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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1989 

De Bij is voor vele Nederlanders een van de meest bekende 
insekten al kunnen de meesten hem niet onderscheiden van de 
veel lastiger soortgenoot wesp. 
De bij is een van de weinige "huisdieren" onder de insekten. 
Reeds in de middeleeuwen waren er bieëngilden en in de oud
heid was deze honingleverancier reeds bekend. 
Ook ons heem kent vele bijenhouders, imkers. 
Zij exposeren voor U vanaf 10 september in ons museum. 
Jan Soeterboek tekende de bij met z'n vlotte tekenpen 
en Christ Buiks maakt ons er reeds wat wijzer over. 
De tentoonstelling "Van Verkennerij tot Scouting" behoort 
weer tot het verleden. 
Het was een grandioos succes. 
Vele bezoekers kwamen kijken en onze collectie over de 
verkennerij groeide flink. 
Vanaf 10 september kunt U weer vier maanden genieten van 
een nieuwe tentoonstelling, nu gewijd aan onze groots t e 
honingleverancier 

DE BI J. 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Hooimaand 198 

Beste Heemvrienden, 

Het veertiende verenigingsjaar loopt op zijn einde. Een jaar 
waarin weer veel activiteiten hebben plaatsgevonden. 
De succesvolle tentoonstelling over "Van verkennerij tot 
scouting" is gesloten . 
Veel van wat tentoongesteld gestaan heeft, heeft zijn thuis 
bij Paulus gevonden, waardoor het weer goed bewaard wordt 
voor het nageslacht. 
In Thorn hebben we met ongeveer veertig leden van Paulus 
over het eeuwenoude plaveisel gewandeld . 
In onze gedachten zagen we stiftsdames voortschrijden over 
"De Wijngaard" richting de stiftskerk om aan hun religieuze 
verplichtingen te gaan voldoen. 
Na afscheid genomen te hebben van onze uitstekende gids, 
Pierre Crasborn, kwamen we weer zeer ontnuchterend in onze 
comfortabele reisbus in onze jachtige twintigste eeuw terecht. 
De traditionele tentoonstelling tijdens Bavel Anno 1920 
was de laatste aktiviteit van Paulus in dit verenigingsjaar. 
Het nieuwe verenigingsjaar beginnen we met de opening van de 
tentoonstelling over de Imkerij op zondag 10 september a.s. 
Op maandag 18 september houden we onze jaar-vergadering in 
de Fazanterie. 
De agenda voor deze algemene ledenvergadering vindt U elders 
in deze Brieven. 
Na de geurige koffie en het heerlijke warme worstebrood 
komt Dhr. Braat van "Het Brabants Landschap" ons vertellen 
over de kleine landschapselementen waaraan wij vaak zo 
weinig aandacht besteden. Hij zal ons prachtige dia 's laten 
zien over plekjes, die wij misschien nog nooit gezien hebben 
en toch zo dicht bij zijn. De echte natuu rliefhebber mag deze 
avond niet laten schieten. 
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Rest mij nog U een vakantie toe te wensen, waarin U kunt 
genieten van al het goede wat onze aarde ons toch nog steeds 
te bieden heeft, en een behouden thuiskomst. 

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

J.C. van der Westerlaken 
voorzitter. 

- Het eerste kopje koffie van de bruid (Nicolette Neefs) 
voor de bruidegom (Frank van den Ring) . 
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l 4e JAARVERGADERI~ 

Op maandag 18 september 1989 houdt onze heemkundekring zijn 
veertiende algemene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
2. Notulen v·an de algemene ledenvergadering d.d. 19-9-1988 

gepubliceerd in B.v.P. 71 p. 10 en 11. 
3. Jaarverslag door de sekretaris. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmidde

len in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmees
ter. 

5. Verslag van de kaskommissie (Mw. Bertha van Dongen-Nous 
en Ad Lodewijk) . 

6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 
begroting voor het jaar 1989-1990. 

7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het ver
enigingsjaar 1989-1990. Ad Lodewijk treedt af. 

8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement 
treden volgens rooster als bestuurslid af de heren 
J.A . M. Grauwmans, H.J.M. Meeren en W.A. Langen. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Regle
ment dienen . de namen van andere kandidaten minstens 5 
dagen vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend · 
te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht 
met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aan
vaarden. 

9. Verslag museum. 
10 . Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings

jaar. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (± 21.00 uur-21.30 uur). Koffie met worstebrood. 

Na de pauze zal de heer.Braat van "Het Brabants Landschap" 
een lezing verzorgen met dia's over kleine landschaps
elementen, waaraan wij vaak zo weinig aandacht besteden. 
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AGENDA 1989 (55) 

juli 

aug. 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 

* 

** 

2 Museum gesloten i.v.m. vakanties** 

15 Brieven van Paulus 75 

2-5 Heemkundekamp te Heeswijk-Dinther* 
6 Museum gesloten** 

1 Begin 15e verenigingsjaar 
9 Open Monumentendag. 

10 Museum open/ Opèrüng nieuwe tentoonstelling 
over Imkerij*** 

18 14e jaarvergadering. Lezing heer Braat 
over Brabants Landschap. Aanvang 20.15 uur 
in de Faizanterie. 

Museum open. 
4 Volkskunde-avond in de K.U.B.*: 

"Nederlandse Boerderijen". 
15 Brieven van Paulus 76 

5 Museum open 
8 Volkskunde-avond in K.U.B.* 

Smokkelen in de Kempen. 
19 Archeologendag bij Boerke Mutsaers 

in Tilburg*. 

3 Museum open 
15 Brieven van Paulus 77 

Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden 
van alle aangesloten Kringen. 

In de maanden juli en augustus is het museum i.v.m. 
vakantie gesloten. 

*** In de maand september is het museum niet de eerste maar de 
2e zondag van de maand geopend. 
Het programma voor het nieuwe verenigingsjaar wordt op 
de jaarvergadering gepresenteerd. 
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SPONSORS MUSEUM 

Op 6 september zal het drie jaar geleden zijn, dat Paulus zijn 
museum opende. 
Een hoogtepunt uit het thans veertienjarige bestaan van de 
Kring. 
Een museum runnen kost echter erg veel geld. 
Daarom is Paulus blij dat een viertal bedrijven uit ons 
heem het voortouw hebben genomen om het museum te steunen. 
Hun naam wordt vermeld op speciaal vervaardigde borden in 
ons museum en natuurlijk ook in ons tijdschrift. 
Deze keer om Uw aandacht er op te vestigen zelfs een dubbe
le publicatie. 

De eerste vier sponsors zijn: . 

Ulvenhout, Galder en Bavel 

Aannemingsbedrijf 

Gebr. Graaumans b.v. 
Aannemers van grond,riolerings 

en bestratingswerlcen 
Bavel 

VERKOOYEN TRANSPORT 

STRIJBEEK B.V. 
Strijbeek 

van Hooijdonk B.V. 
TEL. (076) 61 23 00 Ulvenhout 

Wellicht zijn er nog meer Nieuwginnekense of Ginnekense 
bedr ijven, die ons museum willen steunen . 
Penningmeester Dick Meeren of Secretaris Jan v an Dorst 
willen hen graag informeren over de mogelijkheden. 

EXCURSIE NAAR THORN 
Door Jan van Dorst 
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Op 2e Pinksterdag hebben we onze jaarlijkse excursie gehouden. 
Dit jaar hebben we als reisdoel "Het Witte Stadje" Tho rn 
gekozen. Om 9 uur vertrokken we vanaf het gemeentehuis. 
Ter plaatse aangekomen, werden we ontvangen door onze gids 
voor deze dag de heer Pierre Crasborn, gemeente-archivaris . 
van Thorn. Na een kop koffie met (natuurlijk) Limburgse vla 
genuttigd te hebben, begonnen we aan onze rondgang door het 
plaatsje. Als eerste bezochten we de Abdijkerk. Van het grote 
gebouwencomplex van de abdij is nu praktisch alleen de Abdij
kerk nog over. In de 12e eeuw was deze een fors romaans bouw
werk. 
Eind 13e eeuw werd de kerk in gotische stijl herbouwd. 
De laatbarokke inrichting van het priesterkoor en dameskoor 
dateert uit het einde van de 18e . eeuw. 
Ondanks het feit, dat vele schatten van kerk en abdij ver
dwenen zijn naar elders, is de kerk met al haar nog aanwezige 
kunstschatten zeer de moeite waard om te bezoeken. 

Via de Wijngaand kwamen we terecht in het gemeentehuis, 
waar we een tentoonstelling bezochten genaamd "Langs de Streep" . 
In het kader van "150 ja.ar Limburg" is door de gemeenten 
Bocholt-Hunsel-Kinrooi-Stramproy en Thorn een tentoostelling 
georganiseerd over het tot stand komen en houden van de grens. 
Met tekeningen, kaarten en voorwerpen wordt hiervan een beeld 
gegeven. 

Na een tocht door de prachtige straatjes van Thorn, zijn we 
terecht gekomen in het carnavalsmuseum. 
Hier treffen we de meest uiteenlopende zaken aan, die met 
carnaval te maken hebben. voor een echte liefhebber de moeite 
waard . 

Vlakbij dit museum is het radio- en grammofoonmuseum te vinden. 
Hier wordt iedereen nog w~l herinnerd aan vroegere jaren. 
Het is fantastisch om te zien, wat er allemaal nog bewaard is 
gebleven. Wie zijn oude grammofoon, zijn eerste radio of 
zendertje vergeten zou zijn, kan deze hier terugvinden. 

Aan de overzijde van de straat is het "Panorama Thorn" te 
bezichtigen. 
Beeldende kunstenaar Frans van den Berg heeft samen met 
maquettebouwer Theo van der Linden in 7 jaar tijd een ma quette 
gebouwd van Thorn. Alles: bomen, huizen, stnaten, lantaar npalen 
enz. is hier nagebouwd op schaal van 1:100. 



Het geheel is geplaatst op een draaiend plateau . De omloop
snelheid van het plateau is 27 minuten. Dit bouwwerk heeft 
op alle bezoekers een grote indruk gemaakt . 

Na een pauze, die iedereen op eigen wijze heeft ingevuld, 
zijn we met de bus naar "De kapel onder de Linden" gereden. 
Deze kapel is in 1673 gesticht. Het oudste gedeelte heeft 
de vorm en afmetingen van het Heilig Huisje van Nazareth. 
Van binnen is de kapel rijk versierd met barok stuc- en 
schilderwerk. 

Weer buiten gekomen, hebben we afscheid genomen van onze voor
treffelijke gids. Deze man, geboren en getogen in Thorn, wist 
ons zoveel details te vertellen, dat als we deze dag .zonder hem 
hadden moeten doorbrengen, we meer dan de helft gemist zouden 
hebben. 
Pierre Crasborn nogmaals bedankt. 

ONDERWIJS IN BRABANl' 1648-1948 

Het Historisch Jaarboek wil in 1991 een of meerdere 
studies publiceren over het onderwijs in Noo rd- Brabant 
na 1648 . 
Het Noordbrabants Genootschap heeft f 2 500, -- uitgeloofd 
voor het beste artikel . 

Wilt U zo'n studie publiceren? 
Neem contact op met Genootschap Parade 17 Den Bosch. 
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN:IBN UIT HEI' LAND VNJ PAULUS (7) 
verzarreld door Jan Bastiaansen 

DE DUIVEL OP VALKENBURG 

't Was iedere zondag hetzelfde met Peer, de knecht van Valken
burg, heel Ulvenhout sprak er schande van. 
's Morgens vroeg al zat hij met een paar vrienden van hetzelfde 
slag in het Chaamse Herbergje op de Bieberg harten te jagen. 
Dat vonden ze veel gezelliger dan naar de H. Mis te gaan. 
Tegen één uur in de middag stond Peer op om te gaan eten op 
de hoeve, maar 's middags was hij weer als eerste terug in de 
herberg. Zo gek was hij van het kaarten. In de middag b egon 
het lieve leven pas goed, veel kaartslagen en bijna evenveel 
potten bier. Tot diep in de nacht hoorde men ze tekeer gaan, 
steeds luider en luider. Wanneer er een even zweeg dan gooide 
de ander er weer een paar knopen bovenop. De waard maakte 
goede zaken. Telkens wanneer de kaarten geschud werden en 
de schrijver met een krijtje de punten op het leitje aan
tekende, zetten de overigen de bierpul met schuimend bier 
aan de mond en klokten het naar binnen. 
Het late uur dat de knecht steeds thuiskwam zinde de boer 
niet en op een goede dag zei hij "Peer as ge er vanavond om 
tien uur nie zijt, laot ik oe nie mir binne" . 
"Jawel baas" had de knecht mokkend geantwoord maar het ging 
hem weer door de kop 't was al lang op slag van tienen toen 
de woorden van de boer hem eensklaps te binnen schoten. 
Vloekend van schrik sloeg hij met de vlakke hand op tafel, 
zoo hard, dat de bierpullen er van opsprongen. 
Dan stond hij moeizaam, smoordronke van zijn stoel op en 
waggelde naar de deur. 
Met een brede zwaai opende hij de deur en strompelde naar 
buiten. Zijn vrienden hoorden hem buiten te keer gaan en · 
vloekend riep hij: "al moest de duivel mij er brengen, om 
tien uur zal ik thuis ~ijn". 
Op datzelfde moment sprong er een pekzwarte hond tussen zijn 
benen door en heeft hem in een ommezien naar Valkenburg mee
genomen . 
Zijn vrienden zagen het voor hun ogen gebeuren. 
Bleek van schrik sloegen zij een kruis "Jezus, Maria, Jozef 
sta ons bij". Zij hebben zondags noo it meer een H. Mis ver
zuimd dat kun je gelove n. 
Over heg e n stru i k schoot de z warte hond regelrech t n a a r 
Valkenburg, maa r ' t was te laat . 
De laatste slag van tien was gevallen e n de deu ren e n lu i ken 
wnren reeds geslote n. Hoe Peer ook tierde e n vloe kte, de boer 
hield zich van de domme e n kwa m n i et opendoen. 
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Driemaal vloog Peer op de zwarte hond gezeten rondom de hoeve 
maar alles bleef gesloten. 
Van kolêre gooide Peer zijn pet tegen de muur. 
Waar de pet de muur raakte, is een groot gat ontstaan, daar
door vloog de duivel met hem naar binnen. 
Toen scheen het of in de hoeve de hel was losgebroken. 
Deuren en luiken vlogen open en dicht, holderdebolder ging 
het de trap op en af. Op zolder klonk een gestommel en 
gerommel dat horen en zien verging. 
Pas met het eerste kraaien van de haan werd het stil. 

Maar het duurde nog wel een uur voordat de boer durfde te gaan 
kijken. Hij vond Peer dood op zijn bed liggen, de duivel had 
hem zijn nek omgedraaid. 
Het gat in de muur kon niet meer gedicht worden; steeds viel het 
metselwerk eruit. 
De latere eigenaresse heeft de hoeve geheel laten verbouwen. 
Op de plek van het gat in de muur werd de hoeve omgebouwd tot 
paardestal en is op de bewuste plaats een deur aangebracht. 
De herberg "Het Chaamse Herbergje" kwam sinds die tijd in een 
kwade reuk te staan en ' is snel verlopen. 

IN MEMJRIAM WILLEM JAN VAN DER VOORT 
door Kees Leijten. 

Op tweede pinksterdag overleed plotseling op bijna 79-jarige 
leeftijd de amateur-historicus en actief lid van onze kring 
Willem van der Voort. 
De laatste jaren liet zijn gezondheid veel te wensen over, 
maar nog dagelijks zag ik hem met zijn witte baard 
langs mijn school wandelen. 
Willem van der Voort werkte ruim veertig jaar bij Backer en 
Reub, aanvankelijk als tijdschrijver, later op het centrale 
planbureau. 
In 1967 werd hij gepensioneerd. Hij ging er trots op, dat 
hij de eerste Bredanaar was, die een Koninklijke onderschei
ding kreeg uitgereikt door burgemeester Merckx Kort na diens 

installatie. 
Na zijn pensionering verdiepte hij zich in de geschiedenis 
van Breda. 
Vele publicaties verschenen van zijn hand. 
In brieven van Paulus 27,29 en 30 beschreef hij de geschie
denis van De Mark, in deel 31 wijdde hij een artikel aan de 
stichting van het Capucijnerklooster van Meerseldreef. 

FAMILIENAMEN (11) 
door Ir. Clrr. Buiks 

ANS EMS 
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Dit is een oude en veel voorkomende familienaam in de Baronie, 
afgeleid van een mansnaam Ansem. In 1367 wordt bv. te Breda 
genoemd "Ansem die Rusenare" (1) en in 1505 te Alphen "Ansem 
matheeus Ansems". Mogelijk is de mansnaam een verkorte vorm 
van de oudgermaanse naam Anshelm. 

AMSENGA 
Afgeleid van een persoonsnaam Amze, Arne, een nog in gebruik 
zijnde Friese voornaam (2). De naam is dus van Friese afkomst. 

ARENDONK, VAN 
Waarschijnlijk afkomstig uit Arendonk in België. 

BEUGELS 
Deze familienaam was in 1947 nog niet bekend in Noord-Brabant 
(3). Beoefenaar van het beugelspel? 

BRINK 
Oude familienaam. Patronym bij een mansnaam Bink, een bijvorm 
bij de mansnaam Ben (4). 

BINKHORST 
Dit de naam van een kasteel tussen Den Haag en Voorburg (5). 

BOER, DE 
Een van de meest frequente familienamen in Nederland, Landbouwer. 

BOESSCHOTEN, VAN 
Afgeleid van een plaatsnaam in België. 

BONT, DE 
Benoeming naar de haarkleur (witte lok) (6) . 

BOSCH, TEN 
Mogelijk genoemd naar een huis Ten Bosch. 

BOSCH, VAN DEN 
Afkomstig uit Den Bosch. 

BREUKINK 
Deze familienaam kwam in 1947 alleen voor in Eindhoven (7). 
Ook zijn bekend de vormen Breuker, Breukels eta. 
Breukink stamt uit het oosten des lands. Mogelijk afgeleid 
van het middelnederlandse bruker "pachter" (8) . 
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BRUYN, DE 
Ontleend aan de haarkleur. 

CO ENEN 
Waarschijnlijk een patronym bij een naam als Koenraad. 
Anders een aanduiding voor een dapper persoon. 

CAMMEL 
In 1947 was deze naam alleen bekend in Den Bosch en Vught (9) · 
Misschien ontstaan uit Eng. Campbell, een in Noord-Brabant 
op verschillende plaatsen voorkomende familienaam. 

CHMIELOWSKI 
Poolse naam, herkomst onbekend. 

CORSSMIT 
Vgl. namen d·ls Corsmit, Corstsmit en Kortsmit, alle bekend 
in Noord-Brabant. Bijnaam voor een smid? Vgl. Kortmulder. 

CONRADS 
In 1947 alleen bekend in Helmond en Best. Oostelijk voor 
Koenraads. ( 10) 

DAMME, VAN 
Bekende plaats in Vlaanderen. 

DENEE 
Deze naam was in 1947 nog onbekend in onze provincie (11). 

ECKARDT 
Dit is een gehucht onder Woensel. 

EECKHOUT 
Plaats in België. 

ENGELEN, VAN 
Dorp bij Den Bosch. 

ENKHUYZEN, VAN 
Dorp in Noord-Holland. 

FAAS 
Bekende familienaam in Baronie. Afgeleid van de mansnaam 
Faas, een verkorte vorm van Servaas. 
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FRIJTERS 
Deze familienaam komt van oudsher vooral voor in Zundert 
en Rijsbergen en daar meestal in de vorm Wrijters of Swriters. 
De naam is waarschijnlijk afgeleid van de beroepsnaam Writer, 
die in het middelnederlands staat voor "houtdraaier". 

GODIJN 
In 1947 alleen bekend in Oudenbosch. Ook Goddijn en Godding 
zijn bekend. Moeten we denken aan een afleiding van een mans
naam bv. Godevaart? 
Of is de naam van Franse afkomst? 

GORP, VAN 
Herkomstnaam. Het gebied Gorp ligt bij Goirle. 

'S-GRJWENDEEL 
Plaatsnaam. 

GROOT, DE 
Vgl. namen als De Klein, De Kort etc. 

HUYBREGTS 
Patronym bij Huibrecht. 

HANA 
Mogelijk te vergelijken met namen als Hannink, Hannes, 
Hannessen. Dan bij een mansnaam Hanno horend. 

HAPEREN, VAN 

Afkomstig van het dorp Hapert. 

KAMPEN,· VAN 
Afkomstig uit de bekende plaats. 

KOENRA(A)DS 
Patronym bij Koenraad. 

KOLK, VAN DE 
Een kolk is een wiel. 

KNIPSCHEER 
Te vergelijken met namen als Hoefnagel. Vingerhoed enz.: 
beroepsnaam met een wat spottend karakter (13). 
Of genoemd naar een uithangteken. 

LAHEY 
Te vergelijken ziJn de familienamen Lahaye, De lahaye en 
mogelijk ook Lagey. Franse inwijkelingen. 
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LAMP ERS 
In 1947 nog onbekend in Noord-Brabant (14); mogelijk 
bijvorm bij Lambers, patronym bij Lambrecht. 

NOORBN 
Mogelijk bijvorm bij Van de Noord. Of matronym bij een naam 
als Eleonora. 

OERS, VAN 
Afkomstig uit Oerle, een dorp dat in de volksmond als Oers 
wordt aangeduid (en bv. Wintelre als Wintersel) 

PEER, VAN 
Peer is een dorp in de Limburgse Kempen. 

ROKS 
Pat~onym bij Rogier, Rogger, Roger (Rutger) (lSi. 

RAUP 
In 1947 kwam de familienaam Raupp alleen voor in de plaatsen 
Eindhoven, Valkenswaard en Uden (16). Duits? 

RATTING . 
Te vergelijken met namen als Rattinck, Ratinckx e.d., behorend 
bij een mansnàam Rado (17). 

SANDT, VAN DE 
Herkomstnaam. Onder Alphen ligt bv. een gébied Het Zand. 

SMITSHUIS 
In 1947 kende men deze familienaam alleen in Den Bosch, 
Megen en St.-Oedenrode (18). Mogelijk bij middelnederlands 
Smithuus "smidse" (19). 

TINTEREN, VAN 
Zal dezelfde oorsprong hebben als Van Tint.eren (20). 
De naam was in 1947 alleen bekend in Breda en Dinteloord . 
Identiek met van Dinteren? 
Of herkomstig uit Dinteloord? 

VREUGDENHIL 
Winkler plaatst deze familienaam in een categorie van moeilijk 
te duiden namen als Rotteveel. Vethake, Wouterlood, Lammerschop, 
Heuveluop , D~izendstraal etc. etc. (21). 
M~:gelijk is Vreugdenhil een toponiem. 

VLEMMIX 
Deze naam komt in allerlei vormen al vroeg in de Baronie voor 
bv. als Vlemings, Vlaminck~. Afkomstig uit Vlaanderen . 
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ZWIJNENBURG 
Kwam in 1947 alleen voor in Eindhoven en De Werken (2 2). 
Ook Zwijnenberg is bekend. Waarschijnlijk een herkomst.naam. 

Reakties 

Van verschillende leden van "Paulus" mochten we reakties en 
verbeteringen ontvangen. Vooral voor de categorie familie
namen afkomstig van buiten Noord-Brabant of zelfs uit het 
buitenland is het bijna noodzakelijk over aanvullende ge
gevens over plaats van herkomst e.d. te beschikken om te 
komen tot een deugdelijke verklaring. 

Zo schrijft ons de Heer Lagache, afkomstig uit Frans-Vlaanderen 
dat in zijn gebied Ca rton een zeer gebruikelijke familienaam 
is, welke de betekenis heeft "boerderijknecht, die speciaal 
paarden en wagens verzorgt ·• dan wel "voerman" (van 't Franse 
woord charretier) .· 
Verder schrijft hij over de familienaam Constant-Rebecque, 
dat het tweede deel van deze familienaam ontleend is aan het 
plaatsje Rebecques, op 20 km .. ten zuiden van de taalgrens. 

Van de Heer Rode ontvingen we een mededeling over de naam 
Dielemans. Zijn vrouw, die deze naam draagt, is afkomstig 
uit Zeeuws-Vlaanderen. Daar behoort Dielemans tot de zeer 
algemeen voorkomende familienaam. De naam z ou volgens 
"naar men daar zegt" ontleend zijn aan die van een Bel
gische riviertje de Diele. Waarschijnlijk wordt hier be
doeld de Dijle. Deze verklaring lijkt me niet erg waar
schijnlijk: f amilienamen die ontleend zijn aan rivier
namen komen haast niet voor, zeker niet in de vorm van 
riviernaam+mans. 
Meertens (23) rekent deze familienaam, evenals vormen 
als Tielen, Tieleman, Telle etc. tot afleidingen van de 
mansnaam Tiel, Tieleman. In Etten e.o. komt de voornaam 
Diel en Dielmans veelvuldig voor. 
De Heer Elderenbosch schrijft dat Z1Jn f amil i e stamt uit 
het Limburgse Elderen, bij Genoels. De familie heette 
oorspronkelijk Van den Bosch. Zij werden wel aangeduid 
met de naam:. "Van den Bo sch gesegt Van Elderen" of 
omgekeerd "Van Elderen gesegt Van den Bosch" 

De familienaam Höngens blijkt, volgens mededeling van 
deze familie, te stammen uit een plaatsje Höngen bij 
Tudderen. De naam wordt ook wel geschreven als "Ho enge ns, 
Hoengen, Heugens"" . In West-Duitsland komen diverse plaat
sen voor als Höningen, Hönningen, Höingen, Hoeningen, die 
alle dezelfde betekenis hebben als Höngen, nl . "bei den 
Höhenbewohne rn", ofwel "bij de bewoners van een hoogte" (24). 
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Mogelijk is de naam Höngens toch vergelijkbaar met een naam 
als Van Honing en Honings, die in verschillende dorpen 
van Brabant voorkomen. Dit zijn dan ook herkomstnamen (te 
zien aan het voorzetsel van of aan de achtergevoegde s). 

De familienaam Nylander blijkt uit Zweden te stammen en 
niet uit noordelijk Nederland (hoewel dit taalkundig ook 
goed mogelijk was geweest) en betekent afkomstig uit 
Nieuw Land. 

De familienaam Colson zou afkomstig kunnen zijn van een per
soonsnaam Cool, Cole. De uitgang son lijkt wel te wij~en op 
Engelse afkomst, daar in het Nederlandse taalgebied deze 
uitgang -sen of -se luidt. Of, zoals de naamdrager· schrijft, 
misschien uit Frankrijk, waarbij -son ontstaan zou zijn uit 
het dubbele suffix -esson. 

De Heer Diepstraten heeft een serie afwijkende interpretaties. 
Dijkér is volgens hem een beroepsnaam. Hij heeft blijkbaar 
mijn verklaring niet helemaal goed gelezen, want ik schrijf 
dat Dijkers iemand is die in de buurt van een dijk woont of 
een dijkwerker is. Familienamen als Dijkmans_, Dijkers en 
Van den Dijk komen al vroeg in de Baronie ivoor. In 1505 
bv. wordt te Zundert vermeld Cornelis Willem Dyckmans, 
R416, f239, terwijl we in Breda al in 1367 ene Diedric 
van den Dike horen noemen (25). Vanuit Princenhage waren 
in de 17e eeuw verschillende· personen werkzaam aan dijken 
in Zeeland. 
Een grauwman of grauwer is volgens schrijver een opkoper 
van beestenvellen. 
Dat zou ik graag geloven. maar waar haalt de schrijver 
dit gegeven vandaan? In het middelnederlands betekent 
grau: "grijs" of "grijs bont" (26). Al zou het woord later 
de door schrijver bedoelde betekenis hebben gehad, dan zegt 
dit nog weinig: de familienaam Grauwmans komt al in de 16e 
eeuw voor. 
Het beste lijkt het dus maar te blijven bij een betekenis 
"de grijze". 
Een heuvel is volgens de Heer Diepstraten geen dorpscentrum 
in de Baronie. Dan kan ik toch wijzen op de Heuvel op 
Den Hout, De Heuvel in Alphen en nog enkele meer. 
Hoek zou volgens schrijver wijzen op afkomst uit Putteshoek. 
Zevenbergsche Hoek of andere plaatsen met het element hoek. 
Dat is niet uitgesloten, maar evengoed mogelijk is herkomst 
•1an een doodnormale hoek. Vgl. namen als Van den Beemdt, 
Van den Akker etc. 
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De Hoon zou identiek ziJn met 't Hoen. Dan zou men toch 
de Hoen mogen verwachten als schrijfwijze. 
Roks zou volgens schrijver af stammen van eer. persoonsnaam 
Rochus. Dat is niet helemaal uitgesloten, althans in Wes
telijk Noord~Brabant. In de Baronie komt echter veel eerder 
de mansnaam Rutger (met zijn bijvormen Rogier, Roger) in 
aanmerking daar deze hier veel meer in oude bronnen vermeld 
wordt . Verkooyen tenslotte zou iemand zijn die een kooi 
beheert (bv. een schaapskooi). Lijkt me wat vergezocht, daar 
men toch kan vergelijken met een naam als Verschuren of 
Verstraten of Verstegen of Vermolen etc. Waarom zou iemand 
die bij een kooi woont dan niet Verkooyen genoemd kunnen 
wonden? 

WESTERLAKEN, VAN DER 

Deze naam was in 1947 vooral geconcentreerd in Chaam. 
De vorm van de Westerlaken komt veel voor in Den Dungen, 
Sint Michielsgestel en Den Bosch. 
De vorm Westerlaken komt veel voor in Den Bosch, 
Giessen en Rosmalen. 
Aan deze naam ligt een veldnaam ten grondslag (in Den 
Dungen). Een laak is een water, meestal een oude ri
vierloop. In het eerste grondcijnzenregister van 
Den Dungen uit 1340 vinden we een grondcijns aan de 
hertog die betraald wordt door Henrik van Westlaken. 
Hij bewoonde toen "de hoeve op Westelaken". 
De kinderen van Henrik van der Westlaken erven in 
1371 een huis schuur en hof genoemd "die Westlake op 
Dunghen" en een wegcamp aan die Westlakensestraat . 
Het gebied Westelaken ligt tussen, de Hooidonkse
straat en de Hooidonksedijk langs de Aa in Den 
Dungen .• 
In 1429 wordt nog een huis genoemd dat "op westelake" 
ligt. Daarna verandert de naam van dit gebied in 
"Westeryck" en nog later "bij Griensvenne". 

Tot zover dan de reaktie op de reakties. 

Verwijzingen: 
1. J.M.F . Ysseling: Inventaris van het archief van het Begijnnof 

te Breda (1966), p. 108. 
2. Johan Winkler: de Nederlandsch e geslachtsnamen, in oorsprong, 

geschiedenis en betekenis ( 188 5 ), p. 463 . 
3. P.J. Meertens en H. Buitenhuis : Nederlands repertorium van 

Familienamen, deel XI , Noord- Brabant , p. 85. 
4. Dr. J. van der Schaar : Woordenboe k van voornamen (1974), 

P. 41. 
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5. K. Ter Laan: van Goor 's aardrijkskundig woordenboek (1942), 

p. 37. 
6. Winkler, p. 343. 

Meertens-Buitenhuis, p. 117. 7. 
8. 
9. 

Dr. J. verdam: Middelnederlandsch handwoordenboek (1932), 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 .-

Meertens-Buitenhuis, p. 

Idem, p. 142. 
Idem, p. 157. 
Idem, p. 221. 
Winkler, p. 334. 
Meertens.Buitenhuis p. 
Van der Schaar, p. 218. 

133. 

352. 

16. Meertens.-Bui tenhuis, 

17. Winkler, p. 31. 

18. Meertens-Buitenhuis, 

19. Verdam, p. 551. 

20. Meertens-Buitenhuis, 

21. Winkler, p . 465. 

22. Meertens-Buitenhuis, 

p. 
p. 

p. 

p. 

p. 

23. P.J. Meertens: de betekenis van de Nederlandse familienamen 
(1944), p. 32. 

24. Dr. Maurits Gysseling: Toponymisch woordenboek van België, 
Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland 
(voor 1226) , . deel 1, p . 500. 

25. Ysseling, p. 108. 
26. Verdam, p. 229. 

* * * 
Mocht U nog aanvullingen of opmerkingen hebben op een of 
meer naamsverklaringen van Christ Buiks dan verneemt de 
redaktie dat gràag schriftelijk vóór 1 september a.s., 
opdat .christ Buiks in een laatste artikeltje alle op
merkingen kan samenvatten. 

PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING (20) 

Juli-Hooimaand-Dondermaand 
Prijkt juli in hete zonnegloed 
Dan zijn in de herfst de vruchten goed. 

Augustus-Oogstmaand-Korenmaand 
Is 't op Sint Louwke klaar (Laurentius 10-8) 
Er zal veel fruit zijn in het jaar. 

September-Herfstmaand-Fruitmaand 
Septemberregen op het zaad 
Kan aan niemand kwaad. 

120 . 
472. 

535. 

574. 

66 3. 

IEI'S OVER HET BIJENHOUDEN 
door Ir. Chr. Buiks 

211 

In ons land komen verscheidene soorten wilde bijen voor. 
Deze leven meest solitair (alleen) . Ze maken hun nesten vaak 
in de bodem of in muurtjes. De door deze bijen verzamelde 
honing is van weinig belang omdat het om zulke kleine hoe
veelheden gaat. 
Anders is dit bij de honingbij, die in zeer grote groepen 
leeft en die flinke hoeveelheden honing bijeen verzamelt. 
Deze honingbij is waarschijnlijk afkomstig uit Noord-India 
en moet door de mens al duizenden jaren geleden op zijn 
zwerftochten meegevoerd zijn naar het westen. 
Oorspronkelijk was het gebruikelijk om bijen te houden in 
eem'. holle boomstam. Daarna ging men ook zelfgevlochten korven 
gebruiken en nog later de bekende houten kasten. 
Honing was vroeger erg belangrijk omdat het de enige betaal
bare zoetstof was . Suiker was vr i jwel ,onbekend of in elk 
geval peperduur. 

In een groot gez<Ln was meestal één van de kinderen "den 
bieboer". In een afgeschermd stuk van "den hof" stond dan 
"den biestal" of "bietuin". 
Een bieboer met 20 korven was vrij normaal. De meeste aan
dacht vroegen de bijen in de tijd dat ze gingen zwermen, 
want dan moest zo'n zwerm geschept worden, voordat iemand 
anders er mee vandoor ging. 
Door de aanwezigheid van de enorme heidevelden in onze om
geving en door de teelt van boekweit was er volop ·voedsel 
voor de bijen. In het voorjaar was het ook heel gebruikelijk 
dat de bijen naar het koolzaad op de Zuidhollandse _eilanden 
gebracht werden . 
Zo verklaren in 1665 verscheidene getuigen dat zij ieder 
jaar hun bijen naar Holland brengen om aldaar "op de bloem" 
te vliegen. 

Dat er reeds in de late middeleeuwen hier bijen in het wild 
voorkwamen blijkt wel uit terreinnamen als "de Bie" onder 
Princ enhage (en de Bieloop aldaar) , "DE Bieberg" onde r 
Ginneken, een akker "dé Bieheg" onder Ooste r hout e tc . 
Onder Gilze lag en ligt een Biestraat . 

Na opkomst van de suiker industrie was de bijenteelt v ri j 
wel overbodig geworde n, daar men n u o ver e n veel goed
kopere zoetsto f besch i k te . Ook waskaars n raak ten u it d e 
mode _ Hoeveel bijenhouders en ho v 1 korv n r i n een 
bepaalde periode a a nwezig war n v rn m n we pas in de 
tweede helft van d e 19e eeuw. 
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Verslag van den toestand 
der provincie Noord bra bant 
:- over 1925 . 

Ook een reglement als dat van het bijengilde te Ginneken en 
Bavel van het jaar i695 (bewaard in het gemeente-archief 
aldaar) geeft ons een kijkje op de onderlinge betrekkingen der 
bijenhouders. Zij hielden hun vergadering op den feestdag 
van St. Ambrosius (7 December) en kozen dan een overdeken 
hoofdman en twee dèkens, de eerste 'voor hef leven, de dekens 
voor een jaar. Op dj.en dag moest ook rekening en verant
woording worden gedaan, waarbij de gildebroeders "een 
glaesje drincken. . . . vromelijck sonder vloecken, krackelcn 
ofte kyven." Op 25 juli werd een schietdag gehouden en de 
vogel geschoten. Onderling-veclhten was verboden; wie het 
tóch deden, moesten 30 stuivers boete betalen. De gildebroe; 
der, die trouwen ging, moest zes rijnsguldens in de kas stor
ten. Stierf een lid, dan gingen alle gildebroeders mee ter be
grafenis. Het reglement moest op St. Ambrosiusdag worden 
voorgelezen. Verder mochten de gildebroeders elkander niet 
hinderen met de plaatsing van hun bijenkorven. Ten slotte 
zouden de gildebroeders in hun gilde of vergadering niets 
mogen doen dat zou kunnen strekken tot nadeel van Z K. M. 
van -Groot-Brittanië of van de gemeente Ginneken en Bavel, 
"nodh eenige dispuyten gemoveert ()lVer 't poinct van religie." 

Ten Rijksarchieve van Noord'bralbant wordt in de collectie
Van Brakel (Nr. 171) bewaard een octrooi (afschrift) van 
die van 'den Raade en Rekeningen bij Z. K. M. van Groot
B'rittagne glor. mem. emz. verleend op de "Ordonnantie en 
Reglement waar na de gfldebroeders van den .bijeruhan<lel 
van Teteringen in de Barronije van Breda sig sullen hebben 
te reguleren" (22 October 17'17). Het reglement bevat onge
veer dezelfde 1bepalingen als dat van Ginneken. Aan het slot 
van het octrooi wordt de rentmeester Eckhart gemachtigd "om 
uyt 's Hieeren mastbos een boomken a twee tot een schutsboom 
aan <leese gildebroeders te laten volgen." 

Den eed van de gildebroeders: 
Wij, ondergeteeckent, gildebroeders van 't gilde van de 
bieën beloven bij desen te onderhouden uyt rechter meyninge 
ende ter goeden trouwen alsulcke articulen ende conditien 
als hieronder gestelt ende by gemeyn adviese der gildebroeders 
geraempt ende beslooten syn, ende dieselve gildebroeders tot 
welstant der gilde alsnoch sullen raemen ;ende besluyten, t' 
oirconden van 't welcke deze by ons is onderteeckent 
(handtekeningen) 

BIEMANSGEREEDSCHAP 
doór Christ Buiks 

dathépijp imkenkap 

voerbakjes 

zwermvanger 

f d
~ ft 

splijthoutjes 

G ~ 

~ 
vlechtbeentjes 
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Om tegen de bijen beschermd te zijn 
zette men een kap of een kervel op. 

De rook uit de dathépijp verdooft 
de bijen enigszins, waardoor ze makke
lijker te hanteren zijn. 

De mens haalt de wintervoorraad van 
de bijen - de honing - weg. 
In plaats daarvan moeten ze dan ander 
voedsel krijgen. 

Met een zwermvanger moest een zwerm 
geschept worden. Zo'n zwerm kon men 
in een lege korf plaatsen. Zwermen 
kwamen vooral voor aan het begin van 
de zomer. 

Doornhaak waarmee men braamstengels kon 
doorsnijden. Braamstengels werden ge
bruikt bij het vlechten van korven. 
Rondom een bundeltje "bunt"=pijpestrootje . 
werd e.en doornvrije bramestengel gedraaid. 

In een koehoorn werden gaten van ver
schillende doorsnede geboord. 
Door deze gaten trok men de brame
stengels om deze stekelvrij te maken. 

Met spl~jthoutjes kon men bramestengels 
klieven. 

Rondom een bundeltje buntstengels legde 
men een band van bramestengels. 

Hulpmiddellen bij het vlechten van een 
korf: vlechtbeentjes. 

Ko rf v a n bunt : dit materiaal is zeer 
d uu rzaam. 
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Boomstamkorven worden nu niet meer 
gebruikt. 

Wel zie je af en toe nog strokorven 
waarin de raten aan de wand vastzitten. 

De meestal gebruikte kasten hebben de 
raten in raampjes zodat ze naar be
lieven er uitgehaald kunnen worden. 
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OROONNANI'IE VAN EEN BIJENHOUDERSGIWE AQ 1670 
dc::xJr Christ Buiks 

In Taxandria 4 (1897) werd door V. van de Aura het reglement 
van het Oosterhoutse bijengilde gepubliceerd. 
Het werd uitgegeven door Wilhelm Hendrick, prince van Orange. 
Het breedsprakige reglement bevatte een aantal zeer interes
sante artikelen, die ik hier in modern Nederlands laat volgen. 

1. Niemand mag met zijn bijen binnen een afstand van 673 m. 
komen van een andermans bietuin (biestal) . Boete op de 
eerste dag 25 gulden, waarvan 1/3 part voor de armen, 
1/3 part voor het gilde, en 1/3 part voor de schout. 
Als de bijenhouder de tweede dag in overtreding blijft 
mag de schout 2 van ziJn beste korven in beslag nemen, 
en de derde dag 4 etc. 

2. Bijenhouders die geen lid van het gilde ziJn moeten de 
korven buiten in het veld op 560 m. af stand van ander
mans korven zetten. Boeten als omschreven in artikel 1. 

3. Als er bijenkorven van niet-broeders , bij de bietuinen 
van de gildebroeders gezet worden mogen die daar 24 uur 
blijven staan en niet langer of er zouden dringende 
redenen voor moeten zijn. Ter beoordeling aan de deken 
van het gilde. 

4. Als een gildebroeder een zwerm vindt, dan moet hij be
kijken of er binnen 23 of 24 roeden (129 of 134 m.) geen 
korven staan. Hij moet de zwerm dan in die korven terug
doen of zijn gildebroeder inlichten omtrent de zwerm. 
Op boete van drie gulden. 

5. Als iemand bijenkorven omgegooid had of opzettelijk andere 
schade aangericht had, zal hij naar het goeddunken van 
de dekens beboet worden. 

6. Als iemand beboet wordt en hij wil niet betalen, kan h i j 
beboet worden door inbeslagname van zijn korven. 

7. Niemand van de gildebroeders mag z'n "vermogen" (aantal 
bijen) geheim houden, ook niet met een .a ndere gildebroe

,der op boete van f 25 ,-- . 

8. Alle jaren wordt een maalti jd ge ho ude n. Deze duu r t twee 
dagen (sic) en begint op 7 d ec . 
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9. De knaap van het gilde zal iedereen waarschuwen dat de 
maaltijd gehouden gaat worden. Iedereen is verplicht te 
komen. 

10. Als iemand ruzie maakt onder de maaltijd zal hij terstond 
verbeuren f 1,50. 

11. Als iemand.tijdens de maaltijd in gevecht raakt, verbeurt 
hij 3 gulden. 

12. Niemand mag vreemde personen mee naar de vergadering 
brengen (zonder medeweten van de dekens). Boete f 1,50. 

13. Als een gildebroeder glazen of kannen breekt, expres of 
per ongeluk, dan moet hij die zelf betalen. 

14. Niemand mag tijdens de maaltijd wijn, brandewijn of tabak 
nuttigen. Boete een gulden. Buiten de vergadering mag 
hij wijn en brandewijn drinken of tabak roken op eigen 
kosten. 

15. Niemand mag tijdens de maaltijd handel drijven, behalve 
op de tweede dag en ook dan alleen nog in bijen, was en 
honing of dergelijke. Boete f 1,--. 

16. Als de avond valt moeten de gildebroeders op aanzeggen 
van de dekens ;naar huis gaan. 

17. Aan het einde van de tweede dag moeten alle gildebroeders 
hun gelag betalen, anders zullen de dekens hen dwingen te 
betalen. 

18. Als een gildebroeder verstek laat gaan op de maaltijd 
bv. door ziekte, moet hij toch het maal en de onkosten 
betalen, maar niet het bier. 

19. Als iemand niet wil verschijnen op de maaltijd moet hij 
én de onkosten én de maaltijd én het bier betalen. 

20. Iemand met een slechte naam mag niet in het gilde worden 
opgenomen. De aanname staat ter goedkeuring van over
dekens en dekens. 

21 . . Wie tot het gilde wil toetreden moet als inkomgeld 3 gul
den betalen. 
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22. Als een gildebroeder overlijdt moeten de nabestaanden 6 
gulden betalen aan het gilde en wel omdat de broeders 
het lijk zullen dragen. 

23. Alle gildebroeders moeten op de begrafenis van een over
leden gildebroeder verschijnen, tenzij ze ziek zijn of 
afwezig. Boete f 0,50. 

24. Er zijn 2 dekens .. Elk jaar treedt degene die het langst 
deken is geweest af. 

25. Het kiezen der dekens gebeurt door de gildebroeders en 
wel bij meerderheid van stemmen . . Er moet echter altijd 
één deken afkomstig zijn van het gebied ten westen van 
de kom, en één van het gebied ten oosten . Seters en Dorst 
worden beschouwd als liggend ten westen (die liggen on
geveer recht ten zuiden van de kom) . 

26 . De aftredende deken zal aan de broeders rekening afleggen 
van de boeten en andere inkomsten. 

27. Iemand die uit het gilde wil treden mag dit doen, als hij 
tenminste 3 gulden betaalt. 

28. Als iemand opzegt en hij wil opnieuw tot het gilde toe
treden betaalt hij 6 gulden. 

29. Als een weduwnaar of vrijgezel in het "huwelijk treedt, 
betaalt hij aan het gilde 3 gulden. 

30. Als er bijen van buiten in de haven worden aangevoerd, 
moeten ze binnen een dag met wagen, kar of slee vervoerd 
worden (of weggedragen worden) . Voor iedere dag dat ze 
er langer staan 10 gulden en 2 korven. 

.,, 30 (sic). 
---.____),_.Verder alles ter verandering na ons inzicht, 
\ \ '\e~standigheden. 30 april 1670 

\-

al naar tijden 

G. Prince d'Orange 
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Hendricxks (Tinus Minus Bavel) 
Bogaerts 
Gils jr. (Leeuwerik) 
Kuijstermans 
Martens 
v. Gils sr. (Leeuwerik Bavel) 

7. Quirijn Kuijstermans 
8. Merijntje Martens (Zn. van Kastelijn Tinus Marte~s v.d. Fazanterie) 
9. C. Struijs 

10. Bart Nooijen (bijgenaamd de luie) 17. 
11. Janeke Nuijten Bredaseweg. Bavel . 18. Baron Prisse sr. 
12. Van Lennep 19. 
13. Tuteijn Noltenius (houtvester) 20. Baron F. Pr i sse jr. (Hondsdonk) 
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Het Bloetîtenmeisje 
. • . • _:c ! . . " . . <f . , 

! 

" . -., .~ :'. .( . . . ~~· ~-~--... ~·--· ~tf;~~~-·~i!$3% 1 

"" I' , . 
Wijze: Zeg mij d~ . ik . hopen tnag. • . 

. · Koopt koopt mijn bloemen liaf en schoon l Lief kind sprak hij, ik. ~ensch geen bloem, 
· Ziet eens hoe' ieur.ig frisch ze zljo . Ik bied u· geld en li"lfde aan, 

Zoo roept een schoone,jonge meagd, De bloemenme.i.d die sprak mij11heer, 
En biedt haar bloemen groot en klein Hom t mij eens even aan, 1huis wacht mij smart 
Ja schoon is zij, .zooals ze daar staat, : • Ja toch zoo ziek en zwak, . " 
Met marmerble11k gelaat en raven zwarte 1 Onder een schameldak .met kleine iiroer en zu>je, , , . " 'fi · lokken, · Het is Yoor hen dat ik mijn bloemen bied. 

~
' · . Het -tant]es f1in en ogen lief en zacht O ja, gelijk gij ·zïet laogs pleinen en straten 

Waaruit dro.ef.beid .n s tegenstralen I " / 
· · . ; . · . . \ - Refrein : • ' 
~:,:, " , ' - - " .Refrem. • ( · . ; 

'~ . .;>'.~~~~ .._._/_.., } - A , ' / 

' · ' ~ . ·:~:f ~"'.~~:'tt· '.":'\, , ,..,,~~·Mi:miJ:1!10U:lf:Jt18~~~~ ·· · '--';.. 
t;n telkens kh.~kt op zac~[en loon, ' ' " .c . '·ir'~iugt mv r~et 'J,ifoél!Jèn"ft>'~<.l . gaan: . -:~ ' , . , 
K'.om koopt mlJn b~oem~.!/.ê~. schoon . , " • . • 1 • Voor myn mée<ler éq YOO~ hàär st zoo klein . 

~ziet eens hoe geurig fr1sch _ze l\jn. .. · . . .·":_ '!-Koo~t toch een eni:elen bloe(ii~·- • mij. '. · .. 
K'oopt toch een eukle fil~aJt mlJn. . . . : ·_) :--:; :, :: . '. · :, " , . ~-"~~.,:·.~":·· ,::: <~ •• • 

- : • , 1._ ' ~ ?'~ '\ " , · · ' ~.r. ~ • ' • -t ~ -- • .- ... " 

, ., " ":· 'ki~·· '\1 Îri~d ·~P'~k' hïi: .;;.;i 2ijt gij ~~d, · . . ", · '.: 
Op eens nadert haar een . heer; · · , ergeef mij de woorden dln îk. zei ·' .'.; " .: ,. 

· Zij biedt terstond een blbem b~m aan, ..., f. krenkte 11• straks in u êer ' _.. - \~<;"' '• · • , 
~· Hij bl:kL haar in hel gelaät zoo teer _ ,"t'tii, ~~hans bid ik u vergeeft het mij. ~;).; . ' v î 

A En blijft eensklaps getroCC.n staan . ·. ·1~].·:;~-.9-~erliefde aie is zo~ wmldér .seh~àn' : , ·~1 
~-.. Jlij zegt tot haar. u bloemen zijn zoo schoon ·, . ;;.·:··: .• ,. 9~ ~~.l! .d_aa. ~ .. ,oo •.. ~. ~ - foo, n •• . _~a~ ~,v.:eer,_bi'k,r'~P_guen -~. • . . ·'·".• •. , Maar gij, o bJoemenkind, zijt toch. oneindig .. {ii . . . • . . " '-""' UUJ 

, - . -- - - schooner. : '..~'/'Laa:t oni t,e zgme~' iiaar 'uw moedefg~it. " > ·' 
. . · , Wann~e.I ik. sleclî'ts maar even. u bezat, · . , ' /.'>o.j.pnder dat scllam.!Jl .dak, dat is . thans 'Jnijn " · .. . · 
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- Liedje, dat vroeger aan de deur verkocht werd . 
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HET DORPSLEVEN 
door A. van Dort-van Deurs e n 

Hoogtepunte n in h e t d or p s l even van v r oeger ware n: 
vastenavond, eerste communie, Pa s e n (de slacht), Kerstmis, 
boekweitfooi, Sint Maarte n-verhuur v an knechte n e n meiden 
en Sinterklaas. 

Vastenavond in de dorpe n telde drie vette of gekke dagen. 
De zondag was de grote v astenavond, de maandag de kleine en 
de dinsdag de leste vastenavond, 
Met de drie gekke dage n begon h e t grote volksvermaak nl. 
het "haneklippe len". 
Dit gebeuren had meestal plaats op de leste vastenavond en 
wel in Wouw op drie verschillende plaatsen, te weten bij 
café "Spoorzicht" bij de Wouwse Tol, bij het café van de 
familie van Tilburg te Wouwse Plantage en n a ar ik meen 
ergens bij de molen. 
Tot 1920 heeft dit toe~ we l wrede vermaak tal van dorpen, 
en niet alleen in West-Brabant, plaats gehad. 
Haneklippelen betekende hanen knuppe l e n. 
Tot omstreeks 1900 we rd hiervoor e en levende haan gebruikt, 
later een tevore n afgemaakt die r. Op de leste vastenavond 
werd de haan onderstebove n aan een galg gehangen, daaronder 
werd op een karre-as een draaie nd wiel gemonteerd waarover 
een ladder werd vastgemaakt. Op de uiteinde van de ladder 
gingen twee deelnemers zitten. Het wiel werd snel rondge
draaid. Met een stok of houten sabe l moest men dan probe
ren de kop van de haan eraf te slaan. Om het nog moeilijker 
te maken was de haan in een kevi (mand) zonder bodem gehan
gen en trok de cafébaas het dier steeds net iets omhoog als 
er geslage n werd. 
Iedere deelnemer moest 5 cent betalen. 
Degene die de kop afsloeg werd koning . Deze werd dan in een 
"gebreide" (versierde) stoel gezet en door vier jonge meiden 
naar binnen gedragen. De koning moest dan op kruiken bier 
tracteren. 's Avonds was het teerfeest. De haan en nog meer 
lekkernijen werden dien avond opgege ten. Mole naar Potters 
vertelde mij he t volge nde: 

De dag tevore n gingen e nke l e l eden v a n de c lub "fietsclub" 
op weg naar v e rschille nde b oerderijen i n de omtr ek; er was 
pas geslacht e n me n verwachtte wel d ar een e n a nder te 
krijgen. Het ware n een zestal m nn n , allemaal v e rkleed; de 
heer Potte rs in travestie , hij w s d z . g . moeder van het 
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gezelschap en droeg een grote mand waar alles in moest. 
Er was een "veldwachter" bij, een "vader", enz. 
Intussen dronk men hier en daar een pintje en zo gebeurde 
het dat er ook onverwachts door de "veldwachter" weleens een 
kippetje verschalkt werd. Dit alles tot meerdere eer en op
luistering van het a.s~ teerfeest. 
De zuster van de heer Potters, Mevr. M. Gijzen-Potters te 
Halsteren zong voor mij nog het liedje dat bij het haneknup
pelen hoorde, het luidt: 

"Komt vrienden in het rond, 
Wil naar het "Spoorzicht" komen, 
Daar zul je dan wat zien, 
De haan wordt vast genomen, 
Ja, al wie wil rijden naar de "haan", 
Hij moest wel wezen héél bekwaam. 
Hoe zullen wij hem eren, 
Hij krijgt een hoed met veren. 
Ja, die de haan de kop aftrekt, 
Hij wordt koning van het gevecht!" 

Een en ander werd ook verteld door de gezusters Van Tilburg 
uit de Wouwse Plantage. 

CURSUSSEN OOD-SCHRIFI' 

De Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in het 
cursusjaar 1989/1990 ten behoeve van amateurhistorici, 
genealogen en andere belangstellenden wederom cursussen 
"Oud-Schrift". 

De lessen zullen lx per 14 dagen worden gegeven: 
voor gevorderden op 12 dinsdagavonden, en voor beginners 
op 12 maandagavonden en . mogelijk ook 12 dinsdagavonden. 

Aanvang van de cursussen: half oktober 1989. 

Inlichtingen en opgave ,van deelnemers: 
Gemeentelijke Archiefdienst Breda, 076-242401. 
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven, in 
ieder geval vóór 1 oktober 1989. 
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EEN STROPERSVERHAAL 
verteld door Jan Grauwmans sr. 

Mijn vader trouwde in 1903 met Jans Boogers. Binnen de kortste 
keren waren er 3 kinderen. Later zijn het er uiteindelijk 
12 geworden. 
Maar zo in het begin van hun huwelijk viel het niet mee om 
het gezin draaiende te houden. En voor iets extra's op tafel 
was mijn vader aangewezen om zo af en toe eens konijntje 
of fazant te stropen. 
Een bezigheid die toen dus bittere noodzaak was. 
Wat ik nu ga vertellen heb ik van mijn vader zelf gehoord en 
het is een waar gebeurd verhaal. Het was in het najaar e n er 
zat veel wild. Het was op de Hondsdonk een drukte van belang. 
Veel jagers en drijvers in het bos . Vader dacht dit is mijn 
kans. Als ik ze een beetje voor blijf kan ik misschien wel 
iets voor ons verschalken. In die tijd liep het jachtterrein 
van de Baron tot aan de rivier de Mark. De jachtopziener van 
Hondsdonk een zekere Pau van Dussen 1) had mijn vader echter 
in de gaten en liet de drijvers richting rivier de Mark lopen. 
Het landschap zag er in die tijd anders uit dan nu en heggen 
en hagen en verscheidene bospercelen liepen tot aan de Mark. 
Daar aangekomen kon mijn vader die de zwemkunst n i et machtig 
was geen kant meer op en de jachtopziener pakte hem in zijn 
kraag. "Jan ik heb je te pakken" zei Pau van Dussen. 
"Ja, maak het proces maar eerlijk op" zei mijn vader. 

Een tijd later kreeg mijn vader een dagvaarding thuis en hij 

moest in 's-Hertogenbosch voor de rechtbank verschijnen. 
Daar werd hem het proces verbaal wat de jachtopzichter had 
opgemaakt voorgelezen . Hij, Pau van Dussen, had hem in 
jagende houding aangetroffen. Toen de rechter hem vroeg wat 
hij daarop te zeggen had antwoordde mijn vader dat hij daar 
wel met dat geweer was, maar dat hij niet aan het jagen was 
want daar heb je patronen voor nodig en die had ie niet 
bij zich. En dat stond ook niet in het proces verbaal dat 
die er waren. Nee hij had de bedoeling gehad om d a t geweer 
naar België te smokkelen. Pau van Dussen kreeg van d e r e chter 
een flinke uitbrander. Hij zal ze wel onder de bla d e ren ver
stopt hebben zei Pau. Maar toch mijn vade r werd vrijgesp roken . 
Pau van Dussen zinde op wraak! In die ti j d woonde v ader i n 
het Broek op Geersbroek. Het huisj e staat er nu nog 2 ). 
Achter het huisje had mi jn v a d er zelf een schuurtj e gebouwd. 
Op een dag zag v a der d at er ko n ij ne n i n de w i zaten , pakte 
zijn geweer en s c hoot va nuit de schuu r e n k o n ij n dood ~ 

Mijn vader wac htte een half uu r e n ging o e n de wei in 
om het konijn op te halen . Maar wat denk j , wi e daar uit 
d e bosjes r ond d e wei kwa m: ju ist , Pau v a n Dussen bezo l 
digd jachtopzic hte r van Hondsdonk. "Nou b e n j e er bij Jan". 
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En nou maken we de dagvaarding wel compleet". Hij heeft 
een forse straf gekregen en moest dubbel betalen. 
Vader heeft daarna niet meer gestroopt. 

Een waar gebeurd verhaal en die het 
verteld heeft leeft nog het is 
Jan Grauwmans Sr. 

1) Pau van Dussen ligt begraven op het Protestants kerkhof 
in Chaam. 

2) Huisje in 't Broek is Geersbroekseweg 25 . 

VERSCHENEN (38) 
door Kees Ieijten 

VELDNAMEN IN RIJSBERGEN 4 (HAZELDONK) 

hazeldonk 

Onlangs verscheen deel 4 in de serie Veldnamen in Rijsbergen. 
Samen met zijn nicht José Buiks-Hendrickx stelde "onze" Christ 
Buiks dat boek samen. 
Het 84 pagina's tellende boek vertelt over de veldnamen in het 
toen nog niet door de E 10 doorkliefde Hazeldonk, grenzend aan 
ons eigen Galder. 
Geen wonder dan ook dat naast Balleman in Galder ook Hazeldonk 
Baleman, Balemansegracht en -streek kent. 
Maar dan wel met ·.één 1. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele toponymen lijken 
op die van Galder. 
Het boekje werd, goed verzorgd, uitgegeven door drukkerij 
Van Steenoven te Rijsbergen. 

Met het publiceren van de Veldnamen van Ginneken en Bavel 
(Pa ulus van Daesdonck) , van Rijsbergen (drukkerij Van Steen
oven) en van Teteringen (Brabants Heem) legt Christ Buiks 
de basis voor een grote studie naar alle toponymen in ons 
eigen Brabant. 
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Van pekelvat tot diepvrieskist 

Interviews en beschouwingen over de huishtdelijke 
conservering op het Nederlandse platteland 

in de eerste helft van de twintigste eeuw 

VERSCHENEN (39) 
door Kees Ieijten 

VAN PEKELVAT TOT DIEPVRIESKIS WALES ON 

Aan het begin van de eeuw vormde het conserveren van voedsel 
nog een wezenlijk onderdeel van het leven op het Nederlandse 
platteland. 
Omdat de meeste voedingmiddelen al na korte tijd bederven, 
moest men ze op de een of manier verduurzamen om er ook buiten 
de oogst - of slachtperiode gebruik van te kunnen maken. 

In de loop van deze eeuw is de omvang van de huishoudelijke 
conservering door diverse maatschappelijke ontwikkelingen 
afgenomen. Een tijdlang zag het er zelf naar uit, dat het 
verduurzamen helemaal uit de huishouding zou verdwijnen. 
Uiteindelijk is dat niet gebeurd. 
In dit boek worden de rol van de huishoudelijke conservering 
aan het begin van deze eeuw en de veranderingen die er zich 
nadien in hebben voltrokken aan de orde gesteld; de nadruk 
ligt daarbij op de ontwikkelingen in de eerste helft van 
de eeuw. 

De interviewö werden omstreeks 1980 afgenomen bij bejaarde 
mensen die zich de inmaak van groente, vlees, vis en fruit 
nog levendig uit hun jeugd herinnerden. 
Naast deze intervieuws zijn ca. 600 vragenlijsten over de 
conservering en een even groot aantal vragenlijsten over de 
zelfvoorziening gebruikt. 
Doordat zowel de interviews als de vragenlijsten uit diverse 
streken van het land afkomstig waren, konden de regionale 
verschillen die vroeger in de conservering en de zelf
voorziening bestaan hebben, duidelijk in de verschillende 
inleidingen worden belicht. 

* "Van Pekelvat tot diepvri eskist" door Jozien Jobse 
ISBN 90-70389-18-5 prijs f 27,--. 
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NIEUWE IDNUMENrENWEI' VAN KRACHT 
door Kees Leijten 

Na jaren voorbereiding trad op 1 januari 1989 de nieuwe 
monumentenwet in werking. Aangezien publikatie van de 
wet plaatsvond op 23 december 1988, zal zij door het leven 
gaan als "Monumentenwet 1988". Het van kracht worden van de 
wet betekent een voorlopige afsluiting van een lange periode 
van discussie. De eerste monumentenwet uit 1961 heeft 27 jaar 
gefungeerd. Dat deze wet niet op alle punten helemaal voldeed, 
werd al snel duidelijk; de plannen voor een geheel herziene 
wet kregen echter pas begin jaren '80 enige omvang. 
In de nota monumentenzorg die minister Brinkman in 1984 publi
ceerde, maakte hij een voorlopige balans op. Aan de kern
punten uit de nota, te weten decentralisatie van take~ en be
voegdheden, deregulering en een nieuw financieel systeem 
is, in meer of mindere mate, steeds vastgehouden. · 
De monumentenwet 1988 legt belangrijke bevoegdeheden in 
handen van de gemeentebesturen. De belangrijkste hiervan 
is dat burgemeester en wethouders, onder bepaalde voorwaarden, 
vergunningen mogen afgeven voor wijziging en sloop van rijks
monumenten. Ruimere bevoegdheden ten aanzien van de subsi
diëring hadden zij reeds op basis van de Rijkssubsidieregeling 
Restauratie Monumenten (RRM) 1986, die in de loop van 1989 zal 
worden opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, die 
haar basis overigens wel .. in de nieuwe monumentenwet zelf vindt. 
Willen B. en W. ·die bevoegdheid in handen krijgen, dan moet 
voldaan zijn aan twee voorwaarden: de gemeenteraad moet een 
verordening vaststellen en daarin moet tenminste de inschake
ling worden geregeld van een. commissie op het gebied van de 
monumentenzorg, die burgemeester en wethouders adviseert 
over bovenbedoelde vergunningaanvragen . Zo'n verordening 
treedt twee maanden nadat zij er ter kennis is gebracht van 
de minister in werking, tenzij de minister vóór die datum 
de verordening tot schorsing heeft voorgedragen. 
Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, blijft de 
minister de vergunningverlenende instantie. 

Vergunningaanvraag 
Een aanvraag om vergunning tot wiJziging of sloop moet 
worden ingediend bij he~ collega van B & W, die beoordeelt 
of de aanvraag in behandeling kan worden genomen en alle 
benodigde stukken aanwezig zijn. 

Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes maanden 
na de ;datum van indiening van de aanvraag. · 
Indien daartoe gegronde redenen bestaan, kan deze termijn · 
met ten hoogste zes maanden verlengd worden. Belangrijk is, 
dat in geval B & W geen beslissing nemen op de aanvraag, 
de vergunning wordt geacht te zijn verleend. 
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MES 

Trouwen is houwen, maar hoe kom je eraan. 
Voor de enen gaat het te rap, anderen vinden nooit de ware 
Jakob. Begrijpelijk dat in hardere tijden, toen er een aan
zienlijk vrouwenoverschot bestond te danken (of te wijten? ) 
aan het feit dat het zwakke geslacht, te weten de mannen, 
minder bestand bleken te zijn tegen besmettelijke ziektes, 
strenge winters en hongersnood, begrijpelijk dus dat in die 
dagen het sterke geslacht, met name de vrouwen, het lot wel 
eens een duwtje in rug wilden geven om de een of andere 
argeloze jonkman nader bijhouwelijk en trouwelijk te brengen. 

Wierp je bijvoorbeeld een ~ op tafel en het viel toevallig 
op de rug, dan kon je zeker zijn van een aanstaande brui
loft. Maar wie was er dan aan de beurt? 
Als bij een maaltijd alweer een ~ met de snee omhoog met 
de punt naar een van de disgenoten gericht lag, dan was die 
de uitverkorene. Dat de liefde is een teder kruid, dat heeft 
ieder . wel al ervaren, maar wie een vriend een~ of schaar 
ten geschenke geeft, die snijdt meteen de vriendschapsbanden 
door. En twee messen overkruis leggen, voorspelt groot onge
luk. Leg ook geen mes verkeerd want ruzie zit meteen in de 
lucht. 

Gevaarlijk dus zo'n mes. 
En het verbodene trekt eenieder aan, v a ndaar wel l i cht d at 
onze stiekeme jongensdroom e e n zakmes was e n n a l a ng zeuren 
kwam er dat met de plechtige k ommunie dan t o c h, zo'n blin
kend stuk met een groo t mes eraan , een kle i ner mesje ernaast, 
aan de rugzijde een stoppentrekker , e n zo ' n kort gespleten 
mesje waarvan we d e b edo eling pas v eel later s n a p ten. 
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Apetrots op ons eerste zakmes sleepten we het overal in onze 
broekzak mee tot op de dag dat het door een doorgesleten gat 
wegglipte tot ons ontroostbaar verdriet en zelfs onzelieve
vrouwvanscherpenheuvel die toch afgebeeld stond op het wit
geëmailleerde beslag kon daarbij geen hulp meer bieden. 

Met ontzag bekeken we het broodmes waarmee vader, na met de 
punt eerst een kruis geslagen te hebben op de onderkant van 
het ronde brood, met regelmatige halen van links naar rechts 
reusachtige sneden voor ons klaarlegde. Dat broodmes diende 
evengoed om spek en hesp te snijden, kiekens en konijnen te 
slachten, bieten op den akker het loof af te snijden, die
zelfde bieten voor de gulzige koeiekoppen in schijven te 

snijden, om klompen te reinigen na het werk en om klompe
leren te snijden uit een grote lap. Het broodmes kon je 
wetten op de werft tegen de muur, vlijmscherp en met grote 
halen. Het broodmes was goed voor alles in huis en wie er 
niet gewenst was, ging men er zelfs mee te lijf. 

Veel bescheidener was het patatteschelderke, dat kleine, 
scherpe aardappelmesje met lichthouten handvatje en op het 
lemmet een molentje ingekerfd. Het was onmisbaar om patat
ten te schellen en om groenten te kuisen, peeën te raspen 
en bonen te snijden en om taai vlees uiteen te halen. 
't Diende ook als tafelmes, 't lag altijd overal en nergens 
rond .te slingeren en owee als 't weer eens kwijt was, dan 
werd alles ondersteboven omgekeerd want 't moest er ver
dorie uitkomen. 

Minder bekend waren het aspergemes, het botermes, het 
dienmes, het fruitmes, het huwelijksmes, het kerfmes, het 
keukenmes, het kruidmes, het moesmes, het scherfmes, het 
struifmes, het vismes, het vleesmes, het voorsnijmes, en 
het vrouwenmes. 
Er zijn er zeker nog en kenners zullen ons lijstje wat 
graag even nazien en voor onvolledig verklaren. Zeer juist 
dus. Ieder aanvulling uwerzijds zullen we evenwel graag 
opnemen. Dankuwel. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" 
vrijdag 29 oktober 1982 

~ weekblad \/00( de noorderkem 

l !lJ%0~U'c<i:Gû~0® tGze 

HERDENKIN:;STENKDNSTELLIN:; 
door A.J. Spierings 
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Door een onoorde elkundig e n traditio n e el behee r was op h e.t 
eind van de nege ntiende eeuw het Mastbos te Bred a in een 
t o estand van ve rva l geraakt. 
Van Schermbeek, Oos t-Indisch houtvester me t v e rlo f, heef t 
t oen (1889-1 899 ) met v ee l ene rgie e n met d e steun van d e 
rentmeester der Domeinen, het behee r i n een meer wetensch a p 
pelijke richting omgebogen . 
Hierbij had hij vooral aandacht v oor de t oesta nd van d e b od em 
in samenhang met de waterhuishouding en het dierlij k e l even 
in de grond. 

A. J . van Schermbeek in zijn Bre cfas Periode ( 1889-1899 ) 
De foto is gemaakt door P . Reissig fo t ograaf t e Breda. 
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In een tijd waarin men het bos vooral ging beschouwen als een 
soort denne-akker, ten dienste van de mijnhoutproductie, is hij 
opgekomen voor de geestelijke en de recreatieve waarde van 
het bos en voor het behoud van zijn natuurlijke schoonheid. 
Dat heeft hem in den lande nogal wat tegenwerking opgeleverd. 
Ook op lokaal niveau werden zijn maatregelen .niet altijd 
met vreugde begroet. 
Niet alleen zijn bezwaren tegen het gebruik van het Mastbos 
als militair oefenterrein wekte weerstanden op. Sommige 
maatregelen ter verbetering van de bodem, waardoor de bos
bessenvegetatie moest bedwijnen, waren niet populair. 
Op vele plaatsen in Mastbos, Liesbos en Ulvenhoutse bos kan 
men nu nog de resultaten van zijn werk waarnemen. 
Op congressen en excursies en in vele geschriften heef± hij 
zijn inzichten uitgedragen en verdedigd. Na 1899 heeft hij 
gewerkt als docent aan de Bosbouwkundige school te.Wageningen. 
(nu Landbouwuniversiteit) . Daar heeft hij aan de opleiding 
van onze toekomstige bosbouwers vele vernieuwde impulsen 
gegeven. 1) 

Vanaf 9 juli kunt U in het Informatiecentrum van Staatsbos
beheer aan de Stouwdreef in het Mastbos een tentoonstelling 
bezoeken gewijd aan het leven en werk van houtvester A.J. van 
Schermbeek. Tevens wordt U daarbij in de "Oudhof" een over
zicht getoond van de geschiedenis en de geologie van het 
Mastbos en zijn omgeving. 

Ter gelegenheid van deze expositie wordt een boekje uitge
geven dat een toelichting geeft op het ten toon gestelde 
en dat nader ingaat op de geschiedenis, de fysische geo
grafie van het Mastbos en vooral op het werk van Adriaan 
Johannes van Schermbeek. 

1) Zie ook B.v . P . 73 p. 117: "Adriaan Johannes van Schermbeek, 
de mens achter de straatnaam" . 

OUDE HUISMIDDELTJES (16) 
Dikgeworden inkt verdunne men met azijn. 

OUDE HUISMIDDELTJES (17) 
Kaarsen maakt men voor elke kandelaar passend, door het 
ondereind der kaars in kokend water te houden. Het was 
wordt week en men kan het naar believen vormen. 
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Paanakker, maart 1989 

Aan het Bestuur van de heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" 

Beste vrienden, 

Ik kwaam vraoge of dagge miJn kunt helpen astemblieft. 
Het hee te maoken mee mijne vurvaoder Willem van de Diep
straet mar ok hil veul mee den historie van Ulvenhout 
van veur 1625. Dus in het arrechief van de geminte is er 
niks mir over te veinen. 
Zijde al 'n bietje nieuwsgierig? 
Dan zak oe vertelle waor het over gaot. 

Mijne vurvaoder Willem was van 1616 tot 1625 hoevenaar 
in het Annabos. Of aans gezegd, hij paachtte de doméin
hoeve van den baron van Breda in het Annabos. 
Hij hai 'm vaast nog langer gepaacht as de mannekes van 
Spinola nie waren gekomen cm de stad Berdao te belegeren. 
Nim mar van mijn aon dat die manne het heele Annabos 
hebben gebost en de hoef hebben verrinnewee r d. 

Er heet dus een hoef in het Annabos gestaan, das opge
schreven dur de rentmister van de prins van Oranje. 
Daor wit nou niemanden mir iets vanaf behalve ik zee 
de gek. Mar ik zoo zo geere weete waor die hoef percies 
hee gestaan. Ik heb ginne tijd om dikwijls naar Ulven
hout te komen. Derrom zoo ik lejen van Paulus die der 
eigen goed bekennen int Annabos wulle vraoge om eens 
rond te kijken naor sporen van een groote hoef in de grond. 
Da zal nie makkelijk te veinen zen, mar kan toch geperbeerd 
warre. Dit is echt van belaang vur de geschieden is vant 
Gatbroek. 

Maag ik vertelle wad ik wit en wad ik d e nk? Va n ' t irste is 
er nie zo veul en 't tweede, 't denke , maag gin faa n tes e ren 
warre. 

1. De hoef was nie zomar e en s 
de prins van Ora nj e en moe s 
opbrengen. 

k e . Zij was e igendom van 
o p zi j n l es t 50 pond huu r 
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2. Willem van Janne paachtte ok de tienden van de bezaaide 
gronden in het Annabos. Conclusie: het Annabos was voor 
1625 geen aaneengesloten complex. 
(Laot mijn verder mar int Hollaans schrijven) 

3. De tienden kwamen rechtstreeks aan den heer, niet aan de 
abdij van Thorn. Conclusie: de hoeve kan niet identiek 
zijn met die van de Woestenberg, die eigendom was van 
de nonnen van Lier. 

4. In het gemeentearchief van Breda beschikt men over een 
kaartje uit de jaren 1640 van de gronden die tot 
Wolfslaar werden gerekend. 
Daarop staat duidelijk aangegeven dat het Annabos aan 
de Bavelse kant begrensd wordt door het Puttenbos 
(scheiding met Wolfslaar) en de Nonnenbliek (scheiding 
met de Woestenberg). Conclusie: de hoeve in het Anna
bos heeft niets te maken met de Woestenberg. 

5. De tienden die de prins van Oranje in het dorp Ginneken had 
werden verzameld (ingereden) in de hoeve in het Annabos. 
Conclusie: naast de normale bedrijfsgebouwen moet er een 
extra schuur of kooi .zijn geweest om die tienden op te 
slaan. Conclusie, met enig voorbehoud: de hoeve behoorde 
parochieel tot het Ginneken en niet bij Bavel. 

6. Wanneer de tienden werden verpacht werd daarvan het stro 
uitgezonderd. Dat stro werd gereserveerd voor de paarden 
van de prins. Hieruit kunnen we weinig met zekerheid vast
stellen. Er zijn enkele mogelijkheden: a. het stro werd 
afgevoerd naar elders, bijvoorbeeld naar de stallen van het 
kasteel in Breda. b. Het stro werd gebruikt in het Annabos 
zelf omdat daar veel paarden gestald werden. Dat zou kunnen 
duiden op een stoeterij of een wisselstation voor koeriers
paarden. In het tweede geval moet rekening worden gehouden 
met veel extra stalruimte bij de hoeve. 

7. Het ziet ernaar uit dat het gehele Annabos tussen 1637 en 
1649 .is omgeploegd en opnieuw ingezaaid en aangeplant. 
Ik moet dit nog proberen te verifiëren in de Rentmeesters
rekeningen in het archief van de Nassause Domeinraad. 
Conclusie: de grond is sterk verstoord, in feite getwee
diept. Aan grondsporen resten dan alleen nog een opeen

hoping van (gebakken?) leemresten in de bovengrond, ver
schillen in platengroei door het oudtijds cultiveren van 
sommige percelen en misschien een oude leempoel. Resten 
van fundering en haardplaats zijn waarschijnlijk niet 
meer te traceren. 
~onclusie twee: de begrenzing van het Annabos vóór 1625 
kan totaal verschillen van de huidige. 

8. Ik geloof stellig dat Willems oudste zoon Jan op de 
rëstanten van de hoeve heeft geboerd in de periode 1627-
1635. Deze Jan kerkte in het Ginneken. Conclusie onder 
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voorbehoud: de hoeve stond op Ginnekense grond en niet 
op Bavels, Chaams of Gils gebied. 

9. Het Annabos was geen afzonderlijke boswachterij . . Er was 
slechts één boswachter voor het Ulvenschots bos, de 
Chaambossen, het Bavels bos en het bos op Lijndonk. 
In 1575 is er sprake van dat het Annabos 25 buinder 
groot zou zijn (ca. 32 ha.) dat komt mij zo klein voor. 
Mogelijk werd hier bedoeld dat er 25 buinder mast was 
gezaaid en uitgeplant. 
In latere eeuwen bestond het Annabos immers grotendeels 
uit akkermaalshout. Het Annabos van nu ligt tussen de 
Faisanterie en de Nieuwbossen die in 1769 zijn gezaaid. 

10. In 1637 noemt de rentmeester Adriaan van der Elst nog 
de hoeve in het Annabos maar dan wel als iets uit de 
verleden tijd. 

11. De grote dreven in het Annab.os, naar het Ulvenhouts bos 
en de Chaambossen, zijn in de 18e eeuw aangelegd als 
"communicatiedreven". 
Conclusie: de huidige indeling in vakken zal sterk af
wijken van de vroegere ·perkindeling. 

12. Sommige stukken in het Annabos hebben nog namen die 
duiden op zaailand zoals bijvoorbeeld de Koolhof. 
Misschien dat uit een concentratie van dergelijke per
ceelsnamen is af te leiden waar een hoeve heeft gestaan. 

13. De afwatering van dit gebied via de Broekloop en het Bavels 
Broek is altijd abominabel geweest. Misschien mogen we daar
_uit afleiden dat de hoeve aan de zuidwestrand op een (geringe) 

hoogte heeft gestaan. Dan is ook de Faisanterie een mogelijke 
lokatie. 

14. Er was in de 17de eeuw geen goede verbindingsdreef van het 
Annabos met het Ulvenschots bos, maar wel een uitweg via 
de gronden van Wolfslaar "met droge voeten" te bereiken was. 

15. Van de grootte van de hoeve is niets bekend. Voorlopig 
houd ik het op de traditionele 12 buinder. 

16. Als op de hoeve veel paarden werden gehouden is daar beslist 
weidegrond voor nodig geweest, bij voorkeur buiten het bos 
maar redelijk dicht bij de hoeve. Men zou daarom in de 
oude kadastrale leggers kunnen zoeken naar domeinen aan 
de boskant, maar buiten het bos, die ooit als weiland zijn 
gebruikt. 

17. Zijn er archeologen bij Paulus die het g r afwe rk voor de 
nieuwe snelweg hebben gevolgd? Missch ien is hun daarbij 
iets buitengewoons opgevalle n i n h t Anna bos . 

Meer aankopingspunten voo r d e ho v k a n i k nu n i t b e denken. 
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Ik ben er mij van bewust dat een speurtocht naar de hoeve 
in het Annabos een groot karwei kan zijn. Maar van de andere 
kant is slechts een enkel spoor genoeg. Nergens in de archieven 
is sprake van meer dan een woning in het Annabos. Dan durf ik 
dat bewuste ene spoor te duiden als zijnde van "d'hoeve in 
Tannenbosch". 
Ik zou graag in mijn fa~ilieboek opnemen waar de hoeve heeft 
gestaan, maar ik kan mijn boek ook zonder die wetenschap 
schrijven. Maar toch, naar mijn idee is een onderzoek naar 
deze hoeve van belang voor de vroege geschiedenis van Ginnekel\ 
en Bavel. 

Loat mijn en oons Jo 'ns weten hoe gullie erover denkt. Beste 
Jan West, ik heb mee Kaorel via de kletstoeter zitten ~lassi
neren, mar hij wies ok nie meer dan ikke van dees hoef. 
Bestaon hee ze, maar waor hee ze gestaon? Das de kwestie. 

Mijne peecee is nou muug, dus mot ik mee mijnen brief ophouwen. 
Doed astemblieft de groete, ok van oons Jo, aon de Jannen 
en aon Keeze en verder aon ammaol die erom vraogen. 

Nee vrindeliJke groeten, 

VERZAMELIN3 BIDPRENI'JFS . 

Bidprentjes en rouwbrieven ziJn een waardevolle bron 
van informatie voor de genealoog. Een beginnend 
genealoog duikt vaak in het familie-archief om dit 
soort materiaal aangaande overleden familieleden 
boven tafel te krijgen. Over een unieke verzameling 
beschikt pater Dominicus de Jong van de Achelse 
Kluis: 700.000 bidprentjés en 50.000 rouwbrieven. 
Deze verzameling is na telefonisch overleg voor 
belangstellenden in te zien (België 011-641078 of 
Nederland 04908-275). 
Oök Paulus heeft een grote collectie bidprentjes, 
echter nog niet toegankelijk. 
Graag ontvangen we ze van U, om onze collectie uit 
te breiden. 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAFSOONCK (70) 

De slagzin ,"Breng 'ns wat mee voor Paulus" getrouw kwam 
er ook in de afgelopen 3 maanden veel binnen voor de Kollektie 
van ons museum. Vele voorwerpen worden direct geëxposeerd, 
andere voorwerpen gaan in ons depot om straks bij een 
andere wisseltentoonstelling weer te pronken. 

We kregen o.a.: 

Bibliotheek 
Catalogi Brabantica 1976/77, Sprookjes uit Brabant, 
Brabantse sagen. 

Curiosa 
Bord van de Graal, Carbidbus, theemandje, koperen sigaren
aansteker. 

Elektra 
Ventilator, straallamp, straalkac h e l. 

Foto-archief 
Foto Mastbos 

Geneeskunde 
Gezondheidszo rg: Pil lendoos j + 1 00. 



Kapper 
Krultang 

Kerk 
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Orgelpijp uit kerk O.L.V. Ten Hemelopneming. 

Keuken 
Tomatensnijder 

Koninklijk huis 

Oranje Wandbord Wilhelmina 1948, Pro Juventute Kalender 1960, 
beker Beatrix, bord Beatrix Koningin. 

Landbouw, Tuinbouw, Veeteelt 
Tuinbouwgids 1960, Landbouwgids 1958, gedenkboek NCB. 

Oudheidkamer 
Dienblad, schoorsteenkleedje. 

Religie 

Felicitatie Plechtige Communie, Communiebordje. 

School 
Beste Brievenboek .. 

Sport 
Oude schaatsen . 

Uniformen 
Ruiterscap, pet P.P.T.-grondwerker, legerjas luchtmacht. 

Verkennerij/Scouting 
Patrouillestok 

Wereldoorlog II 
Pak koffiesurrogaat 

Winkel van Sinkel 

Reclame Caramella, stukken sunlight zeep, doos Radion, 
toffeeblik. 

Schenkers waren o.a.: 

Mevrouw, de heer, de familie: J. Bastiaansen, J. Broekman, 
A. v. Bijsterveldt, A. v. Dort- v. Deurzen, A. v. Eyl
v:d. Klashorst, W. Geurts, J. v. Gils, M. Godijn, 
G. Goosen, G. Mous, A. v.d. Pluym, A. Polling, J. Pijpers, 
J. Teirlinck, Mw. J. Tinselboer, E. v. Waesberghe. 
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STILSTAAN IN DE KRUIDENTUIN (1) 
door Ton Sas 

HET HUISLOOK 

Het is weer zomer in de kruidentuin. Een bezoek aan het heem
erf is nu zeker de moeite waard. 
Bij het woord zomer dacht ik aan het HUISLOOK, een plant die 
aan de dondergod gewijd was. De volksnamen zijn dan ook: 
Donderblad, , Donderbaard of Dikblad. 
Huislook weerde al het kwaad, 'maar het christendom veranderde 
ook deze heilige plant in een duivelsplant. 
Huislook werd een heksenkruid, waartnee zij toverden en die zij 
gebruikten bij de bereiding van de heksenzalf. De plant moest 
wèl op donderdag geplukt worden.1De dag van Donar. 

Men 
dan 
dan 

voorspelde er ook de 
was er een sterfgeval 
kwam er een ongeluk. 

toekomst mee. ·Waren de bloemen wit, 
. , 1· 

op handen. Bloeiden ze op het dak, 

Ook Albertus Magnus werkte met Huislook bij zijn kruidenonder
zoek. 
Als je Huislook in de schoorsteen hangt, zal er geen heks je 
huis binnenkomen. 
Bijgeloof ••• toch bleef het oude volksgeloof bestaan. 
Ja, het won zelfs, want op de daken van oude boerderijen zie 
je hier en daar nog steeds het huislook groeien. 
In de tijd van Kerel de Grote was het verplicht om Huislook 
op het dak te hebben; niet als heksenkruid, maar als geluk
brengende plant, die storm en onweer afleidt en het huis voor 
alle onheil behoedt. 
In de geneeskunde werd het huislook ook gebruikt; het sap ver
wijderde wratten en eksterogen, een brei van fijngemaakte bla
deren genas aambeien. Als gorgeldrank hielp het bij maagzweren. 
Als schoonheidsmiddel werd het sap gebruikt om een mooie huid 
te krijgen. 

HUISLOOK - SEMPERVIVUM TECTORUM L. 
behoort tot de vetplantenfarnilie. 
Hoogte : ±_ 15 cm 
Oogst : het hele jaar door. 
Gebruikte delen: verse bladeren 

vers sap 
Doel : medische doeleinden. 
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Donderbare die daar stille 
't schamel boerenvolk te willen 
't lijvig dakstro ingeklast 
waakzaam zit en wortelvast. 

Angst en vreesloos wonen ze, onder 
uw bewaken, voor den donder 
viel bij 't vunzig dakstro in 
schaloos bleef al 't huisgezin. 

Guido Gezelle. 

Uit : "Schutsboom" 5-2 

DIAI.EKT ABC (11) 

door Harrie Nuyten (Tilburg) 

A Akkefietje 
B Blauws loot 
D Dikkels 
E Ef f ekes 
F Frotten 
G Griezelen 
H Heikneuter 
J Jennen 
K Klotteren 
L Lillekurd 
M Moos 
N Nef f e 
0 On te rik 
p Pakkendrager 
R Riekemasten 
s Slaoimeeaaimeejûnmeeerpel 
T Trek sak 
u Ullienutje 
w Waddist 
z Z'opoe 

UITSPRAAK (68) 

kleinigheid/klein werkje 
open riool 
dikwijls 
eventjes 
prutsen/rommelen 
harken 
bepaald vogeltje 
plagen 
winkelen voor Sinterklaas 
lelekerd 
keuken 
naast 
viezerik 
bagagedrager (fiets) 

sla met ei met ui en aardappels 
harmonika 
olienootje 
wat is er 
ons oma 

Ware ik niet nieuwsgierig geweest 
dan was ik zuigeling gebleven. 

BIBLIOGRAFIE JAARGANG 14 (1) 
door Kees Leijten 

004 Alphen.Kees van 
004 Dialekt ABC 9 

006 Archief van Paulus 
009 Het Bloemenmeisje 

026 Bastiaanse,Jan 
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Sagen en Vertellingen uit het land 
012 4 De heks van Gatbroek 
013 5 Dansende konijnen op Hondsdonk 
014 6 Een weerwolf in Galder 
015 7 De Duivel op Valkenburg 

030 Bestuur 
095 Secretariaat gewijzigd 
096 Agenda 51 
097 Agenda 52 
098 Agenda 53 
099 Agenda 54 
100 Stichtingsakte 
101 14e Jaarvergadering 
102 Agenda 55 

038 Buiks,Ir . Christ 
033 Familienamen 8 
034 Familienemen 9 
035 Familienamen 10 
036 Familienamen 11 
037 Iets over Bijenhouden 
038 Eed van de gildebroeders 
039 Biemansgereedschap 
040 Ordonnantie Bijenhoudersgilde 1670 

046 Brand.Chris 
001 Drieluik van Galder 

058 Claes s.j . ,F. 
001 Kerstmis 

059 Cornelissen,Max 
001 Macabere executies 

081 Dort-van Deursen.Annie van 
046 Brabantse Gezegden 15 
047 Brabantse Gezegden 16 
048 De Leurders 3 
049 Ik was een meisje v a n 17 
050 Brabantse Gezegde n 17 
051 Het Dorpsleven 

jb-jd 073-113 

fg-lg 075-220 

van Paulus 
fj-bi 072-089 
ef-f j 073-111 
bb-fj 074-162 
ej-fj 075-201 

ab-af 
aa-ab 
aa-ab 
aa-ab 
aa-ab 
ab-ld 
ae-af 
aa-ab 

jd-jm 
jd-jm 
jd-jm 
jd-jn 
bh-he 
hd-he 
he-hn 
bq-he 

bb-ld 

071-003 
071-004 
072-052 
073-143 
074-148 
074-152 
075-196 
075-197 

072-093 
073-106 
074-177 
075-203 
075-211 
075-212 
075-213 
075-215 

072-064 

ih-ij 072-054 

df- la 074-185 

Jc- Jd 
Jc- j d 
tb- hn 
tg- gi 
j c- j d 
bh-fm 

072- 062 
·p 72- 092 
'074- 173 
074-180 
074- 191 
075-221 
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085 Dorst.Jan v. 
001 13e Jaarvergadering 
002 Adellijke Stiftdames 
003 Excursie naar Thorn 

102 Emmen.Sjaak van Aant(ps.Jac Diepstraten) 

ab-af 
ae-dc 
de-ae 

071-010 
074-153 
075-199 

002 De Hoef van't Annabos be-ma 075-230 

103 Eijl-v.d.Klashorst,A.J.v. 
012 Belgische Vluchtelingen 5 
013 Dialekt ABC 8 
014 Bijgeloof 
015 Dialekt ABC 10 

156 Goosen,Jan 
017 Oorlogsherinneringen 3 

158 Grauwmans jr,Jan (Ulvenhout) 
006 100 j.jachtgezelschap Faizanterie 

159 Grauwmans sr,Jan (Breda) 
003 Een Stropersverhaal 

177 Herpen.Gerard v. 
024 Veldnamen in Galder 

182 Hoofdredacteur (Kees Leijten) 
052 Gevlucht 
053 Heemkunde 
Ö54 Paulus' Museum 
055 Mensen 
056 De Bij 

183 Hoogstraatse Gazet 
011 Oorsprong van de Kerstboom 
012 Mes 

191 Hongens,Theo 
007 Tentoonstelling Scouting geopend 

193 Hooydonk,Jan v. 
001 Foto Verkennersgroep 1947 

194 Huijqens-Van Kollenburg,Mw drs H. 
001 Belgische Vluchtelingen 7 

195 Havermans,Jac 
001 Bruiloften 2 

229 Jespers,Jac 
047 Jaarverslag 1987-1988 

233 Joosen,Wim 
001 Dialekt ABC 7 

br-gh 
bf-jb 
bo-ia 
bf-jb 

dh-gi 

bc-gj 

bj-gj 

bb-jf 

br-mc 
hk-mc 
ld-mc 
hg-me 
he-me 

071-018 
072-083 
073-141 
074-188 

074-155 

075-218 

075-223 

072-059 

071-001 
072-049 
073-097 
074-145 
075-193 

ij-lj 072-053 
fm-lj 075-227 

lf-hh 073-103 

hh-fc 073-102 

br-gh 071-033 

fb-jd 074-192 

ab-ag 071-006 

jb-bf 072-083 
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257 Knippenberq, Drs Willem 
003 Schilderij H.Hart in Paulus'Museum id-ld 

260 Kruishoop, Mw Drs J.B.C. 
001 Belgische Vluchtelingen 4 br-gh 

280 Leijten,Kees 
174 Belgische Vluchtelingen 2 
175 Roofoverval te Ulvenhout 
176 Kerstmis in Bavel 
177 Veldnamen voltooid 
178 Huiszegens 2 
179 Gerrit de Moree 
180 Heemkundig Weerbericht gecontr. 
181 Showroom 
182 Thoornse Marktprijs 6 
183 Koppermaandag 1989 
184 Brabants Heem en Paulus 
185 In memoriam Jan Tinselboer 
186 Kerstmis in Bavel 2 
187 Polen uit Zakopane 
188 Genealogie 2-Mgr.v.Dijk 
189 't Ginneken.fragmenten 
190 41e Heemkundekamp 
191 In Memoriam Willem J.v.d.Voort 
192 Veldnamen Hazeldonk (verschenen 38) 
193 Pekelvat tot Diepvrieskist(vers.39) 
194 Nieuwe Monumentenwet 
195 Bibliografie jaargang 14 I 
196 Bibliografie jaargang 14 II 

301 Martens, Ben 

br-gh 
ge-be 
ba-ij 
if-jj 
ib-if 
bb-ld 
fb-ic 
bp-js 
fm-fn 
ff-fm 
ak-ha 
hg-hq 
ba-f c 
bd-ld 
hg-ii 
be-jg 
ha-hl 
hg-hq 
bb-jf 
fm-jg 
cb-ea 
jh-jq 
jh-jq 

071-036 

071-017 

071-013 
071-047 
072-055 
072-057 
072-062 
072-063 
072-089 
073-111 
073-113 
073-115 
073-127 
073-128 
073-130 
074-149 
074-165 
074-184 
074-191 
075-202 
075-224 
075-225 
075-226 
075-239 
075-244 

003 Geslaagde avond over genealogie ae-jn 072-090 
004 Opening tentoonstelling Verkennerij hh-lf 073-100 

310 Meeren,Dick 
001 De toekomst van het museum al-ld 071-008 

311 Mous,Gerard 
001 De Gereedschapskist hg-ld 073-137 

332 Naaykens,Jan 
001 Houtsnede Lieve Vrouwke bh-if 074-172 

333 Nuyten,Harry 
001 Dialekt ABC 11 bt-jb 075-238 

427 Reijers,Ton 
004 Het oud Paleoliticum in W. Brabant 1 bh-da 
005 Het oud-Paleoliticum in W.Brabant 2 bh-da 
006 Het oud-Paleoliticum in W.Brabant 3 bh-dh 

072-085 
073-133 
074-181 
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452 Sas.Ton 
Stilstaan in de Kruidentuin 

002 1 Lieve Vrouwe-Bedstro 
003 2 Huislook 

461 Soeterboek,Jan 
014 Belgische Vluchtelingen 6 

466 Spierinqs,A . J. 
001 Belgische Vluchtelingen 8 
002 Mens achter straatnaam-v.Schermbeek 
003 Herdenkingstentoonstelling V.Sch, 

477 Tomkins,David (ps . Prof.Le Heux) 
002 Bosch-anemone 

480 Toebak,drs P.M. 
001 Belgische Vluchtelingen 7 

529 Verkooyen,Adam 
019 Kaarten bekeken 
020 De nieuwe Steenweg 

536 Voort-Jonqeneel,Lenie van der 
001 Belgische Vluchtelingen 3 

552 Westerlaken,Jan van der- voorzitter 
093 Convocatje 40 
094 Dieren ABC 
095 Jan Smeekens-pad 
096 Convocatie 41 
097 Convocatie 42 
098 Convocatie 43 
099 Convocatie 44 

560 Wielen.Kees van der 
002 Twee fluitjes voor nog geen cent 

627 Zwijnenburq,Ellv 
001 Avond met Jan Jorissen 

771 Redakt ie 71 
001 Drieluik voor Paulus 
002 Verkennerij 
003 Heemkundig Weerbericht 62 (Pl 16) 
004 Bijgeloof 57 
005 Veldnamen 
006 Brabantse Almanak 
007 Uniformen.petten en helmen 
008 Kol lektie 'Paulus van Daesdonck 66 
009 Belasting~laatjes 
010 Roofoverval te Ulvenhout 
011 Uitspraak 64 

ig-kg 
ig-kc 

br-gh 

bb-gh 
cd-hg 
hg-kj 

jo-kc 

br-gn 

bh-cf 
bg-ce 

br-gh 

ac-ae 
bb-fg 
bc-ce 
ac-ae 
ac-ae 
ac-ae 
ac-ae 

fb-kc 

ae-gi 

bb-ld 
hh- lf 
ic-ke 
ia-fb 
jf-jj 
bh-ha 
lc-ld 
lc-ld 
lc- ld 
be-ge 
jd-je 

074-161 
075-237 

071-023 

072-075 
073-117 
075-229 

074-163 

071-033 

072-062 
073-144 

071-015 

071-002 
071-043 
071-043 
072-050 
073-098 
074-146 
075-194 

074-175 

073-104 

071-005 
071-005 
071-005 
071-009 
071-009 
071-032 
071-042 
071-045 
071-046 
071-048 
071-048 

772 Redaktie 72 

001 Veldnamen 
002 Rectificatie 
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003 Boerderijtje op Notsel 
004 Brabantse Almanak 2 
005 Heemkundig Weerberichtt 63 (Pl 17) 
006 Tijdschrift Brabants Heem 
007 Kollektie Paulus van Daesdonck 67 
008 Uitspraak 65 

773 Redaktie 73 
001 Familienamen 
002 Museum op reis 
003 Veldnamen voltooid 2 
004 Ginneken.fragmenten uit de gesch. 
005 Gaat U verhuizen? 
006 Kollektie Paulus van Daesdonck 68 
007 Heemkundig Weerbericht 64 (Pl 18) 
008 Meertens Instituut vraagt medew . 
009 Uitspraak 66 

774 Redaktie 74 
001 Tentoonstelling Imkerij 
002 Jonge Paulus' leden 
003 Heemkundig Weerbericht 65 (Pl 19) 
004 Berichten uit 1890 
005 Kollektie Paulus van Daesdonck 69 
006 Brabantse Uitgaven 
007 Tijdschrift Brabants Heem 
008 Uitspraak 67 

775 Redaktie 75 
001 Bruidspaar op bezoek 
002 ~ponsors Museum 
003 Onderwijs in Brabant 1648-1948 
004 Heemkundig Weerbericht 66 (Pl20) 
Oà5 Verslag Prov . Nrd Brabant 1925 
006 Cursussen Oud Schrift 
007 Oude Huismiddeltje 16 
008 Oude Huismiddeltje 17 
009 Verzameling Bidprenjes 
010 Kollektie Paulus van Daesdonck 70 
011 Uitspraak 68 

jf-jj 
gi-md 
bs-ed 
ha-jg 
ic-ke 
ha-jg 
lc-ld 
jd-je 

am-jm 
gi-ld 
jf-jj 
be-jq 
lc- ld 
lc-ld 
ic-ke 
am-jd 
jd-je 

he-lf 
ai-hg 
ic-ke 
dg-ha 
lc-ld 
ha-jg 
bh-ha 
jd-je 

fa-Id 
aj-ld 
bh-ej 
ic-ke 
bh-he 
bf-lk 
fh- fm 
fh-fm 
im-jn 

. lc- ld 
jd-je 

072-058 
072-065 
072-074 
072-082 
072-084 
072-084 
072-091 
072-096 

073-099 
073-126 
073-126 
073-126 
073-129 
073-131 
073-132 
073-136 
073-144 

074-147 
074-147 
074-162 
074-183 
074-189 
074-190 
074-191 
074-191 

075-195 
075-198 
075-200 
075-210 
075-212 
075- 222 
075-230 
075-230 
075-234 
075-235 
075-238 

De nieuwe schrijvers van d e ze jaargang hebben ee n nummer gekregen 
dat volgt op de verbruikte nummers tot e n me t de dertiende 
jaargang 
De nieuwe schrijve r s v a n deze jaargang hebben ee n numme r naar het 
deeltje vanaf 701 .Deze jaargang dus 771- 775 

In Brieven van Pa ul us 80 za l een bib l iogratie v a n de j a argangen 
11-15 worden opge nome n . 
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Ook op het einde van deze jaargang is weer een biblio
grafie opgenomen J 

De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in 
de jaargangen 1-13. 
De nieuwe s chrijvers van deze jaargang hebben een nummer 
gekregen,dat volgt op de verbruikte nummers tot en met 
de dertiende jaargang. 

De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje 
vanaf 701. 
Deze jaargang dus 771-775. 

Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer. 
Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld. 
Door aan genoemde 12-cijferige code nog een lettercom
binatie toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrie
ken worden ingedeeld (1). 

Strakt zal de computer het nummer 
0 38-033-Jd-Jm-072-093 
als volgt analyseren 

038 - Ir . Christ Buiks 
03~ - Familienamen 
Jd - Taalkunde 
Jm - Familienamen 
072 - deel 72 
093 - pagina 93 

De paginering van deze jaargang loop als volgt: 
71 001-048 
72 049-096 
73 097-144 
74 145-192 
75 192-244 

In deel 55 zijn alle rubrieken genoemd, alsmede de schrijvers. 
Deel 55 is nog in voorraad op ons museum à f 5,--. 

IRIEVEN VAN PAUllJS 

i• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paul us van Daesdonck" 
te Nieuw-Ginneken . Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
let verschi jnt vij f maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kle ine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, .de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
meente Nieuw- Ginneke n . 

Redaktie 
Redaktie-adres 
Omslagtekeni ng 
Lay- out 

C.J .M. Leijten en J . C. van der Wester l aken 
Cr aenlaer 18, 485 1 TK Ulvenhout , 076 ·- 61 27 42 
J . A. M. Soeterboek 
C. J.M. Leij t en 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgeri cht 3 april 1975 en koninklijk 
e rkend als vereniging op 25 november 1975. 
De verenigi ng is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Abdij van Tho rns traat 18 , 4854 KG Bavel, 01613- 34 88 
52. 18 . 33. 63 9 t.n.v. Pau l us van Daesdonck 
37 . 13.311 t.n.v. Pau l us van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

~ 
De heemkundekring heef t een ~igen heemkund i g mus eum op het adres Pennendi j k 1. 
Het museum is geopend elke 1 zondag va n de maand van 14 .00 uur-17 . 00 uur en 
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollekt i e gaarne op de ad r es s en : 

A.P . J . M. Luijten 
W. A. Langen 
A.M. M. Verkooi jen 

BESTUUR 
J.C . v.d . Weste r lake n 
C. J.M. Leijten 
J . A. v . Dorst 
W.A. Langen 
H.J . M. Meeren 
A. P.J . M. Lui jten 
J.A . M. Grauwmans 
P.J. v. Hooydonk 
A.M. M. Verkooijen 
J . M. E.M. Jespers 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschoo l 
1978 Korenmolen "De Hoop" 

't Hofflandt 
Kl ooste rstraat 
Markweg 

1979 Dr ie eeuwen kerk i n Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Ve l dnamen 1 ~20 (1983- 1986) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 Car naval i n OUd- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tusse n Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ul venhout (Ca llot ) 

LI DMAATSCHAP 

36 
46 

2 

Ulve nhout 076 - 6 1 29 26 
Bave l ') 161 3 - 14 67 
St rijbeek 076 ·- 61 31 55 

voorzitter ( 1987) 
vice- voorzitter (1988) 
secretaris (1988) 
2e secret aris (1988) 
penningmeester (1987) 
2e penn i ngmeester (1987 ) 
techn isch koördinator (1986) 
medew. Bavel ( 1987) 
medew . Ga lder/Strij beek (1988) 
medew. Ul venhout (1 988) 

J . M. E.M. Jespers (uitverkocht ) 
J . C. van de r Westerlaken 
C.J.M. Leijte n 
H. J . Dirven, K. A. H. W. Leende r s e.a. 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H.J. Dirven , J.C. van der Weste rlaken e. a . 
J.C. en R. van der Wester laken 
Drs. H.J . C. Verhoeve n (B.v. P. 39) 
Ir. Chr . Bu i ks 
A. M.M . Verkooi jen e . a. (B. v.P. 44) 
Brie ven van Paulus (46 ) 
Redaktie e . v. a . (B.v . P. 50) 
J ac J espe r s 
J ac J esper s e n Dr s . Ha rry Ve r hoeven 
Dr . C. S . M. Rademake r SS.CC. 
Ir. W. J . Bone kamp , M.P.C. Scheepers 

Het vereningings j aar van de heemkunde krin9 l oopt va n 1 sept e mbe r tot 31 augustus . 
Naast diverse heemaktivite ite n , l ez i n9en, e ntoons t e llin9en e n e xcurs i es geeft 
de kr ing het tijdschrift "Brieve n va n Paulus " uit . 
Bet l i dmaatschap van de Krin9 9e ldt voor he t 9ehe l e ge zin en bedraagt voor het 
vereni gi ngsjaar 1988- 1989 f 25 , - - per jaar . 




