
“Brieven van Paulus” 

207 

 

 
  



SPONSORS MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK 
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Voorpagina: Bedelaar, ets door Pieter Jansz. Quast, 17
e
 eeuw. 

Door oorlogen verslechterde de economische toestand. Mensen die het hoofd nauwelijks boven water konden 

houden kwamen in een zwervend bestaan terecht. Langs de grenzen van rechtsgebieden hadden zij het minst 

kans om opgepakt te worden. Landlopen was immers strafbaar. 
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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

41e jaargang nummer 207    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, louwmaand 2016 

Een nieuw jaar 

Als u dit leest is 2016 al weer aangebroken. 

Paulus wenst al haar leden een voorspoedig jaar. 

Een bijzonder jaar voor ons heem, omdat het nu zeven eeuwen 

geleden is dat de abdis van Thorn aan de bisschop van Luik 

verzocht om onder andere van Bavel en Ginneken onafhankelijke 

parochies te maken. Met ingang van dit jaar zijn de parochies in 

ons heem weer samengevoegd. Reden voor een tentoonstelling. 

In dit nummer heel verschillende en interessante verhalen:  

Over milieuproblemen veroorzaakt door het verkeer dat nog niet 

gemotoriseerd was, over een vakantiehuis voor bleekneusjes die 

in de stad te weinig frisse lucht kregen en over bendevorming in 

een gehucht dat zich onttrok aan de Bredase wetshandhaving, 

over één van de bendeleden, over een middel tegen 

hondsdolheid en over verwarrende jaartelling. 

We wensen u weer veel leesplezier.  
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Agenda 2016 

Januari 
 

Zondag 10 • Museum open 

Zondag 31 • Muziekmiddag met het Kwartjesvolk in 

Mariëndal, aanvang 14:00 uur 

Februari 
 

Zondag 14 • Museum open (7 februari gesloten 

vanwege carnaval) 

Maart 
 

Zondag 6 • Museum open 

Maandag 14 • Lezing over archeologie door Erik Peeters 

en Joeska Nollen in de Tussenpauz 

April 
 

Zondag 3 • Opening nieuwe tentoonstelling: 

“Van torens af geregeld - 

- zeven eeuwen religieus (be)leven” 

Maandag 11 • Lezing over Thorn door Bas Aarts op de 

Hooizolder van de Pekhoeve 

  

Wijzigingen voorbehouden. 

 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Bel voor groepsbezoek op andere tijden (076) 561 27 42. 
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De Paardentram van Paulus en de 

Internationale 10 Daagse Paardenmest 

Conferentie van 1898 

door Kees van Hooijdonk 

Vanaf zaterdag 17 oktober 2015 staat de historische 

paardentram, het paradepaardje van Paulus, officieel 

geëxposeerd in het pand van Van Hooijdonk Autobedrijf. De 

tram is in 1884 gebouwd. De opening van het autobedrijf op de 

nieuwe locatie was in 2014. (Het autobedrijf is overigens in 1949 

in de kern van Ulvenhout van start gegaan.) 

De paardentram reed vanaf het jaar 1903 door naar Ulvenhout. 

Tot dan was het Ginneken de laatste halte vanaf het treinstation 

in Breda. In Ulvenhout was de laatste stop, net voorbij de 

Pekhoeve, om preciezer te zijn: bij de huidige rotonde. 

Toentertijd de locatie van brouwerij / herberg De Roskam. 

In de eerste jaren van de vorige eeuw is de paardentram dus 

langs de in aanbouw zijnde Laurentiuskerk gereden. Een kerk die 

in 1904 in gebruik werd genomen. Een nieuwe kerk met pastorie, 

een heel hoge kerktoren en een paardentram door het dorp, het 

moeten opvallende zaken voor de inwoners van Ulvenhout zijn 

geweest, zo aan het begin van de 20e eeuw. Dynamische tijden 

in het kerkdorp.  

Hoe zou de koster (Jantje Verhoeven) van die nieuwe R.K. kerk, 

hier in 1904 naar gekeken hebben ? 
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De Conferentie en het Klimaat. 

Er is een verband tussen de paardentram en de auto, logisch. En 

daarmee met Van Hooijdonk Autobedrijf. Vervoer, transport en 

mobiliteit, zijn hierbij verbindende factoren. Deze historische 

context is nog sterker vanuit milieu of zelfs klimatologisch 

oogpunt. Namelijk het al een paar eeuwen durende en nog altijd 

niet opgeloste probleem van het klimaat en met name de buiten 

proportie en gevaarlijke uitstoot van allerlei afvalstoffen. De 

geschiedenis herhaalt zich, zij het niet altijd in hetzelfde jasje. De 

essentie blijft vaak dezelfde. Het gaat hier over de Internationale 

Paardenmest Conferentie in 1898. Een soort Klimaattop maar 

dan op het einde van de 19e eeuw. 

 

 
Chicago Street. Chicago. 



73 

Paardenstront en de Brandweer. 

Omstreeks 1894 werd vanuit steden als Londen, Sydney, Chicago 

en New York melding gemaakt van de enorme toename van 

paardenmest in de straten. 

De duizenden paarden in de snel groeiende en steeds dichter 

bevolkte steden , lieten een spoor achter. Er wordt geschreven 

over het feit dat er soms bijna net zoveel paarden als mensen in 

de straten vertoefden. De paardenmest, de paardenmoppen en 

urine, het was een enorme bron van overlast en stank geworden. 

Verlaten en lege kavels in en rond de stad werden dumpplaatsen 

voor meters hoge hopen paardenmest. Ook waren er toen nog 

volop boerderijen midden in de steden en dorpen. Daarnaast 

was het rioolstelsel nog lang niet op het niveau van de dag van 

vandaag. 

Alleen al in en rond New York, met zijn nieuwe stadsdelen zoals 

Brooklyn waren er aan het einde van de 19e eeuw 200.000 

paarden in het straatbeeld actief. In de stad Chicago: 6.600 

paarden. Vervoer van burgers en arbeiders , transport van allerlei 

soorten goederen, het ging allemaal met paard en wagen en 

paardentrams of paardentaxi’s. Paarden stonden voor de blus- 

of brandweerwagens. Zonder paarden functioneerde een grote 

stad totaal niet.  

Gemiddeld werd er 12 kilo poep per dag, per paard gelost. Dat 

maakt een saldo van bijna 2,5 miljoen kilo per dag aan 

paardenstront in de straten van New York! Mijnenvelden van 

paardenmoppen in de straten. 
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Daarnaast: een liter urine per paard, per dag, dus een totaal van 

200.000 liter paardenpis in deze stad. Een stad met aan het 

einde van de 19e eeuw bijna 3,4 miljoen inwoners. Dit alles was 

voor de Amerikanen een groter probleem dan de snel groeiende 

woningnood.  

Over massa’s actieve vliegen, de droogte en het stof in de 

zomer, de drab in de winter, hygiëne en het gevaar van 

ziektekiemen zullen we hier verder maar zwijgen. 

 

 
Mestoverschot in Bedford Street, New York (1893) 
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Kadavers en Software. 

Maar paarden doen meer dan piesen en schijten. Ze trappen en 

bijten ook. Slachtoffers van trappende paarden waren er legio, 

zelfs dodelijke slachtoffers. Het is niet onwaarschijnlijk dat het 

aantal verkeersslachtoffers in die dagen als gevolg van 

bijvoorbeeld een schichtig en op hol geslagen paard, groter was 

dan vandaag de dag in dit soms gestreste autotijdperk. 

Losgebroken paarden midden in het drukke stadsverkeer waren 

beslist geen uitzondering. 

Dode paarden bleven soms weken liggen. Als stinkende 

rottende kadavers midden in de stad. Er wordt gesproken over 

41 dode paarden per dag in New York ! Gemiddeld woog een 

paard ongeveer 600 kilo. 

Kortom: was de oer paardenkracht (1 PK) uit die tijd, wel zo veel 

veiliger en zo veel milieu vriendelijker dan de hedendaagse auto 

(50 PK, 120 PK) met zijn uitlaat emissie systeem ? Een systeem 

dat ook nog softwarematig en technisch uiterst verfijnd á la 

minute beïnvloed kan worden. 

In plaats van een claxon hadden de paardentrammen een harde 

bel. In het drukke straatbeeld van die binnensteden was er 

vrijwel zeker ook sprake van geluidsoverlast met al dat gebel als 

waarschuwingssignaal. Paarden kletterden met hun hoefijzers op 

de, steeds meer, verharde wegen. Ook het hinniken van de 

enorme stoet aan paarden zal niet bepaald geluidloos gegaan 

zijn. 
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Dat deze enorme massa paarden ook gevoed moest worden 

met forse bergen voedsel staat buiten kijf. De consequenties 

daarvan laten zich raden. Een misoogst of een probleem met het 

aanleveren vanuit het achterland van het voer naar de stallen in 

of aan de rand van de steden, kon alles in de war sturen. 

Alleen maar gevaren en nadelen? Nee, gedroogde mest werd in 

New York gebruikt voor de huis verwarming. 

 
Chicago 1893. 

Kattenkwaad en de Koster. 

Waren er files, of beter, verstoppingen van paardenwagens en 

paardentrams in het stadsverkeer omdat een paardentram 

bijvoorbeeld ontspoord was ? De rails, de tramweg moet soms 

vol met paardenmest gezeten hebben en ook hierdoor zal het 

systeem dichtgeslibd zijn. Dat kan haast niet anders. Er wordt 

melding gemaakt van het feit dat de rails soms omhoog werd 

gebracht om de rails boven de paardenmest uit te laten komen 

en ook om het spoor zichtbaar te houden voor de berijder. 
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Ook was er weleens sprake van sabotage, werd de tramrails 

bijvoorbeeld bewust met een balkje geblokkeerd, zoals op de 

lijn naar Ulvenhout weleens gebeurde. 

Ontsporing was hiervan het gevolg en dus vertraging. Was deze 

‘sabotage’ een protestuiting tegen deze vorm van transport of 

was het misschien gewoon kattenkwaad van de jeugd ? Wie zal 

het zeggen ? 

Wat zou de reeds genoemde toenmalige koster van de nieuwe 

kerk, Jantje Verhoeven, in Ulvenhout hier toen allemaal van 

gevonden hebben ? Verhoeven: de koster in de nieuwe kerk, de 

kleermaker, het heertje uit de Dorpstraat (huidig huisnummer 

54). Of was het hier allemaal veel stiller ? Veel minder paarden 

(trams), dus minder lawaai, mest, urine en stank. 

 

 
Ulvenhoutselaan. Paardentram richting Ulvenhout. 
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Breda en New York. 

De enorme overlast van de paarden speelde nauwelijks in Breda 

of in het Ginneken en zeker niet in Ulvenhout. Niet in die mate 

zoals het geschetst wordt in de genoemde grote internationale 

steden zoals New York of Londen. We hebben er niets over 

gevonden. Een rustig, vrij gezapig verkeersbeeld in de 

Nederlandse steden en vooral in de dorpen. Hetgeen niet wil 

zeggen dat de industriële revolutie met zijn gevolgen 

(urbanisering) geheel en al aan Breda en omgeving voorbij is 

gegaan. 

De foto’s uit die tijd geven op onze route tussen Breda en 

Ulvenhout het beeld van een paardentram op een onberispelijke 

schone weg: vrijwel geen paardenmop te zien, slechts een 

enkele paardentram en enkele spelende kinderen midden op 

straat. Ook de straten in Amsterdam in die tijd zijn vrij van veel 

paardenpoep. Dat is een op het eerste oog tamelijke bizarre 

constatering. In Amsterdam hebben de vele grachten natuurlijk 

een grote functie gehad in het transport. Hetgeen minder 

paardentransport noodzakelijk maakte. In algemene zin is 

Nederland natuurlijk een water-, rivier-, kanaal-, singel- of 

grachtenland bij uitstek. De foto’s uit New York en Londen tegen 

het einde van de 19e eeuw liegen niet en geven een 

verbijsterende hoeveelheid mestvervuiling in de straten te zien. 

De conclusie kan derhalve eigenlijk geen andere zijn dan dat het 

aantal paarden ook met name in de straten en dreven in en rond 

Breda relatief vrij beperkt was. En ook dat de steden hier in ons 

land wel groeiden in inwoners aantal, maar niet zo explosief en 

ongecontroleerd als overzee. 
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Breda, Willemstraat. Station Spoorwegen. 

De Crisis en de Conferentie 

De voorspelling was dat op enig moment de zaak in die 

wereldsteden volkomen onbeheersbaar zou worden. En dat er 

wellicht weleens continu meters hoge bergen stront aan beide 

kanten van de weg kwamen te liggen, mits er geen maatregelen 

werden getroffen. Daarnaast daalde de waarde van de huizen. 

Dit werd samengevat als de grote Paardenmestcrisis van 1894. 

Dit resulteerde uiteindelijk in 1898 tot die officiële Internationale 

10 daagse Paardenmest Conferentie in New York. 

Veel heeft deze conferentie niet opgeleverd. Hij duurde dan ook 

maar drie dagen in plaats van de geplande tien. Er was geen 

oplossing, het probleem was te groot. En er was geen 

consensus. Bij welke Conferentie of Klimaattop hebben we dat 

meer gehoord ? Al is de laatste Klimaattop (Parijs 2015) op zijn 

minst hoopgevend te noemen. Het resultaat wordt zelfs een 

‘mirakel’ genoemd.  
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Alle bijna 200 landen waren het op deze recente conferentie op 

papier eens. En als we een jonge politicus als Jesse Klaver mogen 

geloven is er nu eindelijk ’een basis voor een héél andere wereld’ 

gelegd. Ook ten tijde van de Paardenmestcrisis en de daarop 

volgende Conferentie in 1898 ging het, net als nu in het begin 

van de 21e eeuw, om de tegenstellingen binnen de spannende 

overgang van een oude naar een nieuwe economie. Maar de 

conferentie van 1898 eindigde dus niet in consensus, laat staan 

in een ‘mirakel’. 

De Retenpoetser en de Spijker. 

Het probleem loste zich uiteindelijk zelf op. Bertha Daimler 

(vrouw van Karl) reed in 1886 met de zogenaamde Patent-Auto, 

de voorloper van Mercedes, kleine stukjes. De familie van Adam 

Opel was rond 1900 bezig om zijn eerdere experimenten ook 

om te zetten in een Patent-Auto. En Henry Ford had rond 1900 

ook al zijn eerste auto, zij het aarzelend, op de weg gezet. Ook 

autofabrikant Spijker was in Nederland met zijn eerste auto 

begonnen. En in een stad als New York werd bijvoorbeeld ook 

de ondergrondse metro in 1903 geopend. Juist in dat jaar 

bereikte de paardentram Ulvenhout voor een vaste dienstroute. 

Hetzelfde jaar ook waarin de grote Spoorwegstaking vanuit 

Amsterdam zich verder doorzette en de macht van de vakbond 

zich daarmee ferm etaleerde. Tegen het jaar 1920, dus kort na 

het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd het vervoer met de 

auto en autobusbussen snel dominanter in het straatbeeld. De 

paardentram had zijn langste tijd gehad. De concurrentie van de 

autobusdiensten konden de paardentrambedrijven niet 

weerstaan. 



81 

Zo’n organisatie had trouwens veel mensen in dienst: berijders, 

bijrijders, controleurs, mensen op de tramremise locatie. Maar 

ook stratenmakers (als de weg verhard was tenminste) en 

werkploegen voor algemeen onderhoud en herstel. De 

hoefsmid, de mensen in de vele stedelijke paardenstallen (ook in 

Breda), allemaal haalden ze hun nering uit de economie als 

gevolg van het paard. En niet in de laatste plaats en 

buitengewoon relevant hier: de zo genoemde retenpoetsers. 

Ook wel retenveger genoemd. Gewapend met bezem en pin 

reden ze mee op, de door de broers Louis of Jan Machielsen 

bestuurde paardentram, naar Ulvenhout. Hun taak was simpel 

doch tamelijk cruciaal in dit verhaal: de tramweg moest netjes, 

ordentelijk achter gelaten worden. 

Snel weg met die paardenpoep ! Er werd ook wel met zakken 

achter een paard gewerkt om het zaakje onmiddellijk al op te 

vangen. Maar was het overal in de wereld wel even goed op te 

ruimen en even beheersbaar als op de lijn Breda-Ulvenhout ?  

Of retenpoetser een fulltime baan of een bijbaantje (of een 

vrijwilliger ?) was, is niet helemaal duidelijk. Veel energie zal het 

allemaal niet gekost hebben. Hoewel we met die laatste 

bewering toch op moeten passen. 

Maar goed, de paardentram lijn Breda-Ginneken-Ulvenhout was 

een aflopende zaak. Daarmee nam ook snel de daaraan 

verbonden werkgelegenheid af. 

De nieuwe auto met motor werd in de jaren twintig van de 

vorige eeuw beschouwd als de oplossing, als ‘de milieuredder’, 

na de periode van het paard.  
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En de moderne auto, die opvolger van de vervuilende en 

stinkende paarden (trams), zou vervolgens snel leiden tot een 

flauwe, vage herinnering aan die grote overlast van paardenmest 

in de grote internationale steden voor 1920. De 

Paardenmestcrisis was snel vergeten. 

In plaats van dit alles , het resultaat van 1 PK, werd het probleem 

vanaf ongeveer 1920, dus een heel ander uitwerpsel als gevolg 

van mobiliteit: uitlaatgassen van de auto’s. Overigens werd al 

voor 1920 door sommigen gewezen op de (nieuwe) gevaren van 

uitlaatgassen van automobielen. 

Of Jantje Verhoeven, de koster en kleermaker (geboren in 

Baarle-Nassau en getrouwd met Joanna, Sjoke Bastiaansen) veel 

van dit alles heeft mee gekregen weten we niet. 

De Conferentie van 1898, de enorme overlast, de commotie in 

New York bijvoorbeeld, ten gevolge van de paarden, in het 

relatief vrijwel stank en paardenmop vrije Ulvenhout, is wellicht 

compleet langs hem heen gegaan. Maar de paardentram zoals 

die nu gerestaureerd weer te bewonderen valt, moet hij hebben 

zien rijden. Langs zijn Kerk en langs zijn huis. Waarschijnlijk zal 

hij ook wel eens met die Paardentram en dus met één van de 

broers Machielsen als bestuurder, een ritje gemaakt hebben.  

Jantje Verhoeven leefde van 1877 tot 1942. Hij ligt begraven op 

het kerkhof naast de Laurentiuskerk. Hij heeft de eerste auto’s in 

Ulvenhout zien rijden. 
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Anarchie en bendevorming in Kersel 

door Louis Vriens 

Tot mijn grote tevredenheid, woon ik al bijna dertig jaar op 

Galder. Het is een rustiek en vredig dorpje. Iedereen kent elkaar 

en als er iets in het dorp moet gebeuren helpen de mensen 

elkaar. Er is sprake van grote saamhorigheid.  

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik een aantal jaren 

geleden het artikel las van Dr. Frans Brekelmans, oud-archivaris 

te Breda, getiteld: “Een misdadiger in Galder (anno 1735)” 

De Schepenbank van Breda sprak op 4 oktober 1735 een zeer 

ernstig vonnis uit ten laste van een inwoner van Galder genaamd 

Anthony Janssen van Hooydonk, die de bijnaam droeg van 

"Uylenspiegel" en 62 jaar was. Deze man was reeds in 1723 ter 

dood veroordeeld omdat hij een manslag (moord) had begaan Hij 

had van de Hoge Landregering gratie gekregen, maar zijn leven 

sindsdien niet verbeterd. Het vonnis vermeldde een groot aantal 

delicten. In juni 1735 had Van Hooydonk met een snaphaan 

gedood een zekere Willernot, dragonder in het regiment van 

kolonel de Matta. Het lijk had hij daarna weg gesmokkeld naar 

Spaans Brabant (het huidige België) en daar begraven. Verder had 

Uylenspiegel uit een schaapskooi een kalf gestolen alsmede elders 

drie schapen, twee korven met bijen, twee stokken bijen, een rood 

beest en een zwart beest. Hij had zich schuldig gemaakt aan 

heling van een zilveren haarijzer, dat op straat was afgepakt van 

een vrouw. 

Ook had hij een zelfmoordenaar uit Made, die zich in een schuur 

had verhangen, over de grens gesmokkeld en in Meerseldreef 

begraven bij het Capucijnenklooster waarvoor hij een loon van 22 

guldens had ontvangen. 
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Verder had hij gezorgd dat een smid uit Hoogstraten, die zich had 

opgehangen in een schuur bij de Herberg De Croon in 

Meerseldreef over de grens werd vervoerd en in Strijbeek 

begraven. Daarvoor had hij een rijksdaalder beloning gekregen. 

Ook had Uylenspiegel zich aan baldadigheden schuldig gemaakt, 

zoals op St. Josephdag 1735 te Meerseldreef waar hij vier kogels 

had afgeschoten door het venster van Jacop van der Sype. Verder 

had hij met hagel schoten gelost in het huis van zijn buurman te 

Galder, Cornelis Michielse van Hooydonk. 

Uit overweging dat dit alles daden waren die in een land van 

justitie geenszins te tolereren zijn, maar ten hoogste strafbaar, 

veroordeelden president en schepenen der stad Breda 

Uylenspiegel, als afschrik en voorbeeld van anderen, om lijf en 

goed te verbeuren, levend van onderop geradbraakt te worden en 

daarna met een bijl onthoofd. 

Vervolgens zou zijn lichaam op een rad worden geplaatst en zijn 

hoofd op een pin. Het vonnis werd op dezelfde dag voor het 

stadhuis van Breda ten uitvoer gelegd. Ook vrouw en dochters van 

Uylenspiegel kwamen er slecht af. Daarop hebben andere 

vonnissen betrekking.1 

Geprikkeld na het lezen van dit nogal “schokkende” artikel ben ik 

op zoek gegaan naar aanvullende informatie. Ik kwam er achter 

dat Uylenspiegel een herberg bewoonde op Kersel, een gehucht 

ten zuiden van de kern van Galder. De herberg stond aan de 

Oude baan van Breda naar Meer op de plaats waar de huidige 

Galderseweg afbuigt naar Meersel-Dreef en waar de oude baan 

als zandpad verder loopt richting Meer (B). 

                                                 

1 Brieven van Paulus 19 (pag. 9) en 21 (pag. 11). 
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Oude baan van Breda naar Meer gezien vanaf Galderseweg. 

Verbolgen door het grote contrast tussen de door Brekelmans 

geschetste gebeurtenissen in 1735 en de huidige leefsituatie in 

Galder ben ik samen met heemkundekring-collega Hans van der 

Zanden op zoek gegaan naar het hoe en het waarom. 

Hans heeft naar aanvullende informatie gezocht in het 

stadsarchief te Breda en ik ben op zoek gegaan naar nadere 

informatie over het gehucht Kersel en de leefsituatie in de 18e 

eeuw. De gegevens die Hans heeft gevonden zijn redelijk 

schokkend en geven aan dat er in die tijd sprake was van heuse 

bendevorming in het gehucht Kersel. De gebeurtenissen zijn zo 

bijzonder dat we ze willen publiceren in onze Brieven. In 

nummer 206 heeft Hans al een voorzetje gegeven. In deze Brief 

het vervolg en nadere informatie over het gehucht Kersel. 
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Deel van een 18
e
-eeuwse kaart uit de collectie Cuypers van Velthoven met links 

Galder, rechts het klooster van de paters Kapucijnen te Meersel-Dreef en aan 

de andere kant van de Mark onder andere de hoeve Hooijdonk en rechts 

bovenin de Vossenbergse molen voorbij Strijbeek. Het gehucht Kersel ligt 

tussen Galder en de Dreef (BHIC) 
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Ligging 

Kersel is een gehucht ten zuiden van Galder. Kersel ligt sinds 

1997 in de gemeente Alphen-Chaam. Tussen 1942 en 1997 lag 

Kersel in de gemeente Nieuw-Ginneken en voordien in de 

gemeente Ginneken en Bavel, parochie Ginneken. 

Oorspronkelijk strekte Kersel zich over de landsgrens uit, waar 

onder andere de Kerselse Akker lag. Na de stichting van het 

Kapucijnerklooster (1687) en de ontwikkeling van het Belgische 

gebied (Meersel-Dreef) tot bedevaartcentrum is de herinnering 

aan die grensligging verdwenen. 

Toponymie 

De oudste vermeldingen van de naam Kersel luiden in de regel 

"Keesel". De naam komt al voor in 1414 "te Keesele, tusschen 

Galre en Keesel".1 In 1469 wordt de naam Kersele genoemd.2 

Buiks meent dat we voor de verklaring moeten uitgaan van 

Kaarlo: "bos van Teenwilgen". Het gebied ligt tegen de Mark, 

een gebied waar de Teenwilg of Katwilg graag wil groeien. 

Ontginningsgeschiedenis 

Op de uitlopers van de twee dekzandruggen tegen de Kerselse 

beek zijn scherven uit de elfde eeuw gevonden. Toponymisch 

staat die strook bekend als Voorste en Achterste Heiveld. Wat 

hoger op de oostelijke rug werden geen sporen aangetroffen. 

 

                                                 

1 GA Breda afd. II nr. 17-1, 10. 
2 Lauwerijs, 1958, 153. 
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De oude beekdal-begeleidende weg wordt gevormd door het 

pad komend vanaf hoeve De Paal (Belgische grens) en het 

vervolg ervan in de Galderseweg (oude baan van Breda naar 

Meer). Het zuidelijke deel van de Galderseweg is een "nieuwe 

weg" en is ontstaan na de oprichting van het Kapucijnerklooster 

van Meersel-Dreef. 

Minstens een deel van de Kerselse Akker lag evenwel onder 

Meerle (gronden nabij Meerselse Dreef). Er was een Kerselse 

Akker, Kerselse Beek, Kerselse Beemd en Kerselse Heide. De 

"gemeyn weyde" uit 1598 lijkt een weiderecht op de stoppels 

van de akker te zijn. Galder was mogelijk van Kersel gescheiden 

door een draaiboom. In 1831 was Kersel een gehucht van een 

aantal dicht opeen staande boerderijen.1 

Kadastrale eigendommen rond 1831 

Rond 1831 waren de huizen in Kersel eigendom van Jan 

Michgilsen (tegenover Galderseweg 75), Pieter Mathijssen 

(Galderseweg 75), Martinus van Hooijdonk (77 en 79), Jan 

Schellekens (81), Gerard Janssen (85), de kinderen Hendrik 

Wagemakers (97), Jan Rutten (101), Norbertus Schrickx (Dreef 

141) en de weduwe Jan Deckers (Heieinde 41). De grond onder 

het huis van Jan Michgilsen, ten zuiden van de Galderseweg, is 

eigendom van de gemeente. 

 

                                                 

1 Cultuurhistorisch overzicht L.I. Ulvenhout-Galder; Karel Leenders. 
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Roerige tijden in de 18e eeuw 

Kersel heeft ook roerige tijden gekend, zo waren er langs " 's 

Heere Baane" (weg van Meer naar Breda) op Kersel herbergen 

gevestigd waar het er niet altijd even ordelijk aan toe ging. Het 

ging om de herbergen "Den Uylenspiegel" (1709-1723) en "De 

Roode Swaen" (±1750 - na 1761). De herbergier van Den 

Uylenspiegel, Anthonie Janssen van Hooijdonk, stond niet zo 

goed bekend in die tijd. 
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Het leven in de 18e eeuw 

Het radbraken in 1735 van Anthony Janssen van Hooijdonk was 

zelfs voor die tijd een opmerkelijk zware straf. Je vraagt je af hoe 

het zover heeft kunnen komen. Wat speelde er allemaal op het 

platteland in Staats Brabant. We gaan even terug in de tijd. 

Tachtigjarige Oorlog 

Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 werd Staats 

Brabant, nu Noord Brabant, een Generaliteitsland. 

Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder direct 

bestuur van de Staten-Generaal vielen. In tegenstelling tot de 

zeven gewesten - Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, 

Utrecht, Holland en Zeeland - hadden zij geen stem in het 

landsbestuur. 

Het waren voornamelijk rooms-katholieke gebieden die in een 

later stadium van de Tachtigjarige Oorlog op Spanje veroverd 

waren. In economisch opzicht werden ze als wingewesten 

uitgebuit met zware belastingen en heffingen. 

De Spaanse Successieoorlog 

De Spaanse Successieoorlog (1701–1714) was de strijd om de 

erfopvolging die uitbarstte na de dood van de kinderloze Karel II 

van Spanje. Tijdens deze oorlog bereikte het Staatse leger van 

de Nederlandse Republiek met 120.000 man zijn grootste 

omvang ooit. Na een moeizaam begin behaalden de geallieerde 

legers een aantal klinkende, maar bloedige overwinningen. 
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Door de dood in 1702 van Willem III, die toen zowel koning van 

Engeland als stadhouder van de Republiek was en dus een 

vooraanstaand tegenspeler van Lodewijk XIV, eindigde de 

personele unie tussen Engeland en de Republiek. Omdat het 

Britse Verenigde Koninkrijk de oorlog wilde beëindigen toen het 

hoofddoel bereikt was, namelijk het gescheiden houden van 

Spanje en Frankrijk, leverde deze uitputtende oorlog de 

Republiek naast dat hoofddoel uiteindelijk weinig op. Om de 

eigen veiligheid te garanderen mocht de Republiek volgens het 

Barrièreverdrag wel troepen legeren in de Zuidelijke 

Nederlanden, die inmiddels van Spaanse in Oostenrijkse handen 

waren gekomen. De lokale bevolking viel ten prooi aan 

plundering en afpersing. 

De Oostenrijkse Successieoorlog  

De Oostenrijkse Successieoorlog werd tussen 1740 en 1748 

uitgevochten om de Oostenrijkse troon. 

De oorlog werd voor een deel uitgevochten in de Lage Landen, 

waarvan het zuidelijke deel in Oostenrijkse handen was. Alle 

naburige mogendheden van de Republiek waren met elkaar in 

oorlog, terwijl veel Staatse troepen waren gelegerd in de 

barrièresteden in de Oostenrijkse Nederlanden.  

Tyfus en bendes 

Rond 1746 heerste er een barre tijd op het Brabantse platteland. 

Los van alle oorlogshandelingen was het ook een tijd van barre 

weersomstandigheden en slechte hygiëne. Er heersten ziektes 

zoals "de rode Loop" (Dysenterie), "de Pokken" en "Tyfus”. 
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De kindersterfte was hoog, veel vrouwen overleden in het 

kraambed. Voor een boer was zijn paard, koe of os soms 

waardevoller dan z'n vrouw. Door al deze ellende ontstond er 

een maatschappij van gezapigheid waar niemand meer initiatief 

nam. Veel "slempers" (zwervers) bevolkten het buitengebied 

omdat ze niet welkom waren in de steden. Een Bredase 

magistraat sprak over een "deplorabele toestand der armen". 

Het verschil tussen arm en rijk was gigantisch. Van de "Verlichte 

ideeën" bij de rijken was geen sprake op het Brabantse 

platteland. 

Bij wet was bedelarij verboden en de Drossaard van Breda 

probeerde dan ook de bedelarij te bestrijden door het 

organiseren van razzia's. Bedelaars werden opgepakt en 

gegeseld, gebrandmerkt of verbannen uit het gebied, maar het 

hielp allemaal weinig. 

Er was geen centraal gezag en door het slappe optreden van de 

lokale bestuurders kregen vagebonden, heidenen (zigeuners), 

deserteurs en dergelijken de kans om gebieden te terroriseren. 

Door samen te scholen ontstonden bendes. Naast goed 

georganiseerde grotere bendes zoals bijvoorbeeld "de 

Bokkenrijders" had je in onze contreien ook kleinere bendes. De 

bendes bestonden zowel uit mannen als vrouwen. De bende 

huisde vaak in een van de vele drinkhuizen op het platteland. 

Daar werden gestolen goederen verhandeld en tierde de 

prostitutie welig. 
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Einde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Na de Vierde Engels-Nederlandse oorlog (1780 - 1784) 

verzwakte de Nederlandse economie. De kooplieden begonnen 

Londen als nieuwe operatiebasis te gebruiken. De VOC verloor 

langzaam maar zeker haar macht. In 1795 vallen de Fransen 

Nederland binnen en wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen 

en komt er een einde aan het bestaan van de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden. In de jaren na 1795 vinden 

verschillende staatkundige omwentelingen plaats waarbij Staats 

Brabant niet langer als wingewest en militaire bufferzone wordt 

gebruikt.1 

 

Vergadering van een bende bokkenrijders. 

                                                 

1 Bronnen: Criminaliteit en strafrechtspleging in stad en land van Breda, 1700-1795  

(blz.73-75) Loek Pisters / Marjolein van Riemsdijk; Het Bredase tuchthuis In de eerste 

helft der 18de eeuw (blz. 83-87) A. Hallema; Hoe Breda in 1707 zijn tuchthuis kreeg 

(blz.159-161) A. Hallema; Wikipedia. 
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Bende van Kersel 

Als je alle bovengenoemde miserie op een rijtje zet kun je je 

voorstellen dat het leven op het Brabantse platteland in de 18e 

eeuw erg onveilig en armoedig was. Een steeds terugkerende 

staat van oorlog waarbij de gevechten binnen de grenzen van 

Staats-Brabant de mensen radeloos maakte. Door het gebrek 

aan centraal gezag ontstond een vorm van anarchie. Mensen 

creëerden hun eigen regels en namen het niet zo nauw met 

normen en waarden. Soms sloot men zich aan bij een bende. 

Blijkbaar heeft ook op Galder vanuit het gehucht Kersel zo’n 

bende geopereerd. 

Zeven eeuwen kerken in Ginneken en Bavel 

In 1316, inmiddels zeven eeuwen geleden, werden de kerken van 

Bavel en Ginneken afgescheiden van de parochie Gilze en 

werden zelfstandige parochies. In 2016 is een eind gekomen aan 

die zelfstandigheid van de parochie Bavel en de parochies die uit 

Ginneken zijn ontstaan en deels al eerder samengingen. 

In ons heem is na zeven eeuwen opnieuw één RK parochie. 

Reden voor een nieuwe tentoonstelling: 

“Van Torens af geregeld - Zeven eeuwen religieus (be)leven” 

Hebt u nog interessante foto´s over de kerken in Bavel, Galder, 

Ginneken, Strijbeek, Heusdenhout of Ulvenhout, binnen of 

buiten, die niet algemeen bekend zijn? 

Mogen we die even lenen om te kopiëren?  
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Zon en Vreugd voor Rotterdams Jeugd 

door Toon van Miert 

O heerlijke dreven van Ulvenhouts bosch! 

Hoe lieflijk van geuren, hoe zacht is uw mos! 

Hoe ruischen en bruisen uw dennen in ’t rond, 

En spreiden hun geuren, zoo frisch en gezond! 

 

Tegen het eind van de 19e eeuw hebben grote steden in 

Nederland in bosrijke omgevingen of in de onmiddellijke 

nabijheid van het strand “gezondheidskoloniën” opgericht. Ze 

waren bedoeld voor “bleekneusjes” uit de achterbuurten waar de 

armoede groot was. Het waren niet altijd kinderen die een 

slechte gezondheid hadden, maar soms lichamelijk zwakjes 

waren ten gevolge van bijvoorbeeld ondervoeding. Tijdens de 

dagen in de kolonie was er veel en gezond eten én … “alles 

opeten” was verplicht. Tegelijk boden de vakantiehuizen de 

gelegenheid iets te doen aan de opvoeding van de kinderen en 

dat was vaak hard nodig. Goed gevoed en een beetje beter 

opgevoed, vertrokken de kinderen daarna weer naar huis in de 

hoop dat ze daar op het goede pad zouden blijven en hun 

ouders tot de juiste voeding en hygiënischer gedrag zouden 

stimuleren.  

Begin twintigste eeuw stond Etten-Leur, in het bijzonder de 

omgeving van het Liesbos, bekend om zijn gezonde en frisse 

boslucht. Goede reden om ook hier enkele gezondheidskolonies 

te bouwen. In 1894 kwam aan de Moerdijkse Postbaan de 

“Haagsche Gezondheidskolonie”. 
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In 1900 volgde de “Gezondheidskolonie Dordrecht” aan de 

Steenmansweg en in 1919 kwam er een Joods hersteloord van 

de “Israëlitische Gezondheidskolonie Rotterdam”. 

De eerste Rotterdamsche Gezondheidskolonie werd in 1885 in 

Oostvoorne geopend. Dat was in die tijd ongetwijfeld ook een 

promotie- en publiciteitsproject: de gewichtstoename van de 

kinderen werd vermeld in de Rotterdamsche Courant. Daardoor 

kwamen ook de rijkere families naar het gezonde Oostvoorne. 

Dat was uiteraard niet de bedoeling van de stedelijke overheid, 

maar Oostvoorne is later wel uitgegroeid tot een badplaats van 

belang. 

Waar is nou gezondere lucht en grotere speelmogelijkheid dan 

in het Ulvenhoutse bos! Dat hadden sociaal bewogen 

Rotterdammers al vroeg door: er kwam ook in het Ulvenhoutse 

bos een kolonie aan de Geersbroekseweg, vlakbij waar nu de 

camping en het fietstunneltje zijn. In “Breda in Woord en Beeld. 

Een boek voor Stadgenoot en Vreemdeling” van 1897 (opnieuw 

uitgegeven in 1977) lees ik op bladzijde 207: “Op korten afstand 

van hier (De Boswachterswoning. tvm) treffen we een nieuw 

gebouw aan. ’t Is de stichting van eenige Rotterdamsche 

kindervrienden, die op 9 Juli 1895 geopend werd. In de gevellijst 

leest men: ‘Rotterdamsche Gezondheids-Kolonie’, en daarmee is 

haar nobele bedoeling bekend. Half Juni komen de eerste 40 

zwakke of ziekelijke kinderen, om met de heerlijke boschlucht 

kracht en gezondheid in te ademen, en telkens worden deze door 

een gelijk getal vervangen, tot de zomer ten einde spoedt.” 
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In 1911 is in Rotterdam de stichting “Vacantie-Kinderfeest” 

opgericht met de bedoeling kinderen die uit de allerarmste 

gezinnen kwamen, een dag lang te vermaken. In 1912 had het 

eerste feest plaats: 2300 kinderen namen eraan deel. In 1925 

waren dat er 9000. De stad leverde heel veel vrijwilligers, die 

vaak uit het onderwijs kwamen.  

In 1926 werd voor het eerst een proef genomen met uitzending 

van kinderen voor drie dagen naar Ulvenhout. Het waren de 

hoogste klassen van de lagere school en leerlingen van de U.L.O. 

onder leiding van meester of juf. In 1928 heeft “Vacantie-

Kinderfeest” de gezondheidskolonie in Ulvenhout overgenomen.  

De kinderen kwamen in een heel andere, een voor hen volslagen 

nieuwe wereld: bossen, heide, dag en nacht in gezelschap én van 

huis weg. Sommigen waren nog nooit buiten de stad geweest. 
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Verslagen uit die tijd duiden op het grote succes en vooral op 

het plezier van de kinderen. In het archief van Paulus van 

Daesdonck heb ik “Onder de Menschen. Nederland. 

Aardrijkskundig Leesboek, behoorende bij de methode ZIEN – 

ONTHOUDEN” (G. J. Glaudemans e.a., ’s-Gravenhage 1924, 

derde druk) gevonden. Dat heeft me met plezier een paar uur 

lezen opgeleverd. Wat hebben die kinderen zich onder leiding 

van de boswachter vermaakt en wat hebben ze op een plezierige 

manier veel over de natuur geleerd. Dat stimuleert een stevige 

eetlust, lees ik op bladzijde 42: “Als ’s morgens de meisjes in het 

Koloniehuis de bedden hebben opgemaakt en de jongens de 

schoenen gepoetst, gaat men aan het ontbijt. ’t Is een lust te zien, 

hoe de frissche morgenlucht den kinderen etenstrek geeft. Vier, vijf 

flinke, dikke boterhammen op en dan … naar buiten. ‘Juffrouw, 

gaan we naar het bosch?’ vroeg Moppie, die nog nooit in een echt 

bosch geweest was.”  

De reis naar het zuiden was voor die kinderen natuurlijk al een 

avontuur: met een elektrische trein in anderhalf uur van 

Rotterdam over het Hollandsch Diep naar Breda. “Een luid hoera 

ging op, toen buiten het station een viertal groote rijtuigen klaar 

stonden, om allen naar Ulvenhout te rijden. Vier der grootste 

jongens mochten elk op den bok naast den koetsier zitten.” (p.20) 

In Ginneken wacht de stadskinderen wel een heel bijzondere 

verrassing: “Bij Ginneken aangekomen hoorden ze een paar 

meisjes plotseling roepen: ‘O, kijk eens! Wat een tram is dat!’ Allen 

keken natuurlijk in de aangeduide richting, en – wat zagen ze? 

Een kleine tram, wel wat gelijkende op een dubbele tuinbank met 

een dakje er over, en getrokken door een klein paardje. 
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Een heer met nogal lange beenen zat met zijn knieën haast tegen 

zijn kin, anders sleepten zijn beenen zeker langs den weg. Een 

sterke kerel licht gemakkelijk de heele tram uit de rails, die niet 

wijder van elkaar liggen dan een meter. Dit trammetje vervoert 

reizigers van Ginneken naar het Mastbosch.” (p. 21)  

Het huidige pand is in 1937-1938 gebouwd. In aanwezigheid van 

burgemeester Serraris heeft mr. P. Drooglever-Fortuyn, 

burgemeester van Rotterdam, op 13 oktober 1937 een 

gedenksteen ingemetseld. De Bredase architect J. Savenije heeft 

het ontworpen. Het huis was een geschenk van de Rotterdamse 

burgerij aan “Vacantie-Kinderfeest” ter gelegenheid van het 25-

jarig jubileum. De speelzaal tussen de twee sportvelden, het 

Kreikenhuis, en de inrichting ervan, is geschonken door de 

familie Kreiken uit de havenstad.  
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In een artikel van René Kloeg in BN De Stem van 25 oktober 

2005 lees ik dat het echtpaar Lewandowski bijna veertig jaar 

lang in dienst van de gemeente Rotterdam de leiding heeft 

gehad over het vakantiehuis. Eddy trok iedere dag met de 

kinderen het bos of de omgeving in en Toos deed het 

huishouden. De laatste jaren kwamen de kinderen ook ’s winters 

naar Ulvenhout. In de oorlog is het pand door de Duitsers 

gevorderd om er een huis voor Jeugdstormers van te maken. Er 

zijn daarna ook een tijdje geesteszieken in ondergebracht. Toen 

de nieuwe rijksweg, de A58, zowat door de achtertuin werd 

aangelegd, heeft Rotterdam het complex verkocht aan Elan 

Training. Sindsdien is het in gebruik als trainingscentrum en 

groepsaccommodatie. Het heet nu Geershof.  

De titel van mijn verhaal is de titel van het “Gidsje voor het 

vacantie-kinderhuis en omgeving” uitgegeven door de 

Commissie voor het Rotterdams Vacantie-Kinderfeest. Er staan 

wenken voor een nuttig verblijf in, schema’s voor het 

doorbrengen van de dagen, liedjes en foto’s van het buiten. Wat 

ons het meeste zal aanspreken: “Het Ulvenhoutse bos staat 

bekend als het mooiste bos wat beplanting betreft in heel 

Nederland en men zal moeilijk een mooier dennenbos vinden dan 

het Mastbos op ongeveer een half uur gaans van het huis gelegen. 

Als typische bijzonderheid vermelden we tevens dat volgens 

statistieken van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, Breda en 

omgeving de streek is met het grootste aantal dagen zonneschijn 

in ons land.” Het leven in ons heem is zo slecht nog niet! 
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Hubertus’ sleutel 

door Karel van den Hout 

Uit het archief 

Bijna alle kerkarchieven die voorheen nog in de parochies 

werden bewaard zijn nu terug te vinden in het gemeentelijk 

archief. Met een beetje moeite kun je hier vele stukken 

raadplegen en zo nu en dan vind je een beschrijving van een 

gebruik dat in de vergetelheid is geraakt. 

Hubertus, patroon van de jacht 

De laatste maanden van het jaar staan onder meer bekend 

vanwege (Christelijke) feestdagen als St. Maarten, St. Nicolaas, 

Kerstmis, oudjaar, et cetera. 

Drie november is van oudsher de dag van de patroonheilige der 

jagers, Sint Hubertus (665-727). 

Hij volgde de heilige Lambertus op als bisschop van Maastricht 

en later Luik en werd populair in onze streek door invloed van 

de Norbertijnen in de 12e eeuw. 

Zijn graf bevindt zich in de basiliek van Saint-Hubert in België. In 

onze streek kennen we zijn naamdag ook als "Hubkes dag". 

Het hubertusbrood bestaat al vanaf de middeleeuwen, maar hoe 

deze traditie is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Volgens de 

overlevering bieden de gewijde hubkes bescherming tegen de 

hondsdolheid, een plaag voor mens en vee. 
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Sleutel van Hubertus 

De kerkelijke traditie van het hubertusbrood bestaat nog steeds, 

maar het minder vreedzame gebruik van de "Sleutel van 

Hubertus" is verdwenen in de loop der tijd. 

Deze sleutel, een soort 

brandijzer, was in 

aanraking geweest met 

de stola van de heilige.  

In een document uit 

de 18e eeuw wordt 

uitleg gegeven hoe 

men dit voorwerp - dat 

de vorm van een 

jachthoorntje had - 

diende te gebruiken.1 

Volgens dit "Grondig Berigt" kon eenieder die de juiste 

procedure volgde, het vee en andere dieren "bevrijden van 

rasernij of toevallen". 

Erg zachtzinnig was deze methode niet want de sleutel werd 

"gloeijendt gemaakt" en daarna “op het voorhooft tot op het 

levend vlees” gedrukt. Hierbij waren de juiste gebeden uiteraard 

noodzakelijk. De beschrijving vermeldt verder dat het 

behandelde vee nog negen dagen binnen moest blijven: "opdat 

het vergift niet door onmatige beweging door het lighaam of bloet 

trekt". 

                                                 

1 Gemeente Archief Breda, ARC0445, Nw.Ginneken 40, inv.nr.81-50. 
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Inschrijving bij de Broederschap van H. Hubertus en een 

jaarlijkse financiële bijdrage gaven bijna garantie dat de 

hondsdolheid niet meer zou voorkomen. 

Het manuscript geeft aan dat de sleutel alleen "tot gebruijk van 

de Parochie van Ginneken" behoorde. 

Ondanks de komst van een vaccin tegen hondsdolheid, dat 

Louis Pasteur in 1885 ontwikkelde, bleef de traditie van de 

Sleutel van Hubertus toch nog in gebruik tot ongeveer 1922. 

 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

15 mrt.  Betsy Aarsen   Ulvenhout 93 jr. 

16 aug. Frans van den Broek  Bavel   81 jr. 

21 okt.  Henk Faes   Breda   101 jr. 

26 nov.  Adriaan van Riel  Alphen  65 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 



104 

In memoriam Adriaan van Riel 

door Kees Leijten 

Op 26 november 2015 overleed onze goede vriend Adriaan van 

Riel, 65 jaar oud. Adriaan was kabinetschef op het gemeentehuis 

van de gemeente Alphen-Chaam. Hij was een heemkundige in 

hart en nieren en was voor ons een belangrijk aanspreekpunt bij 

die gemeente. Adriaan was er 42 jaar in dienst. In Galder , 

Strijbeek en Ulvenhout AC is hij bij velen bekend voor de 

bemoeienis die hij had bij de aanvrage en uitreiking van 

Koninklijke onderscheidingen. 

Samen met Wout van den Hout uit Grazen en anderen heeft hij 

destijds uitvoerig de Tweede Wereldoorlog op vliegveld Gilze 

bestudeerd en beschreven in de vijfdelige boekserie: “Vijf Jaar 

Luchtfront - Vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog”. 

Een uitgave van onze zustervereniging Heemkundekring 

Molenheide te Gilze en Rijen. Hij was ook nauw betrokken bij het 

museum over W.O. II op dat vliegveld en was er onze gids toen 

onze kring enkele jaren geleden dat museum bezocht. 

Op de tentoonstelling “70 Jaar Bevrijd - Vreugde en Verdriet” , 

vorig jaar, leverde hij ons meerdere foto´s en mooie kaarten over 

de troepenbeweging in onze omgeving en ook documenten en 

realia die op W.O. II in onze streek betrekking hadden. 

Hij was nauw betrokken bij de realisering van het 

Bisammonument op Strijbeek en het monument voor 

Ginnekenaar Wil van de Corput aan de weg Chaam/Alphen. 

Paulus van Daesdonck verliest in hem een goede vriend. 

Dat hij mag rusten in vrede. 
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Bijgeloof door Paul Spapens 

verslag door Louis Vriens 

Paul Spapens  

Schrijver en cultuuractivist Paul 

Spapens werd in 1949 in het Noord-

Brabantse Hilvarenbeek geboren. Hij 

woonde lange tijd in Tilburg en hij 

woont tegenwoordig in Moergestel. 

Van beroep is hij schrijvend journalist. 

Een groot deel van zijn carrière 

werkte hij voor het Brabants Dagblad. 

Taal is ook zijn hobby. Hij stond aan 

de wieg van tal van initiatieven met 

het dialect. 

Paul Spapens publiceert ook boeken. Zijn oeuvre bestaat 

inmiddels uit meer dan dertig boeken over regionale, provinciale 

en landelijke onderwerpen. Als schrijver is hij gespecialiseerd in 

volkscultuur, in immaterieel erfgoed. Op basis van zijn boeken 

en eigen onderzoek geeft hij lezingen. De lezing bij Paulus in de 

Pekhoeve te Ulvenhout gaat over het onderwerp “Bijgeloof”. 

Bijgeloof in Brabant 

Volgens Paul is bijgeloof zo oud als de mensheid, zelfs in het 

Spijkerschrift schreef men er al over. Ondanks dat bijgeloof 

voorkomt in de top 100 van Nederlandse tradities is het beslist 

geen folklore.  
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Veel Brabanders hingen vroeger het katholieke geloof aan, voor 

hen het ware geloof. Zij geloofden er echter vaak nog iets “bij”. 

Bijgeloof is een niet op godsdienst of wetenschap gebaseerd 

geloof. Het houdt meestal in dat er iets veroorzaakt zou kunnen 

worden door bovennatuurlijke krachten of machten. Vaak 

bezweert men ook het kwaad. 

Mondiaal 

Door de snel groeiende mondialisering gaat de mens nog meer 

op zoek naar zijn wortels. Hij komt dat in aanraking met het 

immateriële erfgoed, een onderdeel hiervan is volksgeloof 

waarbij ergens de overstap wordt gemaakt naar het bijgeloof. 

China 

De Olympische Spelen van Beijing in 2008 startten op 8-8-2008 

om 8 minuten over 8. In de Chinese cultuur is het getal 8 het 

geluksgetal, verdubbeling geeft nog meer geluk. Het getal 8 

bestaat uit twee gesloten cirkels die verbondenheid en 

onkwetsbaarheid symboliseren. 

Vrijdag de dertiende 

De angst voor vrijdag de dertiende en de vrees voor het getal 

dertien zijn algemeen gekend. Maar wie besliste dat dertien een 

ongeluksgetal is en al helemaal als de dertiende op een vrijdag 

valt dat dit ongeluk met zich meebrengt? Volgens het christelijke 

geloof namen er aan het Laatste Avondmaal dertien personen 

plaats aan tafel, waarvan Judas als laatste zou zijn gaan zitten. 
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Op hout afkloppen 

Wat in Nederland veel voorkomt is de gewoonte om na het 

doen van een overmoedige uitspraak op hout af te kloppen 

(liefst blank hout). Deze vorm van bijgeloof heeft zowel een 

christelijke (houten kruis van Christus) als een heidense 

oorsprong. Voor de heidense oorsprong moeten we teruggaan 

naar de tijd van de Germanen. Men geloofde dat bomen de 

woonplaats waren van vele goden. Als men door demonische 

krachten werd bedreigd moest men hout aanraken; het was 

immers goddelijk. Hout nam de boze geest op en zond hem met 

de sapstroom de grond in. 

Tweede Wereldoorlog 

Als tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen een V1 over zagen 

komen baden zij vaak uit doodsangst het “schietgebedje”: “Onze 

lieve vrouwke, gift ‘m nog een douwke”. Dit was ook een vorm 

van bijgeloof, het ging vaak om diepe emotie en kwam recht uit 

het hart. 

Bijgeloof van alledag 

Klavertje vier, het hoefijzer, het boze oog, Heilige Antonius etc. 

wilt u er meer van weten dan moet u zeker het boek van Paul 

gaan lezen getiteld: “Bijgeloof van alledag”.  
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Kwartjesvolk treedt op voor Paulus 

Onze jaarlijkse muziekmiddag is dit jaar op zondag 31 januari. 

 

Om 14:00 uur komt in Mariëndal in het Ginneken voor ons weer 

optreden de groep Kwartjesvolk uit het Oost-Brabantse Zeeland. 

Ze hebben tien jaar geleden al eens opgetreden bij Paulus. 

Vele muziekinstrumenten worden bespeeld: onder andere banjo, 

mandoline, fluit, gitaar, drum en harmonica. Ook wordt er 

regelmatig omgekleed om weer over een ander onderwerp te 

zingen. Het zijn oude Brabantse liedjes waar ze zelf teksten op 

gemaakt hebben. De gemoedelijkheid en de kameraadschap 

straalt ervan af. 

Dit moet je echt gezien en gehoord hebben. Volgend jaar 

bestaan ze 35 jaar! Dit wordt dus een ouwerwetse Brabantse 

middag. 

De auto kunt u gratis parkeren op het Schoolakkerplein. 
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Uylespiegel 

door Hans van der Zanden 

In de vorige brieven vertelde ik over Anna Maria van Rijkevorsel, 

die op 8 januari 1735 gedoopt werd. De verhalen rond haar 

verwanten zijn best te vertellen per persoon. Laten we beginnen 

bij haar ouders. 

Jan van Rijkevorsel alias Jan Mol (wettig vader) 

Op 10 juli 1680 wordt Jan in zijn geboorteplaats Princenhage 

gedoopt. Zijn ouders trouwden slechts vier maanden eerder.  

Vader Frans Marten Franssen van Rijckevorssel kwam uit 

Princenhage en moeder Maijcke Jans uit Galder. Zij trouwden op 

3 maart, tegelijk met Frans’ zuster Maijcke, die met Ariaan 

Mathijs Knelissen uit Ginneken trouwde.  

Na Jan volgen twee zusjes: Ida, gedoopt op 28 maart 1682 en 

Jacomijna, gedoopt op 25 januari 1685. Daarna komen zijn 

broers Petrus, gedoopt op 20 januari 1690 en Gijsbertus, 

gedoopt op 10 februari 1692. Volgens de doopaktes van deze 

broers heet Jans moeder Maria Mol. 

Dat is de verklaring voor het alias waarmee Jan later wordt 

aangeduid: Jan Mol. 

Op 22 oktober 1696 wordt te Princenhage een vermoedelijke 

halfbroer van Jan gedoopt: Martinus, zoon van de militair 

Anthonij Janssen Sibel bij Maria Janssen Mol. 
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Jans grootouders van vaderskant zijn Maerten Frans Janssen, 

geboren te Rijkevorsel en Ida Jacobi Adriani uit Princenhage, die 

daar op 5 mei 1647 in het huwelijk traden. 

Zijn grootouders van moederskant, Jan Gijsbert Mol en 

Margareta Jans, trouwden te Ginneken op 30 november 1644. 

Op 28 september 1711 trouwt Jan te Meerle met Anna Maria 

Smits.1 Zij is afkomstig uit Oisterwijk en weduwe van Cornelius 

Maes uit Rijsbergen, die ze op 16 juni 1698 te Meerle trouwde. 

Uit dat huwelijk wordt dochter Maria Catharina op 6 maart 1700 

bij hen thuis door de vroedvrouw gedoopt. 

Na het overlijden van Anna Maria trouwt Jan in 1733 met de in 

Galder geboren Adriana van Hoijdonck. Jan woont in die tijd in 

Meerle. Zij is volgens de huwelijksakte nog een jongedochter, 

dus niet eerder gehuwd.   

Huwelijken worden in de 18e eeuw eerder uit praktische 

overwegingen dan uit liefde gesloten. Gezien de opmerkingen in 

de doopakte van hun dochter en de informatie uit andere 

bronnen is hier overduidelijk geen sprake van een 

liefdeshuwelijk. 

 

                                                 

1 Mogelijk is de getuige bij het huwelijk, Adriaan Jansen van Hooijdonk, een broer van 

Jans latere schoonvader. 
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Herbergier op de Dreef 

Samen met zijn vrouw Anna Maria Smits (ook nog wel Maes 

genoemd vanwege haar eerste man) houdt Jan herberg op de 

dreef bij de paters Kapucijnen te Meersel. 

In zijn verklaring uit 1735 noemt Jan het huis van Anthony de 

Wever, “op de dreve van ’t clooster alwaar den Engel plagt uijt te 

hangen” als zijn voormalige woning. 

Op een avond in augustus 1718 ligt Jan al op bed, als Cornelis 

Adriaen Deckers op de deur klopt en vraagt of hij wil opendoen 

en een roemer brandewijn schenken voor hem en zijn 

metgezellen. Dat zijn de molenaar van de Goudbergse molen 

onder Galder, diens knecht en Jasper Corstiaen Mouwen alias 

Jes, Cornelis van Campen, knecht bij Cornelis Adriaen Deckers en 

Adriaen Groumans, die woont op de hoeve van heer Ladder 

onder Galder.1 

Tijdens het kaarten stoten ze een glas van tafel. Als Jan een 

nieuw glas brengt, liggen Jes en de molenaar te worstelen. Daar 

is Jan niet van gediend en hij maakt duidelijk dat wie wil 

worstelen dat maar buiten voor de deur moet gaan doen. 

Ze drinken nog een glas of twee jenever en dan gooit Cornelis 

Adriaen Deckers het eerste glas, waar de voet al van was 

afgebroken, verder in stukken. 

                                                 

1 De hoeve was eigendom van de weduwe van kolonel George Lauder, Johanna Maria 

Bevaert. Zij overlijdt op de laatste dag van 1717. Ladder is een verbastering van Lauder. 

Het huis Daesdonck, waartoe de hoeve behoort, wordt ook wel het Ladderkasteeltje 

genoemd. 
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De molenaar gooit een ander dubbel glas kapot en daarna slaat 

hij ook nog twee lampen stuk. De ene lamp is van koper en de 

ander van tin. 

De waardin roept haar man toe “Gaet maer uijt den huijsse, want 

het is maer op ue gemunt”. Jan gaat het huis uit en klopt 

tevergeefs aan bij Van Oeckel om daar binnen te vluchten. 

Jan gaat in de heg van de boomgaard liggen, waar hij zich tot de 

morgen schuilhoudt. Na thuiskomst vindt hij op de vloer vier 

schellen van bierpotten en pinten, die volgens zijn vrouw de 

voorgaande avond door het gezelschap zijn stukgeslagen. 

Ruzie met Uylespiegel 

Op zondagavond 4 december 1718 tussen zes en zeven komt 

Jasper Corstiaen Mouwen, bijgenaamd Jes, te paard aan bij Jans 

herberg. Jes woont nu op de hoeve de Schotse Polder te 

Galder.1 Hij heeft een los paard bij zich, dat naar zijn zeggen het 

paard is van Cornelis Deckers, die ook in Galder woont. Die is er 

vanaf gevallen, waarna Jes het paard is nagereden en heeft 

gevangen. 

Jes laat de herbergiersvrouw een pint bier tappen. Terwijl hij zijn 

bier drinkt neemt Jan het paard van Jes over. Jes betaalt voor 

zijn bier en terwijl hij wegrijdt leidt Jan het dier naar de stal en 

legt het met de teugel vast. De staldeur aan de oostzijde, naast 

de dreef, sluit hij met een grendelslot.  

                                                 

1 De Schotse hoef (nu Galderseweg 11) is de kleinste van drie hoeven horend bij huis 

Daesdonck. 
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Kort daarna komt Anthonij Jansen van Hooijdonck, waard in de 

herberg genaamd Uylespiegel te Galder met Adriaen Peeters, de 

knecht van zijn buurman in Jans herberg. Hij bestelt een glas 

brandewijn en wenst Jan en zijn vrouw veel geluk in hun nieuwe 

huis, waar ze kort geleden zijn komen wonen. 

Dan komt de vrouw van Anthonij aan de deur kloppen en 

roepen dat ze open moeten doen. 

Jan doet de deur een beetje open en ziet door de spleet dat ook 

Cornelis Adriaen Deckers voor de deur staat met een zware 

ontblote degen of sabel. Jan zegt “Soo soo Cornelis, staet gij daer 

met eenen blootten degen? Ik en doen niet open“ en doet snel de 

deur weer dicht, waarbij hij zegt: ”Die buijten sijn, die blijven daer 

buijten ende die daer binnen sijn sullen daer binnen blijven”. 

Anthonij wil Jan met geweld van de deur verdringen, om zijn 

trawanten toch binnen te laten. Jan verzet zich en ze pakken 

elkaar vast, trekken aan elkaars haren en werken elkaar op de 

grond. Jan wordt van Anthoni gescheiden door Jan van Beeck, 

wonend op het Boscheijnde in Breda. Anthoni kan daardoor naar 

buiten ontsnappen en hij vertrekt samen met Cornelis, die 

tijdens de worsteling met zijn degen de glazen in het rondeel in 

de muur naast de voordeur kapot heeft geslagen. Daarbij 

sneuvelen een azijnkannetje en een wit glazen kannetje. Ook de 

ramen aan de oostzijde van de nieuw aangebouwde kamer 

moeten er aan geloven. Negentien ruitjes worden ingeslagen en 

daarmee worden ook 6 dubbele wijnroemers en 6 dubbele 

bierglazen vernield, die achter de ramen stonden. 
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Een kwartier of een half uur later komt Anthonij weer terug met 

acht á negen personen, waaronder Francois van Weirdt, 

kleermaker te Galder en de eerder genoemde Cornelis Adriaen 

Deckers en Jasper Corstiaen Mouwen. Ze willen het paard uit de 

stal halen en slaan met heizeisen en puthaken met zoveel 

geweld op de staldeur en de vensters, dat de kram waar het 

grendelslot in sluit het begeeft. Na het forceren van het slot 

krijgen ze de deur open, maar dan springt Jan met zijn riek in de 

hand voor de deur. 

Anthonij zet hem een roer, 

geladen met een kogel, op het 

lijf en zegt “Sa blijft van mij ofte 

dat gaet daer door”, maar Jan is 

niet onder de indruk en 

presenteert de riek, terwijl hij 

zegt “Schiet dat u den duvel 

haele” en hij pakt meteen het 

roer. Ze komen samen in het huis 

terecht, waar Jan Anthonij 

overweldigt en hem het roer 

afneemt.1 

Anthonij trekt nu zijn mes en verwondt Jan aan de tweede vinger 

van diens linkerhand. Jan verliest veel bloed, maar terwijl zijn 

vrouw om hulp roept blijft hij zich verdedigen, tot iemand hem 

vasthoudt. 

                                                 

1 Een (vuur)roer was een verkleinde uitvoering van het musket. 

Op de afbeelding een 17e-eeuwse soldaat/roerdrager. 
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Anthonij verlaat dan het huis, met achterlating van zijn roer. Het 

paard blijft in de stal. Bij het op een spleet open doen van de 

deur is ook de waardin gekwetst op haar hoofd. Het bloed loopt 

er af langs haar kleren en haar rechteroog is blauw. 

De ruzie volgens Uylespiegels partij 

Vijf jaar na dato vertelt Francis Anthonissen wat er volgens hem 

gebeurd is:1 

Francis is die avond bij Anthonij van Hoijdonck alias Uylespiegel 

in huis. Die is zo dronken, dat Francis hem in bed helpt. Korte 

tijd later komen Cornelis Adriaan Deckers en Jes Mouwen alias 

Poliers in huis. Ze hebben elk een snaphaan of roer bij zich. 

Cornelis Deckers roept Uylespiegel uit bed: “Wilde mede gaan, 

omme het peert van Cornelis Deckers, het welcke Jan van 

Rijckevorsel in sijn stal hadde opgeslooten aff te haalen?” 

Francis en Anthonij gaan beide mee, maar zonder een roer of 

enig ander geweer mee te nemen. Als ze bij het huis van Jan van 

Rijckevorsel aankomen heeft Anthonij wel een houweel in zijn 

hand. Deckers en Mouwen weten wel hoe hij daar aan komt. Ze 

proberen de staldeuren te openen, maar dan roept Van 

Rijckevorsel: “Staat gij schelmen van Galder” en meteen gaat er 

een schot af. Frans, Cornelis en Jes vluchten, maar Anthonij is 

geraakt en wordt door Jan van Rijckevorsel in zijn huis 

getrokken. Daar wordt hij ellendig geslagen en met een mes 

gekwetst. 

                                                 

1 Ter verdediging van Uylespiegel, die in 1723 Cornelis van Campen doodschoot.  
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Wouter Leenars verklaart ook dat Uylespiegel door Jan van 

Rijckevorsel naar binnen werd getrokken. Of Uylespiegel een 

snaphaan of roer bij zich had weet Wouter niet, maar Jan van 

Rijckevorsel slaat hem met een pistool voor de kop en omver. 

Vervolgens gaat hij met zijn knieën op Uylespiegel zitten en als 

die later weer opstaat, heeft hij verschillende sneeën opgelopen. 

Als van buiten af de glazen worden ingeslagen zegt de waardin 

“Gaat het daar van buijten soo, soo sal ik se van binnen inslaan” 

en dat doet ze dan ook. 

Jans huwelijk met Uylespiegels dochter 

Op de feestdag van Allerheiligen treden Joannes van 

Rijckevorsel en Adriana Antoni van Hoijdonk in het huwelijk voor 

de hervormde kerk van het Ginneken. Ook het kerkelijk huwelijk 

sluiten ze op 1 november 1733, tegelijk met Joannes Matthiae 

Broxs en Clara Cornelii Stoops. Daarbij zijn Cornelia van Alphen 

en Petronilla Petri Deckers getuigen. 
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Twee jaar later blijkt de ware aard van de relatie. Adriaantje, haar 

zussen Johanna en Seijke, hun moeder Jacomijn en de bijslaap 

van al deze vrouwen, Jacobus de Geus, beschuldigen hem van 

misdaden, waarvan schepenen juist Uylespiegel en De Geus 

verdenken. 

Johanna zegt dat haar vader en De Geus zelf verteld hebben hoe 

ze het varken van Adriaen Aerts te Strijbeek hebben gestolen, 

maar haar zussen en Coop de Geus beschuldigen Jan en Kamp 

van deze inbraak. 

In de slachttijd van 1734 woont Jan nog met zijn vrouw samen. 

Zij verklaart dat hij toen samen met Coop de Geus en Lambert 

de Kramer uit de polder van Swartenbergh twee vette beesten 

gestolen heeft, een zwartbonte en een rood gevlekte die op de 

horens gebrandmerkt was met de letters AVP.1 De beste stukken 

vlees hebben ze verkocht en de rest bij hen thuis opgegeten. 

Uylespiegel kreeg er ook wat vlees en afval van. De vrouw van 

Uylespiegel heeft de huiden bij Gerard Medegaals in het 

Ginneken verkocht. 

In de gevangentoren te Breda 

Begin augustus 1735 zit de bende van Kersel gevangen. De 

drossaard van stad en land van Breda, Willem baron van Liere, 

krijgt op 9 augustus toestemming om ook Jan van Rijkevorsel te 

arresteren. Aanleiding is een verklaring van Johanna van 

Hooijdonk dat hij medeplichtig zou zijn aan de diefstal van 

verschillende stokken bijen. 

                                                 

1 Alexander van Poppel was de eigenaar van de rood gevlekte koe. 
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De schepenen van Breda ondervragen Jan aan de hand van een 

lijst met 251 vragen, waarmee zij duidelijkheid willen krijgen over 

allerhande zaken waar de bende achter zou kunnen zitten. Hij 

ontkent de volgende zaken die zijn vrouw hem wel nadrukkelijk 

aanwrijft: 1 

• Kort na hun huwelijk heeft Jan van twee kwezels op de 

Dreef bij het klooster te Meersel van ieder hun falie 

afgenomen en twee tinnen waterpotten. 

• Aldaar heeft Jan van een kwezel genaamd Jenneke twee 

ijzeren waterpotten gestolen. 

• Bij Van de Zande in de Hollandse tuin bij het klooster 

heeft Jan ’s nachts het slot van de deur van de bakkerij 

afgebroken en er een veertel roggemeel, een mand 

knollen en enige gewichten gestolen. 

• Jan ging te Castelre bij een weduwe wiens (half)broer te 

Galder bij de zoon van Adriaen van Meer woont, geld 

innen dat Uylespiegel nog van haar moest hebben. Toen 

ze het geld naast de deur ging halen heeft hij twee 

slaaplakens, een deken en twee koperen schuimspanen 

van haar gestolen. 

• Jan heeft van de Duitse schoolmeester bij het klooster ’s 

nachts twee stokken bijen gestolen, de korven verbrand 

en van de honing mede gemaakt en die geconsumeerd. 

• Van dezelfde schoolmeester heeft hij twee keer het geld 

met het scheppen dat in de winkel stond gestolen. 

                                                 

1 GAB, Schepenbank Breda, inv.nr. 134, dossiers van civiele en criminele processtukken. 

Dossier 40. 
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• Samen met Lambert de Cremer heeft hij ’s nachts 

ingebroken bij de geestelijke moeder bij het klooster en 

daar een grote hoeveelheid vuil linnen gestolen. 

• Jan heeft samen met ene Kamp afkomstig uit Wasbeek 

op de dreef, dicht bij het huis van Thomas Jansen van 

Hooijdonk, een zekere Anthonij de Wever mishandeld en 

met messen wel 60 wonden toegebracht.1 

• Toen hij Toon de Wever gesneden had heeft hij daarna 

bij Cornelis Michielsen van Hooijdonk al de glazen 

ingeslagen. 

• In de slachttijd van 1734 heeft Jan uit de kelder van 

Adriaen Aerts te Strijbeek een varken gestolen dat daar 

in het zout lag. Daartoe heeft hij een gat gemaakt in de 

muur met een ijzer dat men voor in de ploeg steekt. 

Kamp heeft hem bij deze inbraak geholpen. 

• In de winter van 1734 is hij met Kamp aan de dreef op 

het dak geklommen van een weduwe, bijgenaamd 

Schoon Neelke. Zo wilden zij langs boven de spek uit de 

schouw stelen, maar ze werden gestoord door de knecht 

van de Kapucijnen. De spek werd de volgende morgen in 

het vuur gevonden. 

• Voor zijn huwelijk met Adriaentje stal hij van de mulder 

van de watermolen te Meersel de gehele bleek van 

linnen en ander goed van het veld. 

• Uit het achterhuis van ene Nuijts te Meersel stal hij een 

wargaren. 

                                                 

1 Herberg De Bellen, later Bellevue en Grenshof, Galderseweg 101, op de hoek van de 

Markweg werd door een broer van Uylespiegel open gehouden. 
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• Bij een weduwe genaamd Lieske, wonende op de 

Baleman onder Galder steelt hij een koperen koeketel. 

De stukken koper werden door een onbekende 

landloopster in de Lange Brugstraat te Breda verkocht 

voor zeven of acht schellingen. 

• Rond 1731 brak hij bij Jacob Verhoeven in door enige 

stenen aan het moosgat weg te breken. Daarlangs stal hij 

een stuk linnen van twintig el lang. Adriaentje noemt in 

een andere verklaring ook de diefstal van eenzelfde 

lengte linnen uit het huis op de Kruisstraat onder 

Ginneken van ene Cornelis die bij Grimhuizen woont. 

• Met Lambert de Kremer en twee andere kerels bestal hij 

onlangs de kerk van Meerle. 

• Van twee vrouwen uit Chaam nam hij een stuk linnen en 

een stuk servetgoed af. Zijn vrouw Adriaentje gaf het 

terug aan die vrouwen en kreeg daarom van Jan een 

messnee in haar hals. 

• Hij zet twee vreemde kerels aan om uit het huis van Van 

de Zande te gaan stelen. Hij koopt uit de buit een 

koperen vijzel en aker en twee koperen schalen en 

verpandt die bij de bank van lening te Breda. 

• Hij trekt een gouden kruisje van de hals van de dochter 

van de mulder van de Goudbergse molen. 

• Bij de laatste Meerselse kermis stal hij uit het huis van 

Maria van Chaam een blauwe vrouwenrok en de rok die 

Jacobmijn Andries Hermse bij de bank van lening heeft 

verpand. 

• Van het kind van Jan van Zundert heeft hij een zilveren 

kruisje met een zilveren slotje van de hals genomen. 
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• Rond zijn trouwen brak Jan bij Thomas Jansen van 

Hooijdonk vier ruiten uit en stal daarlangs een gestreept 

wit kamizool met zwarte knopen, een vrouwenrok en 

enige neusdoeken en dassen. Adriaentje gaf alles terug 

aan haar oom, behalve het kamizool, waarvan ze voor 

zichzelf een hemdrok maakte. 

• Hij heeft Kees Jan Timmers met een mes aangevallen en 

verwond en zijn hemdrok met zilveren knopen gestolen 

en ook zijn zilveren gespen. 

• Ook Marijnis Joost Roovers te Galder heeft hij met een 

mes aangevallen en verwond en de zilveren knopen van 

zijn hemd afgenomen. 

• Samen met Kamp stal hij uit een huis in Meer een 

kalminken vrouwenrok met een nieuwe blauwe 

voorschoot.  

• Van Jan Jaspers van Hooijdonk stal hij rond 1732 een 

stok bijen. 

• Van de schoenmaker van Meer, genaamd Pieter, stal hij 

een paar schoenen. 

• Hij heeft Heijn Drommen de gespen uit de schoenen 

gestolen en twee gulden afgenomen. 

• Hij lag de knecht van de Kapucijnen op te wachten in het 

bosje bij Daasdonk en stal twee pakjes goed van hem en 

gaf hem verscheidene slagen. 

• Rond 1734 breekt hij met Coob Vriens in bij ene Cobus, 

die in de buurt van Uylespiegel winkel houdt en steelt er 

lint, garen en tabak.1 

                                                 

1 Waarschijnlijk Jacobus Coopmans. 
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• Voor hij getrouwd was bestal hij arme mensen die in de 

schuur bij Thomas Jansen van Hooijdonk sliepen. Hij 

roofde kleren en hun geld. 

• Op meidag 1734 heeft hij op de publieke straat voor het 

huis van Thomas Janse van Hooijdonk, samen met Kamp 

ene Jan van de Kiboom zijn oog uitgesneden en nog 

meer verwondingen toegebracht. 

Bekentenis 

Jan bekent de enkele zaken en geeft nadere informatie. 

Opvallend is dat Jan de anderen niet beschuldigt, terwijl zij hem 

wel van allerlei zaken beschuldigen. 

• Sinds enige tijd heeft hij geen vaste woonplaats meer. 

• In zijn herberg op de Meerseldreef kwam zich rond 1729 

een partij kwaaddoeners en vagebonden ophouden. 

Daaronder waren Heijn den Ruijter, een jongen genaamd 

Melske, Lambert de Kremer en diens vrouw Marie, een 

korte jongen genaamd Gijske, Huijbert van Drommalen, 

nog een kerel, die Jan Babtist heette, een bakkerszoon uit 

Antwerpen. Lambert en Marie kwamen eerst drie nachten 

bij hem slapen en vervolgens kwamen de anderen er zo 

nu en dan bij. Als Jans vrouw het niet verhinderd had zou 

zijn hele huis wel vol gekomen zijn, omdat Lambert een 

“captijn van gaudieven” was. Waarom ze zo lang bij hem 

zijn gebleven snapt hij niet, of het moet zijn omdat ze bij 

hem “een kan bier voor een dubeltie en een glas jenever 

voor een stuijver droncken”. 

• Ook de delinquenten Camp, Jacobus de Geus en Coob 

Vriens hebben zich van tijd tot tijd bij hem opgehouden. 
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• De vagebonden zijn op een avond uit zijn huis gegaan en 

hebben toen bij Voermans te Ginneken, op de Driehoek 

bij een kleermaker en aan de watermolen onder 

Ginneken verscheidene goederen gestolen. 

• De kwaaddoeners hebben ook eens een koppel 

hoenderen, dat ze van Cornelis Deckers gestolen hadden, 

naar Jans herberg gebracht en daar gekookt en weer 

meegenomen toen ze daar vertrokken. 

• Lambert de Kreemer en zijn vrouw zijn op zeker moment 

ook eens naar zijn huis gekomen met een pak gestolen 

goederen, die Lamberts vrouw in Breda verkocht heeft. 

• In de tijd toen hij op de Dreef onder Meersel woonde, 

ging hij op een nacht langs een openstaand hek de tuin 

in van de Duitse schoolmeester, die bij het Kapucijnen 

klooster woonde. Daar sneed hij enige kolen af en deed 

ze in een zak om die te roven en mee te nemen, maar hij 

hoorde een geluid en uit vrees betrapt te zullen worden 

liet hij de zak met kolen in de tuin achter en sloeg op de 

vlucht. 

• Hij is rond Allerheiligen 1734 bij de weduwe in Casterle 

geweest om geld te innen. Hij kreeg een deken, een 

koperen schuimspaan en 5 of 6 tinnen lepels ter 

voldoening van vier schellingen die hij moest innen. Hij 

heeft aan Jan Baptist van Lagras de deken en 

schuimspaan teruggegeven. De lepels heeft hij bij 

tinnegieter Beens op de hoek van de Ridderstraat 

verkocht.  
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De eis 

Op 31 december 1735 presenteert Cornelis van Gendt, procureur 

voor Johan Henderik Damisse die als interim drossaard is 

aangesteld, de criminele ticht en eis tegen Jan van Rijkevorsel. 

Hoezeer Jan vele misdaden waarvan hij wordt beticht heeft 

durven ontkennen, zijn verscheidene delicten ontwijfelbaar te 

zijnen laste bewezen. De verklaringen van zijn vrouw Adriaentje 

en schoonzus Seijke vullen Jans bekentenis nog aan met de 

diefstal van het varken van Adriaen Aerts te Strijbeek. 

Door zijn relatie met de vagebonden heeft Jan zich schuldig 

gemaakt aan het “crimen receptatorum” en is “selfs een 

vagabond, dief, roover en landlooper geworden”. Hij vraagt 

verbeurdverklaring van lijf en goed ten behoeve van de heer en 

dat de gevangene naar de executieplaats gebracht wordt en 

“aldaar door den scherpregter, andere ten exempel, sodanigh met 

de doodt zal worden gestrafft of wel andersints met sodanige 

andere straffe als u edel welagtbare naer enormiteijt van de 

voorschreven misdaeden zullen oordeelen te behooren”. 

De veroordeling 

President en schepenen van Breda veroordelen Jan op 

woensdag 4 januari 1736 tot 25 jaar opsluiting in het tuchthuis. 

Daar moet hij met eigenhandige arbeid de kost winnen. 

Dat hij natuurlijk ook opdraaide voor de kosten van de 

rechtszaak is het laatste dat ik over Jan te weten kwam. 
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Een nieuwe heemkundige publicatie 

Op zaterdag 5 januari 2013 overleed Jan Jorissen. Kees Leijten 

noteerde in de Brieven van Paulus (193): "De eerste prins 

carnaval in 1958, de toneelspeler in de jaarlijkse Bonte Avonden, 

de verteller in onze Brieven van Paulus, de geschiedschrijver over 

de middenstand in Bavel, de zanger in het gemengd koor en 

zanger in het smartlappenkoor. Een kleinkunstenaar van formaat 

die op 10 april 1992, zijn 70e verjaardag, de ere-legpenning van 

de gemeente Nieuw-Ginneken uitgereikt kreeg door 

burgemeester Peter van der Velden, toen de burgemeester van 

Nieuw Ginneken. Ook de andere dorpen in ons Heem zullen Jan 

missen. 

Meerdere keren trad hij op voor onze kring met liedjes uit de 

historie en liedjes door hemzelf geschreven." Het artikel van 

Kees Leijten was een lofzang, voorzien van verschillende mooie 

foto's. 

Drie jaar na het overlijden verschijnt het boek “ 'n echte Baviaon, 

Jan Jorissen & Bavel ”. Mieke Jorissen (dochter), Jack Maas 

(buutreedner), Roeland Stoop (liedjeszanger) en Rob van Uden 

(pastor) namen met Riet, de vrouw van Jan het uitgebreide 

archief door, op zoek naar wetenswaardigheden over Jan en 

stukjes van zijn hand. Ze schreven een boeiende geschiedenis 

die ze prachtig hebben vormgegeven. De geschiedenis van Jan 

Jorissen is de geschiedenis van Bavel. En de geschiedenis van 

Bavel zal ook in andere dorpen veel herkenning oproepen. 

Het boek “ 'n echte Baviaon, Jan Jorissen & Bavel “ wordt tijdens 

een 'bonte middag ter leringe ende vermaecke' gepresenteerd. 
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Onder anderen Gerard Oomen, voorzitter van Paulus van 

Daesdonck, zal tijdens deze middag een presentatie verzorgen. 

Het boekje is immers een nieuwe publicatie van ons heem.  

U bent van harte uitgenodigd op zondag 17 januari om 14:30 

uur in Cafe-Zalencentrum "De Tussenpauz" te Bavel. 

 

 
Jan Jorissen in 1990                            (foto Jan Grauwmans) 
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Was het 1316 of 1317 ? 

door Hans van der Zanden 

Als wij tegenwoordig onze computer aanzetten verschijnt 

automatisch de juiste datum en tijd in beeld. Elk jaar tijdens de 

overgang van 31 december naar 1 januari verspringt het jaartal 

naar de volgende waarde. Het is dan immers Nieuwjaar. Zelfs de 

tijd slaat vanzelf een uur over als de zomertijd begint. Ook 

kalendercorrecties, zoals de schrikkeldag die (bijna) elke vier jaar 

wordt toegevoegd, komen vanzelf in beeld. Hoewel we het 

gevoel hebben dat de jaren steeds sneller voorbijgaan, zijn ze 

toch steeds (bijna) even lang. Als het vandaag 22 december 

2015 is, dan is het over 366 dagen weer 22 december, maar dan 

in 2016. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 

Als we een datum vermelden, dan is dat een telling van dagen 

ten opzichte van een bekend beginpunt. Dagen tellen is niet 

moeilijk: als de zon weer opkomt begint een nieuwe dag. Maar 

als we iets afspreken op de 15e dag van de maand, dan moeten 

we natuurlijk wel weten wanneer de maand begint. Hetzelfde 

geldt voor jaren. Het heeft geen zin om te spreken van het jaar 

800 als we niet weten waar we zijn begonnen met tellen. 

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende culturen 

elk hun eigen beginpunt gekozen voor hun jaartelling. Zo begint 

bijvoorbeeld de Japanse jaartelling steeds opnieuw bij de 

troonsbestijging van een nieuwe keizer. In het Romeinse rijk 

werd geteld “ab Urbe condita”, vanaf de stichting van de stad. 

De Joodse jaartelling vangt aan bij het jaar waarin volgens het 

jodendom de aarde geschapen werd. 
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De Boeddhistische jaartelling telt vanaf de dood van Boeddha. 

De Christelijke jaartelling begint met de geboorte van Christus. 

De Islamitische jaartelling begint bij de emigratie van 

Mohammed van Mekka naar Medina. De lengte van een jaar 

wordt in de meeste tellingen gebaseerd op de tijd die de aarde 

nodig heeft om rond de zon te gaan. Het Islamitische jaar 

bestaat uit twaalf maanden, gebaseerd op de maanstand. Een 

zonnejaar duurt ongeveer elf dagen langer dan een maanjaar. 

Tegenwoordig wordt ook wel de aanduiding “voor/na de 

jaartelling” gebruikt. Dat is ongetwijfeld goedbedoeld om 

cultureel-neutraal of niet-religieus over te komen, maar slaat de 

plank natuurlijk volkomen mis omdat het beginpunt van die 

jaartelling niet aangegeven wordt. 

Onze middeleeuwse voorouders telden de jaren Anno Domini, 

dus gerekend vanaf de geboorte van Jezus. Die telling werd 

rond 525 door de monnik Dionysius Exiguus geïntroduceerd. Hij 

stelde toen het jaar 1 vast. Later onderzoek heeft aangetoond 

dat hij er waarschijnlijk zes of zeven jaar naast zat. 

Zij hadden dus voldoende middelen om een datum eenduidig 

vast te leggen: een jaar van twaalf maanden en een afgesproken 

beginpunt. De Juliaanse kalender kende geen schrikkelmaand. 

Bij de Romeinen was Maart de eerste maand van het jaar. De 

maandnamen September (7e), Oktober (8e), November (9e) en 

December (10e) geven dat nog aan. 

Toch zie je in oude bronnen zelden of nooit een datum als “13 

mei 1432”. Onze voorouders hielden er een veel kleurrijker 

kalender op na. 
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Niet gehinderd door een 24-uurs economie nam men nog de 

tijd om de vele feestdagen te vieren die op de liturgische 

kalender stonden en de zondag was nog een rustdag. Die feest- 

en weekdagen bepaalden het ritme van het jaar, zodat data 

meestal aangegeven werden als “zaterdag na Sint Jan de Doper”. 

Aan de hand van de heiligenkalender is het voor ons nu nog 

mogelijk om de middeleeuwse notatie om te rekenen naar onze 

dag-maand-jaar notatie. Maar er dat is niet zo eenvoudig als het 

lijkt. In de middeleeuwen waren jaren niet altijd even lang en het 

kon zelfs gebeuren dat een dag niet één maar twee keer in 

hetzelfde jaar voorkwam of zelfs helemaal niet. Hoe kan dat? 

Tegenwoordig hanteren we de “Nieuwjaarstijl”, waarbij het 

jaartal verspringt tussen 31 december en 1 januari, maar bij het 

kerkelijke ritme van feestdagen lagen andere Nieuwjaarsdagen 

voor de hand. 

“Kerststijl“ laat het jaar beginnen met de geboorte van Christus 

op 25 december, zodat we “30 december 1300” moeten lezen 

als 30 december 1299 (volgens onze notatie). 

“Mariaboodschapstijl” laat het nieuwe jaar logischerwijs negen 

maanden eerder beginnen dan de Kerststijl. 

“Paasstijl” laat het jaar beginnen met de opstanding van 

Christus. Het jaar begon om precies te zijn op het moment dat 

de nieuwe Paaskaars werd gewijd. Doordat Pasen niet op een 

vaste datum valt, maar op de zondag volgend op de eerste volle 

maan in de lente, kan het jaar beginnen tussen 22 maart en 25 

april. 
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Op zondag 25 maart 1554 (volgens onze notatie) was het Pasen 

en begon dus het jaar 1554 (volgens de Paasstijl). Het volgende 

jaar begon op zondag 15 april 1555. Als je in een 16e-eeuwse 

akte leest “29 maart 1554” dan kan het over twee verschillende 

data gaan: donderdag 29 maart 1554 (4 dagen na Pasen) of 

vrijdag 29 maart 1555 (16 dagen voor Pasen). Om deze 

verwarring te voorkomen werd destijds dan ook bij zo’n datum 

genoteerd “na Pasen” of “voor Pasen”. 

Een belangrijke conclusie is dat we er bij het lezen van oude 

teksten op bedacht moeten zijn, dat we aan het jaartal niet 

direct kunnen zien hoeveel jaar geleden de akte werd opgesteld. 

De stichtingsdatum van onze parochies 

Laten we eens kijken naar het ontstaan van de parochies van 

Ginneken en Bavel: 

• Op zaterdag na Sint Jan Baptist geboorte in het jaar 1316 

vraagt de abdis van Thorn aan de bisschop van Luik om 

onze parochies zelfstandig te maken. 

• Op de vijfde dag na het octaaf van Maria Lichtmis in het 

jaar 1316 bevestigt de bisschop van Luik de 

zelfstandigheid. 

De volgorde van deze data lijkt niet te kloppen: Sint Jan wordt 

gevierd op 24 juni en Maria Lichtmis op 2 februari. Hoe kan de 

bevestiging ruim 4 maanden voor de aanvraag komen? 

Het bisdom Luik gebruikte de Paasstijl. Daar schreef men pas op 

3 april het nieuwe jaar 1317. De aanvraag was op 26 juni 1316 en 

de bevestiging kwam op 14 februari 1317.  
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Brieven van Paulus 206 niet ontvangen ? 

Bij de bezorging van Brieven van Paulus 206, eind oktober, is 

veel misgegaan.  

We ontvingen twintig boekjes retour, zonder adresomslag. 

Post.nl zond de boekjes in een grote enveloppe retour met de 

mededeling dat bij het sorteren iets mis was gegaan. Onze leden 

kregen wel een lege omslag bezorgd. 

Een zestal leden meldde de vermissing na onze oproep in de 

PaulusMail. 

Mocht u nummer 206 niet ontvangen hebben, dan graag een 

berichtje naar:  info@paulusvandaesdonck.nl 

 

 

 

Geluk zit in herinnering 

Niet in mooie spullen 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Kees van Hooijdonk, 

Karel van den Hout, Kees Leijten, Toon van Miert, Louis Vriens en 

Hans van der Zanden.
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op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, gevormd door 
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2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 

 

 

 

 

 

 

 

PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1
e
 zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 
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