MUSEUMHElNEL 
dOOr Kees IeiJten. 

Na het slopen van de veiling aan de Pennendijk heerst daar 
nu volop bedrijvigheid. 
Het terrein biedt plaats voor een viertal bungalows. 
Interessant wordt het als straks de huisnummers op die 
huizen komen. 
We hebben reeds 2a, 2b, 2c. Dan komen 2d, 2e, 2f, 2g of 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e. 
Een wel erg rommelige nummering aan de Pennendijk, 8 huizen 
op 2 nummers. 
En dan te bedenken dat twee huizen op de plaats van de 
scoutingschuur Pennendijk Sa, 8b worden. 
Dat betekent 10 huizen op 3 nummers. 
Misschien heb ik een idee voor de gemeente . Geef het eerste 
deel van de Pennendijk een andere naam. 
Museumlaan of Heuve l, z oa ls he t oudste toponym is voor 
de plek waar nu ons museum staat. Je kunt er zelfs Museum
heuvel van maken. 

J 
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KNIPSELS (1) 
uit het archief van Paulus van Daesdonck 

DE BRABANTSE KOFFIETAFEL 
Van oorsprong is de Brabantse Koffietafel een boerenfeest
maal dat, uit de aàrd der zaak, nagenoeg geheel bestond uit 
produkten van eigen bodem en die van de buurtschap, zoals 
o.a. vlees van eigen slacht en brood van eigen baksel. De 
nodige eetwaren werden door de familie zelf bereid en vol
gens boerengebruik aangericht op prachtig wit-geschuurde 
tafels. 
Geleidelijk aan is deze boerenfeestmaaltijd uitgegroeid tot 
een specialiteit van de streek met burgerrechten in steden 
en restaurants. Alhoewel dit uit folkloristisch oogpunt 
stellig valt toe te juichen, houdt men helaas in veel ge
vallen - vooral bij de samenstelling - wel erg weinig reke
ning met de oorsprong er van, waardoor diverse oude gebruiken 
dreigen verloren te gaan. Wil men met de Brabantse koffieta
fel in stijl blijven, dan moet men zich o.i. wachten voor 
overdrijving en geen gerechten opdissen, die de boer vreemd 
zijn, doch zich houden aan de oude, specifiek Brabantse boe
renkost. 
Als een konsessie aan de tijd en desondanks het Brabants 
karakter niet verliezend, kan deze kost dan worden aange
richt op tafels, gedekt met Brabants bont en een passend 
servies, zoals o.a. borden, kommen (zonder oor) en melk
kannen van blauw aardewerk, vertind bestek, Keulse boter
potjes en koperen koffieketels. 
Als echte boerenkost kan voor Brabant o.a. worden genoemd: 
boerenmik, Brabants roggebrood (waarbij koud spekvet en 
suiker of stroop) en krenten- of rozijnenmik, alle aange
richt op broodplanken en ten dele aangesneden, eventueel 
aangevuld met andere soorten gesneden brood op schalen. 
Vervolgens schalen met bestellen - al dan niet besmeerd met 
boter en/of honing - en verder peperkoek, die, bereid uit 
roggemeel, honing en kruiden, in sommige streken wel "ho
ningkoek" wordt genoemd. Tenslotte alle vleessoorten, zoals 
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de boeren die van eigen slacht kennen, alsmede een flink 
stuk oude volvette kaas en een pot honing. Bij de vlees
soorten denken wij o.a. aan: ham in het been, of z.g. boe
renham, hetzij gerookt of gerookt en daarna gekocikt; ge~ 
rookt spek en ander gerookt, gezouten of gekookt koud vlees. 
Vooral met betrekking tot het vlees wordt maar al te dikwijls 
overdreven en serveert men te pas en te onpas alle mogelijke 
vleessoorten. Bij het opmaken der vleesschotel bedenke men 

dat de boer graag hele stukken op tafel ziet, zodat naar be
·hoefte eventueel kan worden afgesneden. Aan dit gebruik kan 
men de hand houden, door het gesneden vlees met enige fanta
sie op een schotel te dresseren rond een onaangesneden stuk. 
Alles wordt op tafel uitgezet en de gasten voorzien zichzelf 
naar keuze van de rijkelijk voorziene dis. 
Alleen het schenken van koffie met toebehoren - als room en/ 
of warme melk - wordt door het bedienend personeel verzorgd; 
kandij-klontjes staan nl. op _tafel. Alhoewel spijzen dus in 
feite niet worden geserveerd, reikt het daarvoor aangestelde 
personeel natuurlijk wel -de behulpzame hand, wanneer ten 
dienste van de gasten schotels moeten worden verplaatst, of 
worden aangereikt, dan wel moeten worden bijgevuld. 
Thee of andere, dan genoemde dranken, passen niet in het ka
der van een Brabantse koffietafel, maar een brandewijntje 
met suiker, vooraf past prachtig in een feestprogramma en dit 
zullen de boeren zich daarom bij hun feesten zeker niet heb
ben laten ontglippen, al staat het dan verder ook los van de 
koffietafel. 

(Herkomst knipsel onbekend). 
~~--~-~~~~~~~~~~~ 

VAN DE SCHEURKALENDER ( 2 ) 

Waarom 13 het ongeluksgetal is 

Om te weten te komen, waarom 13 het ongeluksgetal is, 
moeten we beginnen met het geluksgetal 12. 
Een jaar telt 12 maanden . Het getal 12 is niet alleen deel
baar door 1 en 12, maar ook door 2,3,4 en 6 . 
Tien, is daarentegen slechts deelbaar door 2 en 5! 
Twaalf wordt ook een dozijn genoemd. Twaalf dozi]n is een gros . 
Jacob had 12 zonen, het volk van Israël bestond uit 12 st.ammen, 
er waren 12 kleine profeten, 12 apostelen, onze geloOfsbelei
denis telt twaalf artikelen, de Oudheid kende 12 sibillen, er 
zijn 12 tekens in de Dierenriem. 
Gevolgtrekking: het getal 12 past, maar hebben we met 13 te 
doen, dan is er één te veel. Dat betekent wanorde, en wanorde 
is de moeder van het ongeluk! 

• 
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TAFELMANIEREN 

In die dagen was niet alleen het eten zelf al een hele klus, 
de manier waarop een en ander behoorde te gebeuren, schiep 
nog heel wat meer problemen, getuige hiervan dit citaat uit 
een boekje over wellevendheid aan tafel: 

"Krab je niet aan tafel. Woel niet door de haren van je borst 
of je hoofd, anders zal men denken dat je luizen hebt of onder 
invloed bent. Als je buik het te bont wil maken, houd hem dan 
in bedwang. Let er vooral op dat je achterste niet gaat kraaien 
voor de tijd ertoe gekomen is ••• " 

Ga er maar eens aan staan. 
Onze ruige voorvaderen trokken in die vroege Middeleeuwen nog 
het liefst van al ten strijde, en als 't nog voor een goed doel 
kon, dan was dat meegenomen. Veel ruw volk dus op kruistocht 
naar het Heilig Land, maar de weinigen die heelhuids terug
keerden, hadden onderweg wel ruimschoots genoten van al de 
geneugten des levens en bovenal schenen zij geleerd te hebben 
van de volkeren uit het Oosten dat muziek, dans, lied en minne
dienst de zeden kunnen verzachten. 
Door het algemene verlangen naar verfijning begon het tafelen 
stilaan minder en minder op een slagveld te lijken. 
Gezamenlijk eten groeide uit tot een zinvol ceremonieel waardoor 
een sfeer van vriendschap en gezelligheid ontstond. Vaak kregen 
maaltijden zelfs de allures van een vroom toneelspel; de spo
ren van dit menselijk schouwspel vinden we tot op vandaag te
rug in de strenge vormelijkheid van het eetgebeuren, waarbij 
men - helaas - t~ vaak de oude achtergronden vergeet. 

De kloosters spanden zich. terdege in om ook het eten tot een 
vorm van godsdienst te maken. Zij richtten daartoe speciale 
ruimtes in ("-refectoria" of "refters"), waarin ze vaste tafels 
plaatsten. "In de wereld" gebruikte men nog grote schragen, of
wel werd daarvoor de deur gewoon uit de hengsels gelicht. 
De eetzalen werden alsmaar luxueuzer. De monniken lieten zich 
inspireren door de triclinia van de Grieken en de Romeinen: 
eetruimtes met aan drie zijden tafels en ligbedden, alles zo 
kunstig mogelijk versierd. Er waren vloeren in inlegwerk, wand
en plafondschilderingen, marmer, reliëfs en kroonluchters, ge
beeldhouwde gestoelten, reusachtige tafels, enorme haarden of 
vernuftige bodem-verwarming onder de tafels, zovele getuigen 
van het geloof dat het eten niet slechts een lijfelijk gebeu
ren is, maar een festijn, een kunst en een kultuur9ebeuren, 
een lofzang aan de Schepper van al dat goede der aarde. 
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FRAGMENT UIT: "Elements de politesse", Straatsburg, 1762, 
Wanneer je aan tafel plaatsneemt, moet je het hoofd onbedekt 
hebben, Droog steeds je lepel af, ieder maal je er van bediend 
hebt en je iets ermede in een andere schotel wilt nemen. Knijp 
je lippen dicht als je eet, anders smak je als de dieren. 
Wanneer je je per ongeluk verbrandt, verdraag het geduldig als 
je kunt. Kan je niet, neem dan netjes je servet met één hand, 
breng ze naar de mond, dek je met de andere hand en leg op je 
bord wat je in de mond hebt. Geef dan het bord aan de lakei. De 
beleefdheid vraagt wel dat de goede manieren hebben, ze kan ech
ter niet eisen dat we zelfmoord plegen. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" - woensdag 27 februari. 1985. 

UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (9) 
door Kees Leijten 

Reeds vele jaren is de drankbestrijdingsvereniging Sobriëtas 
aktief in ons land, Nu nog steeds, 
Veel strijdliederen zijn bekend en reeds afgedrukt in onze 
rubriek "Oude versjes en liedjes". 
Bijgaande prentbriefkaart uit onze kollektie was een ander 
propagandamiddel. Het plaatje spreekt voor zichzelf. 

:zoo WEÏNÏ(( MOGELIJK CiRAAN VOOR ALCOHOL 9 • 

ZOOVEEL. MOG,EL.IJK C4RAAN VOOR BROOD-

Ju, VORT! EEN DE.~R VER.O!::R.. ! J .. " 

PAP KETEL 

Een holle moeier 
Een kromme vader 
Een houten michiel 
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en drij kinderen zonder ziel. 

In dit volksraadseltje had je natuurlijk onze oude papketel 
al herkend, met zijn ketelholte, zijn gebogen hengsel, zijn 
houten deksel en drie kleine pootjes. Uit zo'n papketel kon 
je met hele gezin zitten lepelen, al wat de pot schafte. 
In die dagen kreeg ieder de goede raad een nieuwe ketel als 
volgt te behandelen: 

"Als men eenen nieuwen papketel koopt, moet men eerste den 
ketel op het vier hangen vol loog of leuter en daerin doen 
eenen klot of drij paerdenstront en laten koken op het vier 
hoe langer hoe beter en dan seer schoonrilaken om tot alle 
gerief te gebruiken. Seer goet ende noyt beter". 

Dit laatste weze dan nog gezegd voor wie nog enige twijfels 
omtrent de deugdelijkheid van deze wijze raad mocht koeste
ren. 

Die oude papketel hing de ganse dag aan de haal (zie OVER
HALEN) boven het open vuur te bengelen en zag zo zwart als 
een ••• moor, zo genoemd naar de Moren, de eerste bekende 
zwarthuidige hier te lande. De bolle bodem was het best ge
schikt voor het omroeren van de pap en ook voor het schoon
maken achteraf. 
De platbodemige ketels kwamen in zwang met de opkomst van 
het fornuis, de kachel, de Leuvense stoof en het komfoor. 
Bovendien waren vanaf toen oren en handvatten wenselijk en 
het hengsel verdween geleidelijk van de oude papketels, 
die uitsluitend boven het vuur hingen. 

In zo'n ouderwetse ketel kwam zo ongeveer alles aan de kook 
_wat min of meer eetbaar was zoals soep, gortebrij, hutsepot, 
boekweit.pap, botermelksepap. Het kwam ook allemaal weer "uit 
de pot". 

Het koken kan in die zin als een uiting van beschaving gel
den dat er met de vooruitgang van de bes~having ook meer 
verfijning en variatie in het koken is gekomen en bijgevolg 
ook in het kookgereedschap. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" 
vrijdag 15 oktober 1982 



OVER ETEN GESPROKEN (2) 

MENU UIT 1885 
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In de "Brieven van Paulus" no. 31 staat een menu uit 1890 van 
veertien gangen. In "De Hoogstraatse Gazet" vonden we een menu 
uit 1885, aangeboden aan de notabelen, die aanwezig waren toen 
de eerste tram vanuit Antwerpen over Westmalle en Oostmalle, 
via Rijckevorsel Hoogstraten binnensjokte. 
Ongeveer honderd jaar geleden schrok men niet terug voor een 
menu van zestien (!) gangen. Misschien kunt u hieruit inspi
ratie op doen voor 'n feestje. Wij houden ons warm aanbevolen! 

Spijskaart 

VLEESCHSOt:P 
Consommé 

ZWEZER"iPATEIT n.:s 
Bouchées au riJ de veuu 

TONGEN OP NORMANOISCHt: WIJZE 
Sóles à lu Normande 

OSSENHARST t:N-DOPERWTJl::.ló 
Filet de boeuf et petits pois 

KAPUINEN EN DRAGONSALI~ 
Chapons à /'estragon 

GETRUFFEl.Dt: ENDVOGELS 
Canards à la Perigord 

KREEFTENKRANS IN GELEI 
Turban de homards 

PATRIJZEN MET FRUITMOi:S 
Perdreaux et compote 

GEBRADEN KALKOEN EN SALAAI> 
Dindes róties et salade 

GEBAKKEN 
Gäteaux 

IJS ROOM 
Glaces 

OOFT 
Fruits 

NAGERECHTEN 
Desserts 

WIJNEN 
Vins 

KOH1E 
Cafés 

LIKEUREN 
liqueurs 
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GE.VIIDE KAT 
dOOr 'Iheo de Jong 

Tijdens opgravingen in Helmond in het voorjaar van 1985 
werden de botten gevonden van diverse diersoorten. 
De laatste diersoort waarvan uit put HM.LI. I.0.2. resten 
kwamen is de huiskat. Vertegenwoordigd door twee onder
kaakfragmenten, twee linker scheenbenen en één linker dij
been. 
De twee onderkaakfragmenten verschillen enigszins van kleur 
zodat het vermoedelijk om twee individuen gaat. 
Twee linker scheenbenen bevestigen dit vermoeden. 
Bij bestudering van deze resten kwam een opzienbarend feit 
aan het licht. Iets wat ik al enkele jaren hoop te vinden 
in Helmond, en vele met mij ... 
De stad Helmond lijkt vanaf dit moment haar bijnaam "Katte
meppers" waar te maken! Iets wat in de volksmond reeds be
kend is, maar waarvan nog nooit het tasbare bewijs is ge
leverd, bleek de opgraving "Librije", onder de huidige bi
bliotheek, aan het daglicht te brengen: Eén onderkaak van 
een kat vertoonde snijsporen. Jawel: overtuigende snij
sporen, gemaakt door het mes dat door mensenhanden gehan
teerde werd! 
Vondsten van "Helmondse" katten uit het verleden zijn in 
een aantal eerdere Pottenkijkers reeds gepubliceerd, maar 
nog nooit zijn aan die resten snijsporen herkenbaar geweest. 
Wél is een dijbeen van een kat gevonden in een oude sloot
vulling achter de Vlisco aan het Groenewoud in Helmond ('85). 

Dit dijbeen vertoont aan de onderzijde een aantal snijspoor
tjes, maar deze vondst overtuigde mij niet genoeg om deze 
te publiceren. De onderkaak, die bij de Librije gevonden is, 
was voor mij wel overtuigend! 
Direkt werden de andere kattenresten van de Librije onder
zocht op snijsporen. Een scheenbeen bleek eveneens aan dis
tale zijde een aantal snijsporen te bevatten, weliswaar 
minder duidelijk dan de onderkaak, maar wel degelijk aanwezig! 

We mogen echter niet te vroeg veronderstellen dat deze 
kat(ten) gegeten is/zijn. Laten we de voorzichtige con
clusie trekken dat ze in elk gev~l gevild zijn, een katte
huidje leverde in het verleden immers een paar centen op, 
als ze verhandeld werden. Bij het afhuiden kunnen ook 
sniJsporen op de botten ontstaan (de Jong, '86, pag. 49). 
Het is dus mogelijk dat deze kat enkel gevild is voor de 
huid, voor de darm (bijvoorbeeld voor snaren van een viool) 
of voor andere doeleinden. De ene mogelijkheid sluit de 
andere echter niet uit: Voordat een kat in de pan verdwijnt 
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moet ook de huid en de ingewanden verwijderd worden. Of 
wanneer de kat enkel voor de huid gevild is, is het vlees 
dan het weggooien waard? 
Overleveringen vertellen ons in elk geval dat katten in 
Helmond (niet alleen in moeilijke tijden) regelmatig ge
geten zijn. De vondst van deze kaak is dus het .eerste tast
bare bewijs van deze typisch Helmondse (?) activiteit! 

Gelezen in "De Pottenkijker 2-3 

BRUILOFTEN 
door Kees Leijten 

Koperen, zilveren en gouden bruiloften zijn bekende begrirpen 
bij ons. 
Er blijken er echter nog veel meer te bestaan. Op een kalender
blaadje van een Belgische ui.tgever vond ik de vol9ende verde
ling. 

VERJAARFEESTEN VAN GELUKKIGE ECHTELINGEN 

1 jaar gehuwd: katoenen bruiloft 
2 jaar gehuwd: papieren bruiloft 
3 jaar gehuwd: lederen bruiloft 
5 jaar gehuwd: houten bruiloft of groene bruiloft 
6li jaar gehuwd: blikken bruiloft 
7 jaar gehuwd: wollen bruiloft 

10 jaar gehuwd: tinnen bruiloft 
12'2jaar gehuwd: koperen bruiloft 
15 jaar gehuwd: porseleinen bruiloft 
20 jaar gehuwd: kristallen bruiloft 
25 jaar gehuwd: zilveren bruiloft 
30 jaar gehuwd: paarlen bruiloft 
37'2 jaar gehuwd: zilververgulde bruiloft 
40 jaar gehuwd: robijnen bruiloft 
45 jaar gehuwd: saffieren bruiloft 
50 jaar gehuwd: gouden bruiloft 
60 jaar gehuwd: diamanten bruiloft 
65 jaar gehuwd: briljanten bruiloft 
70 jaar gehuwd: platina bruiloft 
75 jaar gehuwd: radium bruiloft 

In hoeverre deze lijst officieel is en weilicht langer of 
korter behoort te zijn weet ik ni.et. 
Weet u er nog meer? 
We zijn benieuwd. 
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UITHAN:;BORD EN FAMILIENAAM 
door Pater Wilfried M2rtens o.f.m. cap. 

Het uithangbord 1) van het (gewezen) café "Grenshof", 
hoekhuis Markweg en Galderseweg 101, luidde vroeger 
"In de Bel& Vue" d.w.z. "In het heerlijk panorama". 2) 
Bij de eeuwwisseling werd die herberg uitgebaat door een 
familie "Van Boxtel". Zij e n hun kinderen en kleinkinde
ren werden in de volksmond genoemd; Sjef, .... Jan, Kees, 
Anna ... "Uit de Belle" of zelfs z onder meer: Jan Belle 
enzovoorts. 
Zo werd wel eens een familienaam gevormd! 
Sjef of Kees "Uit de Belle" en Piet en Jan "Van de Paal"! 
Twee gevallen van hoe in de volksmond een familienaam kan 
ontstaan! 'n Soortgelijk voorbeeld immers treffen we aan, 
een paar honderd meter hier vandaan bij "De Paal". 
"De Paal", zo werd en wordt een boerderij, -en zelfs de 
buurt ervan-, genoemd aan de Nederland-Belgische grens, 
gelegen bij het kruispunt van de Kerzelseweg in Nederland 
en het Belgisch "Heieinde". 
Daar bevindt zich namelijk een puntige grenspaal, nr. 129, 
zoals er op enige afstand van elkaar aan een weg of water
loop langs de Nederland- Belgisc he grens meerdere zijn opge
steld. Op die grenspalen is aan de voor- en achterzijde het 
wapenschild afgebeeld van beide landen. Op het wapenveld 
van beide staat een klauwende leeuw. 



- Boerderij de Paal ·omstreeks 1914 . 

foto collectie Pate r Wil f r ied 

Rond de eeuwwisseling woonde op die boerderij beu rtelings 
een familie Van Opstal, Jochems en Sprangers. 
Wat nu valt op te merken is: in deze streek hoorden we 
spreken over: "Piet, Jan, Naan en Sie (=Lucie) VAN DE PAAL. 
Ze heetten echter Van Opstal. 
Tegenwoordig hoort men nog zelden over die "Van de Pa al"' s 
spreken. Oudere streekgenoten alleen zouden het vatten! 3) 
Hier hebben we dus 'n paar voorbeelden, hoe in de volks
mond, een familienaam ontstaat. Officieel zal dat nu in 
ons land wel wat meer moeite kosten!!! 

1) Zie ook B . v . P . 31 p . 122 
2) Zoals het er geschreven stond was het grammaticaal fout . 

Het is "bell e vue• en niet "bele vue• 
3) Vatte n 1:s het streekwoord voor begrijpen (Red . ) 

BRABANTS BONT (14) 

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (14) 
opgetekend door Annie van Dort 

20. Men kent d'n ezel naar z'n oren 
De gek komt bij 't gesprek naar voren 

VERSCHENEN (36) 
door Kees I.eijten. 
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Veldnamen in Rijsbergen (3) Kaarschot 

Kort na deel Oekel verscheen onlangs het derde deel van de 
Veldnamen te Rijsbergen gewijd aan het gebied Kaarschot. 
Christ en José Buiks tekenden ook nu weer voor dit werk. 

Kaarschot is een nederzetting gelegen op de oostelijke oever 
van de rivier Weerijs. 
Het is een agrarisch gebied, waarvan nog vele toponiemen 
bekend zijn. 

Een goed verzorgde en informatieve uitgave. 

Veldnamen in Rijsbergen (3) Kaarschot; Uitg . Van Steenoven 
Rijsbergen ISBN: geen 106 pag . prijs f 29,50 . 

BURENHULP 
door Kees I.eijten. 

;wi.i!lt.<oe-" 

Vanaf de opening van het museum wordt de tuin vakkundig 
bijgehouden door Adriaan van Beek en Niek Mertens, twee 
zeer actieve leden van onze Kring. 
De tuin is hun liefde. 

In die tuin staat de door Piet Snepvangers uit Strijbeek 
gemetselde put. De IJsselsteentjes heeft Paulus gekregen 
van de leerlingen van de Rosmolenschool, die ook hun 
steentje(s) wilden bijdragen voor ons museum naast hun 
school. 

Vorige maand riepen onze tuinmannen de assistentie in 
van de leerlingen van de Rosmolenschool om samen aan de 
tuin te werken. 
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De brief werd door schooldirekteur Jan Jonk en zijn do
centen enthousiast ontvangen. 
De burenhulp kwam weer in actie. 
De brief luidde als volgt: 

Beste leerkrachten en leerlingen van de Rosmolen 

Een briefje van jullie buren, van de tuinmannen van 
de museumtuin. 
Nu het voorjaar weer op komst is gaan we weer veel in 
de tuin werken . 
We hebben ontdekt, een tuin mooi maken dat kan j e niet 
alleen. Daarom r oepen we jullie hulp in. Nee je hoeft 
niet mee te harken of te schoffelen. Jullie moeten een 
beetje mee op de tuin letten. 
Alsof het jullie eigen tuin is. Als buren kun je zoiets 
best vragen vinden wij. 
Het is namelijk reuze belangrijk dat de museumtuin rust 
krijgt. Die is nodig om planten te kunnen laten groeien. 
Dus niet lopen en fietsen tussen de planten of over het 
zand. Meestal kun je niet zien of er gezaaid is, soms 
zitten planten nog in de grond. 

Als jullie eens iemand zien die toch door de tuin loopt, 
vraag dan of hij alsjeblieft op de stenen paden wil blijven. 
We hebben natuurlijk nog meer hulp nodig bij onze tuin. 
Af en toe kijken we eens naar boven of naar Pelleboer . 
En samen maken we er iets moois van. 

Is het jullie trouwens ook opgevallen dat er hele maa l 
geen heksen zitten ·bij het museum? 
Dat zit zo. Vroeger meenden de mensen dat je een vlier 
naast de deur moest plaatsen om heksen buiten te houden ; 
Dat hebben wij ook gedaan, en jullie zien wel, het werkt! 
Als over enige tijd de goudsbloemen weer bloeien komen we 
er elke ochtend even naar , kijken. Dan krijgen we die dag 
geen koorts. Ook van onze voorouders geleerd. Moeten jullie 
ook doen. We zullen ze dit jaar dicht bij de stoep planten, 
dan kun je ze goed zien. 

Allemaal alvast bedankt voor het meewerken . En dat het weer 
een mooie tuin mag worden!! 

Vriendelijke groeten, Adriaan van Beek 
Niek Mertens 
Museum-tuin-mannen 

KASTEEL "EI.SAKKER" TE MEERLE 
door Hennan Dirven 

In de gemeente Hoogstraten ligt tussen het dorpje Meerle 
en Chaam, een restant van wat eens kasteel "Elsakker" is 
geweest. 
Kasteel Akker lag aan de zuidkant van de Chaamseweg. 
Het is nu genummerd als Chaamseweg 32. Het is voor ons van 
belang, zowel om de ligging vlak over de grens als om de 
(vroegere) bewoners van dit kasteeltje. 

1. Oorspronkelijke bewoners van de Elsakker 
We zullen beginnen met de bewoners. 
Eeuwenlang is de Elsakker het samenverblijf geweest van 
de Rentmeester van het stadje Thorn. 
Thorn is het bekende witte stadje in Midden-Limburg. 
Het is niet alleen bekend om zijn prachtige erk, de een
voudige en toch architectorische lijven van zijn huizen, 
maar ook omdat het vele eeuwen de zetel was van een hoog
ade lli ike rijksabdij en vorstendom. 
Deze rijksabdij was 'n adellijk vrouwenklooster en bezat 
vele eigendommen en ook zeer vele tienden. 
Die tienden waren een jaarlijkse belasting, waardoor 
men van elke geoogste, geteelde of gefokte vrucht, dieren 
enz. één tiende of 10% moest afstaan aan de tiendheffer. 
Deze tiendheffer, in ons geval de abdij .ran Thorn had 
daar tegenover de plicht om de kerken en de geestelijkheid 
goed te onderhouden. 
De geschiedenis heeft geleerd dat het innen van de tien
den, meestal met grote nauwgezetheid is geschied, maar 
dat het met de tegenprestatie dikwijls maar matig gesteld 
was. 
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Maar op ons verhaal terug te komen. Thorn had al vanaf de 
Middeleeuwen vele en uitgestrekte bezittingen in het hui
dige West-Noord-Brabant en ook zeer vele tiendrechten . 
Om deze belangen goed te kunnen bekostigen had de Thornse 
abdij een vaste rentmeester in dienst, welke te Breda 
woonde, maar die ook dikwijls op zijn buitenverblijf het 
kasteel De Elsakker verbleef. 

Het is niet de bedoeling om elke Thornse rentmeester hier 
nader omschrijven. Enkel een paar interessante personen 
uit hun midden willen we nader aan U voorstellen zoals: 

Wouter van der Elsacker, die in de tweede helft van de 
zestiende eeuw beheerder van de goederen van Thorn is 
geweest en die ook te Meerle is begraven. 
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- Zeer bekend zijn ook verscheidene leden van de familie 
van Beeck, die rentmeesters van Thorn zijn geweest en 
daarvan sommigen ook hun laatst~ rustplaats te Meerle 
gevonden hebben. 

- De laatste telg van de familie van Beeck was Magdalena 
van Beeck. Zij is gestorven op 5 jan. 1797 en in het 
koor van de kerk te Meerle begraven. 
Zij was gehuwd met Jan Michaël Soreth, kolonel in het 
leger van de Bataafse Republiek. 
Naar hem werd - de inmiddels afgebroken - boerderij 
naast het kasteel ook wel de "Sorethhoeve" genoemd. 

~ MEERLE. - Kasteel • Den Elsacker 
~.l.l!Y . 

Naast kasteel den Elsacker heeft eeuwenlang een boerderij, 
de z . g . "Sorethoeve" gelegen . 
Dus niet aan de oudere zijde van de El s akkerstraat, maar 
aan de Noord-Oostzijde van het kasteel . 
Meer konkreet naast het kasteel ligt mome nte el een inri j 
poort . 
Aan de andere zijde van die inri _jpoort lag e e n boe rde rij 
van •t Kempisch langgevel type 
De ze schijnt in de 20- j aren afgebroke n t e z i j n 
De koetshuizen e . d lagen vroeger achter dez e boe rde r i j 
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2. Latere bewoners van kasteel de Elsakker 
Na het overlijden van Magdalena van Beeck werd kasteel 
De Elsakker door Petrus Eeltjens uit Breda gekocht. 
Hij gebruikte het als buitenhuis, maar zijn zoon Jan 
Peter Eeltjens bewoonde De Elsakker permanent en is er 
op 12 oktober 1860 gestorven. Hij is ook in het familie
graf Eeltjens te Meerle begraven. 
Door ver-erving ging het kasteel met de ruim 150 ha. 
eigendom over in handen van de familie Dupret-Bruggeman 
uit Brussel. Deze familie heeft nog vele gronden bijge
kocht en het landhuis opmerkelijk laten verbeteren. 
Na het overlijden van mevrouw Dupret in 1844 werd het 
bezit verdeeld en kwam het huis en de naaste omgeving 
aan de heer Louwers-Dupret. 

D. 0. M. 
(Groot wapen met b:i.lkcn en sterren.) 

Rust Plar.tse van cle hce~e:i Mr 
G . VA!'! BEECK 

in syn leven Raet· en Rc:i:mr v:1n 1'.et Ky;erlyck Stift Thorn. binnen Breda, over· 
lc<len den 13 Fcliri 1;20. in den ouderdom van 65 jaren 

ende syne huisvrouwe Mevrouwe 
C: J: BREE MA~~ 

vrouwe van S•< Eli!<.~heths en DiJcrick l"Jhlcr. en in ~lclissant et C : atcrC den 16 
April r;29, in den ouderdom ~an 6') jaeren. 

H. V. J.>, S. 

R"t'tur, "" ~root. 
(Doodshoofd.) 

D. O. M. 
Hier legt bei:-ravcn den Welcdelen Heer 
i\ORBEIUTS PETIWS EELTJE!'S 

geboren te Brcd;i. <Jen 18 Decemlier r7ó7. en aldaer o,·crle<lcn den 19 Aug. ·18~8 
e.n zijne huisvrouw 

Mejutvrouw l\lAHIA A~NA VA:'.11 lil':I>AFF 
geboren te Hoogstracten den ~5 July 1765 en overleden te ilrcdadcn ai .<\pril 1831 

en hunne dochtc:s 
~lejufvrouw MAHIA A":-<A ADIUA:\A EEL TJE:-IS 

gcbore'l te Breda ,lrn i5 Juli 1795 en al ,brr overleden <kn ~ Februari 1829 

en :llejufvrouw MARIA FIL\:-/ClSCA EEL"ïjE:\S 
geboren te Breda .Jen 3 December 11lo7 en al<lacr overleJ~n den n Novemb("r 1ll43 

en hunacn z1x111 

De weledel. achtbare Heer JOA:":--;Es PETRl'S EELTJE!'S 
geboren te Breda 1H Scpternhcr li•JI en ovcrle<l~n te ~!cerlc den 12 Octnlicr r~f<>. 

R. 1. P. 

- Grafstenen te Meerle, 
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Deze familie (Henri Loui s Willem Lauwers en Jeanne 
Leotine Dupret) heeft onder andere de tot s~and koming 
van de asfaltweg voor het bosteelt mede gefinancieerd . 
Op 29 maart 1960 overleed mevrouw Louwers-Dupret en 
werd de Elsakker eigendom van Jacques Lauwers . 
Omtrent het begin van de zeventiger jaren heeft hij 
zijn gehele e i gendom verkocht aan de beleggingsmaat 
schappij "Dennenland" te Deurne . 
In 1974 werd het "kasteel Elsakker" met iets minder 
dan een ~ ha. grond verkocht aan de heer Langevoor, 
die het in 1980 op zijn beu r t weer verkocht heeft . 

3. Het kasteel Elsakker 
In de zestiende eeuw was het kasteel De Elsakke r vo lgens 
een eigentijdse beschrijving "een aanzienlijke woning 
met twee vergulde weerhanen, zoals die ook in he t wa pen 
van Thorn prijken". Het kasteel had een zeer lange oprij
laan, die omzoomd was met lommerrijke bomen. 
Bij een dergelijk "buiten'.' behoorde ook een groot aantal 
boerderijen of stedekens. Sommige namen van deze boerde
riJen zijn nog bekend als: Valkenberg, Hemelrijk, Hoog
huis, den Ridder (reeds genaamd in 1250 en 1438), de 
Werf, de Kruisman e . a. 
Ook was er een beulk of schrans in de onmiddellijke 
nabijheid van het kasteel. Zo'n schans was een omhein
de weide, omgeven met een gracht, waar de boeren hun 
have en vee in veiligheid brachten als rovers en/of 
soldaten in de streek waren. 
Tot het begin de twintigste eeuw heeft het kasteel 
Elsakker stand gehouden. Toen werd het grotendeel s 
afgebroken en werd er door de toenmalige eigenaar Hen ri 
Lauwers ter plaatse een landhuis gebouwd. 
Dit landhuis was een voornaam en groot landhuis met a an 
de voorkant (straatzijde) zes ramen op de benedenver4 
dieping en eventueel op de eerste verdieping . 
De ingang kwam aan de zijkant, aan de zogenoemde Els
akkerweg. 
Het landhuis is dus nu ruim 80 jaar oud, maar is in de 
achter ons liggende jaren wel meermalen verbouwd. 
zo werd een voordeur met port.aal van de voorzijde gebouwd, 
waardoor de oorspronkelijke architectuur geheel verloren 
g i ng . Jammer genoeg werd toen de oorspronkelijke ingang 

dichtgemetseld. 
Momenteel is van een kasteel of landhuis als monument weer 
weinig te herkennen. 
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De slagzin "Breng 'ns wat mee voor Paulus" blijft het 

goed doen. 
vele kleine en grote spullen werden tussen 15 januari en 
15 maart aan onze kollektie toegevoegd. 

Archief 
zeer oude krant, drietal tijdschriften familie Matthee. 

Bibliotheek 
500- tal boeken, aantal kinderboeken, boeken u i t archief 
en bibliotheek Prof Le Heux. 

Café 
Kogelflesje 

Curiosa 
3 schilderijen, sigarenkistje met snuisterijen, taartschep, 
postpapier, grammofoon-naalden. 

Elect ra 
Oud straalkacheltje, electrische voetenstoof . 

Foto-archief 
Fototoestel, schoolfoto Galder 24-5-1927 

Geneeskunst 
Mitella, poederblazer, zuiger, flesje, trachea, EHBO-diploma, 
kinderfles, apothekersflessen, borstpomp, vetroller, hulp
middelen bij kinderverlamming (steunzolen, schoenneuzen, 
voetcorrector , beenbeugel), houten driepoot 

Kelder 
Banenmolen, blauwe emaille melkkan. 

Keuken 
Gasbrander, enkele borden, emaille trechter, puddingvorm, 
houten keukenrek, sleutelplank, zeer grote pan . 

Koninklijk Huis 
2 Koninginnespeldjes, koninginnelepeltje 



Land- en Tuinbouw 
Stallamp, trekzagen 

Metselaer 
Schilderijtje Jan Luyken 

Oudheidkamer 
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2 glazen bloemvaasjes, stenen bedkruik met 2 platte kanten, 
haardhaal, oude stofzuiger, 80 jaar oude sprei. 

Religie 
Misboekje, aantal wassen ex-voto's 

School 
Oude stencilmaker, oud typemachine, 8 tal el. appara t 2n, 
les-hygrometer 

School 
Oude stencilmachine, oude typemachine, 8 tal el. apparaten, 
les-hygrometer . 

Timmerman 
Schilderijtje Jan Luyken 

Wereldoorlog II 
Verduisteringslamp 

Winkel van Sinkel 
Droste-bordje, Tjoklat-doosje, winkeldoos 

Schenkers waren: 
Mw., dhr., fam.: D. v.d. Abeele, M. Brouwers, Bogaerts , 
C. Dirven, A. v. Dort, v. Gils, v. Gool-Matthee, Jansen, 
Keyzers, Le Clerq, v. Loenhout, Moeyersoms, L. Oomen, 
C. v. Schendel, Snoeys, L. Touw, Erven J. Vissers, voer
mans-Poppelaars. 

BIJGELCOF ( 55) 

Een vlierstruik voor het huis brengt geluk. 
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WAT IK VAN MIJN GRCOIMJEDER H<X>RDE ( 11 ) 
dëîOr A.J. van Eyl-van de Rlashorst. 

Bijgeloof 

Over bijgeloof zijn al in heel de wereld veel lijvige boeken 
geschreven. 
Je zou dus zeggen: begin daar maar niet meer aan. 
Maar in verband met mijn herinneringen uit grootmoeders tijd 
wilde ik toch een typisch bijgelovig gebruik vertellen van mijn 
beide grootmoeders. 
Behalve mijn Brabantse grootmoeder heb ik n.l. ook een Gelderse 
en de gebruiken waren daar heel anders dan hier. 
In Gelderland leeft op het platteland het bijgeloof nog knap 
voort, waar het in het Zuiden al verdwenen is. 
Mijn Brabantse grootmoeder was niet bijgelovig , je mag b.v. 
het rondgaan met een palmtakje en wijwater en het bidden van 
de litanie van de heilige Donatus bij hevig onweer niet reke
nen tot bijgeloof. 
Het hoorde meer bij de toen eigentijdse godsdienst~beleving. 
Maar iets heel speciaals was de Nieuwjaarsnacht. Daaraan werd 
vroeger een bijzondere kracht toegekend. In die nacht kon je 
in grote trekken het weer te weten komen van het nieuwe jaar. 
En dát vond ik nu wel bijgeloof. 

Alle kinderen kwamen altijd bij de grootouders Oud en Nieuw 
vieren. De kleinkinderen bleven logeren en moesten bijtijds 
naar bed. Tegen twaalven werden we wakker gemaakt en ieder 
moest zijn Nieuwjaarsversje opzeggen en dit keurig geschre
ven, op de "Nieuwjaarsbrief" overhandigen. 

Maar dan kwam het grote moment. 
Grootmoeder pakte twaalf keukenbordjes en een grote ui. 
De bordjes werden in twee rijen van zes op de tafel gezet. 
Dan sneed ze de ui overlangs doormidden en pelde de rokken 
van buiten naar binnen als schaaltjes uit elkaar, zes van 
elke helft. 
De buitenste (grootste) werd op het eerste schoteltje gelegd, 
dat was januari, en zo verder tot en met juni. 
Het tweede zestal ging op de volgende zes schoteltjes, juli 
kreeg de grootst rok en december de kleinste. 
Dan werd de zoutpot gepakt, een kleine Keulse pot, die nu nog 
steeds mijn zoutpot is en in ieder ui-schaaltje werd zorgvul
dig een afgestreken theelepeltje zout gelegd. 
Twaalf even grote porties zout. Met deze ceremonie was het 
oud en nieuw vieren afgesloten en iedereen ging naar bed. 



's Morgens mochten we met oma gaan kijken en heel gek, i n 
ieder schaaltje zag het zout er anders u i t . Erg nat , hee l 
droog of matig vocht i g. 
Dan pakte grootmoede r de nieuwe miss i e - kalender , zo'n d i kke 
b l ok met voor e lke dag een blad en op i eder blad van de eerste 
van de maand schreef grootmoeder: "nat", "droog" of "ma t ig" . 
Aan het e i nd van de maand cont r oleerde z ij steevast of het 
klopte, want de afgescheurde blaad j es werden een maand lang 
bewaa rd in de latafel en na de controle pas weggegooid . 
Grootmoede r hechtte veel waa r de aan haar zout - ceremon i e, 
d i e door veel mensen werd toegepast , want "Nieuw j aa r s-
nacht had een speciale kracht" . 
Bi jgeloof? Ik dacht van wel. Mi ssch i en weet i emand onde r U 
ook nog wel zo'n lang vergeten oud gebr uik . 
In een volgende aflevering kr i jgt U van mi j een voorbeeld 
van bijgeloof in Gelderland . 

OP EN ROND DE GRENS (15) 
door Ad Verkooijen 

De verbetering en verbreeding van den groet en steenweg grens
Hoogstraten in verbi nding van den bestaanden macadamweg op 
Rijckevorsel is geroepen om een drukke baan voor int ernati o
naal ver keer te ~orden. Naar we van bevoegde zijde verneme n 
zal het heele werk di t jaar geschieden. Aan de grens t e Strij 
beek zal een groot ni euw Belgisch tolkantoor opgericht worden, 
waarlangs al'le vervoer naar Holland moet gebeur en. Solllluigtm 
beweren ook··dat ··een .rechtst reeksche verkeers weg Stri jbeek met 
de Dreef zal verbinden, ;aard~~r alle vervoer met wagens en 
autos over den nu bestaanden steenweg aan de grens l angs het 
~antoor van Strijbeek zou geschieden en alleen voetgangers 
langs den steenweg aan de grens zouden"doorgelaten worden. 
Eens het stuk in België klaar , zou Holland een gro.ote ver
keersweg Strijbeek-Br eda leggen, waarlangs dan dage l ijks de 
groote bussen Rot ter dam - Breda - Antwerpen zouden bol len . 

Uit: "De Gazet van Hoogstraten"20.l.1934 

UITSPRAAK (62) 

Die h~t ge l uk hee f t 
leidt de bruid ter kerke 

11tCeyEN VAN PAUUJS 

l • het i nforma t i eblad voor de l eden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
t e Nieuw-Gi nneken. Bet staat internati onaal geregistreerd onder ISSN-0166- 0438. 
l et verschijnt vijf maal per j aar en geeft naas t veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante deta ils uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Gi nneken en Bavel en de ge
..-nte Nieuw-Ginneken . 

ledaktie 
ledaktie-adn>s 
OID8 l agtekening 
Lay-out 

C. J . M. Lei jten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 TIC Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J.A.M . SOeterboek 
C. J . M. Leijten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdon: k" we rd opgericht 3 april 1975 e~ _ koninkli jk 
erkend als vereniging op 25 november 1975. 
De ve r eniging is ingeschreven b i j de Kamer van Koophandel te Breda onde r nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankrekeni ng 
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 
Peulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

MUSEUM 
D;'"h;;mkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendi jk 1. 
Be t museum is geopend elke le zondag van de maand van 14 . 00 uur-17.00 uur en 
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen : 

A. Luijten 
W.A. Langen 
A. Verkooijen 

' t Bofflandt 36 
Kloosterstraat 46 
Mar kweq 2 

.!!!!!!!!!!. 
J . C. v . d . 
C.J.M. 
J.11.E.M. 

"·"· 8. J . M. 
A.P.J.11. 
J . A. 11. 
A.11 . M. 
P.J. v. 

Wester laken 
"Leijten 
Jespers 
Langen 
lleeren 
Luijten 
Grauwmans 
Verkooijen 
Booydonk 

PUBLICATIES 
1975"Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 j aa r Ma r iaschool 
1978 Kor enmole n "De Hoop• 
1979 Dri e eeuwen kerk i n Ulvenhout 
1980 Ven Ginneken tot Nieuw Gi nneken 
1981 Dri ekwarteeuw Constantie 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1 - 20 (1983-1986) 
1983 100 j aar school Galder 
1984 Carnaval ' in oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen i n Ulvenhout (Callotl 
Ln>MAATSCBAP 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

076 - 61 29 26 
01613 - 14 67 
076- 61 31 55 

voorzitter (1987) 
v i ce- voorzitter (1985) 
sekretaris (1986) 
2e sekretaris (1985) 
~nningmeester (1987) 
2 penningmeester (1987) 
technisch koördi nator (1986) 
medew. Galder/Strijbeek(l985) 
medew. Bavel (1987) 

J.M.E. M. Jespers (uitverkocht) 
J.C . van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
B.J. Dirven , K. A. B. W. Leenders e.a. 
Dr . J.L.M. de Lepper 
B.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken e.a . 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. B.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 J espers 
Jee Jespers en Drs . Barry Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC. 
Ir. W.J. Bonekamp, M. P.C. Scheepers 

Bet verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast divers e heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 
4e kring het tijdschrift •Brieven van Paulus" uit. 
Bet lidmaats chap van de Kring geldt voor het aehele aezin en bedraagt voor het 
ve renigingsjaa r 1997-19Ba f 25 , -- per jaar . 




