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18rieben ban l)aulus 
Tweemaandelijks periodiek van de ' 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Redaktie: Craenlaer 18 
4851 TK Ulvenhout 

400 GEZINNEN LID! 

Se jaargang, nr.~~ 
ISSN-0166-0438 

In een volle zaal, waarin vele van onze Belgische leden, 
huldigde voorzitter Jan van der Westerlaken op maandag 
15 november het 400e lid van onze heemkundekring pater 
J. Teuns, gardiaan der capucijnen te Meerseldreef. 
Een l.id, dat wel een erg groot gezin meebrengt, aldus 
onze voorzitter. 
In dit nummer een verslag over deze zeer geslaagde avond, 
overgenomen uit de steeds prettig lezende "Hoogstraatse 
Gazet" . 

In dit nummer vele verslagen van onze vele aktiviteiten, 
maar ook vele gezellige verhalen, zoals van Jan Goosen en 
Annie van Dort. 

Annie van Dort vertelt in dit nummer op erg boeiende wiJze 
over de "Brabantse muts", onder de titel "Goed gemutst". 
Een fijn verhaal dat we graag publiceren voor al onze 
Brabantse vrienden e.n als een hommage aan Annie die altijd 
zo ijvert voor onze Westbrabantse folklore, als een hommage 
aan onze kring, want welke kring in Brabant kan bogen op 
het fenomeen van Paulus van Daesdonck: 

400 GEZINNEN LID ? 



eecret.ariaat t Van9 21 Ulv. 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 

Geachte heemvrienden, 

Na de jaarvergadering, de nieuwe tentoonstellingen in de 
bibliotheek en het gemeentehuis, de avond die we door
brachten bij de imkers en de lezing van Pater Wi lfried 
in Meersel- Dreef zijn we nu toe aan de aktiviteite n in de 
maanden december en januari. 

Op maandag 13 december gaan we met de bewoners van De Donk 
praten over de tijd van vroeger. 
Allerlei gebruiken, die samenhingen met het kerkelijk jaar 
en de seizoenen zullen dan de revue passeren. 
De praatavond wordt gehouden op De Donk voor alle bewoners 
van het bejaardentehuis en voor de leden van de heemkunde-
kring. 

In januari houden we onze traditionele Brabantse avond. 
Eén van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar van Paulus. 
Vorig jaar hadden we met daverend sukses "'t Muziek" uit de 
Weebosch. Nu hebben we beslag weten te leggen op de Brabantse 
liedjesmaker Gerard van Maasakkers. 
Een man die a l enkele L.P.'s volgezongen _heeft met Brabantse 
liedjes, · die hij voornamelijk zelf schrijft. 
Gerard van Maasakkers treedt met erg veel sukses vooral in 
Brabant op, maar geniet ook buiten Brabant grote bekendheid. 
In de gemeente Nieuw-Ginneken treedt hij voor de eerste keer 
op en wel bij Paulus. Dit gebeuren vindt plaats op maandag 
17 januari in de Fazanterie. Aanvang 20 . 15 uur. 
u mag dit beslist niet missen! 

Met v r iendelijke groeten namens ' het bestuur 
van de heemkundekring Paulus van Daesdonck 

59 

JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING 
"PAULUS VAN DAESDONCK " 
TE NIEUW-GINNEKEN 19 8 1-19 82 

He t afgelopen verenigings jaar 1981/1982 werd ge opend me t 
het verschijne n van he t boekje "Driekwart Ee uw Cons tantia". 
Op 12 september werd di t boekj e , da t is samengeste l d door 
leden van onze Kring, door onze voorzitte r aangeboden aan 
het bestuur van de Ulvenhoutse harmonie èonstantia, bij 
gelegenheid van diens 75-jarig bestaan. 
Vlak daarop, op maandag 14 september, hield de Oisterwijkse 
architect, de heer Piet Drijvers, zijn laatste lezing, ge
titeld "De Brabantse boerderij". 
Op zaterdag 26 en zondag 27 september mocht onze Kring 
medewerking verlenen aan een expositie in zaal "De Harmonie" 
te Ulvenhout bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van 
de plaatselijke imkersvereniging St. Ambrosius. 
Wegens de vele activiteiten in de maand september werd de 
algemene ledenvergadering pas gehouden op 12 oktober. Tijdens 
deze vergadering werd het 350e lid gehuldigd, J. \an Gils . 
u i t Galder . 
Na afloop werd een lezing met een kleine expositie gehouden 
door twee medewerkers van de Veldpolitie te Zundert over het 
wildstropen in West-Brabant. 
Vanaf 1 oktober werd door het gemeentebestuur aan de Kring 
toe stemming verleend de grote vitrine op de eerste verdieping 
van het gemeentehuis te gebruiken voor exposities. 
Achtereenvolgens werden exposities gehouden omtrent "Het 
Rijke Roomse Leven", "Nie.uw-Ginneken 1940-1945" en "Brabantse 
Mutsen van de Grensstreek". 
Op 6 november was het bestuur aanwezig bij de officiële 
opening van de vergrote bibliotheek te Ulvenhout. 
Vanaf die dag werden in de bibliotheek kleine driemaande
lijkse exposities ingericht, waarbij gebruik gemaakt werd 
van een drietal oude vitrines. 
Achtereenvolgende onderwerpen waren Oude Boeken, Ginneken 
Anno 1900, 800 jaar Franciscus, Verkiezingen I e n Verkie
zingen II. 
In een gezamenlijk schrijven van het bibliotheekbestuur 
Nieuw-Ginneken en het bestuur van onze Kring werd het gemeen- . 
tebestuur op 19 augustus verzocht een permanente expositie
mogelijkheid tot stand te brengen in de bibliotheek te 
Ulvenhout, welke ieder voor de helft door de b i b liotheek 
en onze Kring benut zal worden. 
Er bestaat goede hoop, dat het gemeentebestuur hierop posi
tief zal reageren. 



mb Werd de Onthullende lezing "Devoties Op maandag 9 nove er 
in het huisgezin" gehouden door de ons inmiddels bekende 
heer W. Knippenberg. 
Twee maanden later, op 18 januari, vond het zeer succes
volle optreden plaats van het muziekgezelschap "'t Muziek" 
uit Bergeijk voor een enthousiast gehoor van meer dan 150 

leden. 
De lezingcyclus in het afgelopen verenigingsjaar werd op 
15 maart besloten met de opzienbarende lezing "De histori
sche mythen van Nederland" door de oud-archivaris van het 
streekarchivariaat Nassau-Brabant, de heer Albert Delahaye. 
Door het bestuur werd in april de Kring Nieuw-Vossemeer 
ontvangen en werd o.a. een bezoek gebracht aan de boerderij 
van Sjoke Jansen. 
0p zondag 2 mei werd door een aantal leden van onze Kring 
een bezoek gebracht aan het prachtige Heemerf te Goirle. 
Eveneens te Goirle werd door een aantal leden van onze 
Kring deelgenomen aan het van 4 tot 7 augustus gehouden 
34e Werkka~p van Brabants Heem. 
In 1982 werd het Werkkamp gehouden onder het motto: 
"Brabander is een zijnswijze". 
zoals gebruikelijk werd in de stal van de heer Jan Boomaars 
als laatste activiteit in het afgelopen verenigingsjaar op 
zomdag 27 juni tijdens Bavel Anno 1920 de expositie "Van 
Radiospoel tot T.V.-satelliet" ingericht. 
Bij deze gelegenheid werd voor de eerste maal de folder 
"Wat doet Paulus" gepresenteerd, welke is samengesteld 
door onze vice-voorzitter de heer C. Leijten. 
In het verenigingsjaar 1981/1982 we rd door het bestuur ver
gaderd op 7 september, 8 oktober, 2 november, 14 decembe~, . 
11 januari, 1 februari, 1 maart, 26 apr~l, 24 mei en 21 Juni. 
Op 14 december werden een drietal bestuursleden aangewezen 
om zitting te nemen in de Raad van Afgevaardigden van 
Brabants Heem. 
Eveneens werd door het Bestuur besloten aan de bekende ama
teur-cineast Charles Luijten opdracht te geven een film te 
maken van alle bedreigde en waardevolle landschappen en 
objecten in onze gemeente. 
Het belang van het vastleggen op film werd nog eens.aange~ 
toond door de in 1967 door de firma Adolfs vervaardigde film 
over inwoners van Ulvenhout. Deze film werd in het afgelopen 
jaar aan onze Kring in bruikleen afgestaan door ons lid 
Letta Postma. 
Hoewel het ledental in het afgelopen verenigingsjaa r nog 
enigszins is gestegen, is de spectaculaire groei van de 

61 

Kring van de afgelopen jaren, nu enigszins tot rust gekomen. 
Het ledental schommelt rond d e 375, waarmee onze Kring wel 
de grootste van West-Brabant is geworden. . 
In het afgelopen verenigingsjaar verschenen weer vijf 
Brieven van Pau lus. namelijk de nummers 34, 35, 36, 37 en 38. 
De Brieven omvatten tha ns + 50 pagina's met een zestiental 
min of meer vaste rubrieken. Dit jaar werd o.m. uitvoe~ig 
aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van de gemeente 
Nieuw-Ginneken. 
Met genoegen kan worden geconstateerd, dat onder meer als 
reactie op onze publicaties in de Brieven van Paulus over de 
voorgenomen afbraak van de Bredase Pelmolen, dit historische 
gebouw toch behouden zal blijven. 
Tenslotte wordt melding gemaakt van twee pogingen van het 
Bestuur in het afgelopen verenigingsjaar om een permanente 
r uimte voor exposities en bijeenkomsten te verwerven. 
Beide pogingen, die via het gemeentebestuur werden ondernomen, 
stuiten helaas af op financiële bezwaren. 

De secre taris van de Heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" 

J.M.E.M . Jespers 

7e JAARVERGADERING OP 20.9.1982 
door J.M.E.M. Jespers 

De voorzitter opent de drukbezette jaarvergaderi ng en heet 
alle leden welkom. Vervolgens geeft hij een korte terugblik 
op de aktiviteiten van het afgelopen verenigingsjaar en· kon
digt het perceelsnamenboek van Ginneken en Bavel, ter groot
te van 1200 pagina's aan, waarvan hopelijk binnenkort het 
eerste deel zal verschijnen. 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 12 oktober 
198 1 zijn reeds gepubliceerd in de Br ieven van Paul us (deel 
35, p. 54-55). Daar hierop geen bemerkingen wor d e n gemaakt 
worden deze notulen ongewijzigd vastgesteld. 
Het jaarverslag betreffende het verenigingsjaar 1981/1982 
wordt na voorlezing door de sekretaris voor kennisgeving 
aangenomen. 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarr .e k e ning 
19 81/1982. Vervolgens wordt de jaarrekening van bat e n en · 
lasten betreffende het afgelopen verenigingsjaar ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. 
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Evenals de jaarrekening wordt ook de begroting - na toelich
ting door de penningmeester - ongewijzigd door de vergadering 
akkoord bevonden. 
De heren L. Remeijsen en H. Oomen hebben de boekhouding ge
kontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter dankt beide 
leden van de kaskommissie voor de verrichte werkzaamheden. 
De heer Oomen is aftredend lid van de kaskommiss i e. De 
voorzitter stelt voor de heer J. de Roover als zijn opvolger 
te benoemen. De vergadering gaat hiermede akkoord. Ook de 
heer Remeijsen verklaart deze funktie voor het a.s. vereni
gingsjaar te willen vervullen. 
Bij de sekretaris zijn geen namen van andere kandidaten voor 
bestuursfunkties binnengekomen. 
Wegens enkelvoudige kandidaatstelling worden de aftredende 
bestuursleden A. Lodewijk·, c. Leijten en A. Verkooijen 
wederom gekozen. 
Allen verklaren hun benoeming te aanvaarden. 
Wegens de .gestegen onkosten wordt voorgesteld de kontributie 
voor het lidmaatschap 1982/1983 te verhogen tot f 25,-- per 
gezin. Indien men tevens geabonneerd wenst te zijn op Bra
bants Heem is een extra bedrag van f 15,-- ver schuldigd. De 
vergadering verklaart zich akkoord met de voorgest elde verho
ging tot f 25,--. 
De voorzitter bespreekt het jaarprogramma 1982/1 983 zoals te 
vermelden in Brieven van Paulus nr. 39. 

De heer J. van Dort roept de aanwezigen op aanwezig te zijn 
tijdens de Heemdag in Etten op 16 oktober a.s. 
Mevr. van Dort herinnert zich de eerste aktivite i t van de 
Kring in september 1975. Is dat niet de oprichtingsdag van 
de Kring? De voorzitter verduidelijkt dat reeds op 3 april 
1975 de ~erste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden 
waarop tot oprichting is besloten. 
Vervolgens wordt de vergadering enige tijd onde rbroken voor 
het uitdelen van het Bavelse worstebrood, een oude traditie 
behorend bij een jaarvergadering. 
De heer Van der Voort informeert of er nieuwe akseptgiro
kaarten zullen worden verzonden. De voor z i t te r antwoordt dat 
~n de Brieven van Paulus nr. 39 inderdaad akseptgirokaarten 
worden ingesloten. Indien men reeds f 20,-- heeft overgemaakt 
verzoekt hij de resterende f 5,-- alsnog te voldoen. 

Ni ets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aan
wezigen en sluit vervolgens de vergadering. 
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BOEK OVER PERCEELSNAMEN IN GINNEKEN EN BAVEL 
door Gerard van Herpen 

De heemkundekring "Paulus van Daesdon·ck" wil volgend jaar 
een boek uitgeven over perceelsnamen (toponiemen) in Ginne
ken en Bavel. De auteur is Ir. Chr. Bµiks uit 's .Gravenmoer. 
Het is niet onmogelijk dat deze uitgave uit meerdere boekjes 
zal bestaan, want dit werk zal bijna 1200 pagina's bevatten. 
Van dit plan deed de voorzitter van de hèemkundekring "Paulus 
van Daesdonck", Jan van der Westerlaken, mededeling tijdens 
de 7e algemene jaarvergadering, die maandagavond 20 september 
in de Fazanterie werd gehouden. 
Tijdens deze druk bezochte jaarvergadering, naar goed gebruik 
onderbroken voor het eten van worstebro~d, hield Laurens 
Siebers een inleiding met lichtbeelden over het bomenbestand 
in de landgoede ren Hondsdonk en Valkenburg. 
Hij maakte bij deze inleiding gebruik van het z.g. multi
screensysteem, dat projektie mogelijk maakt op drie schermen 
vanuit drie projektoren. Die naast elkaar liggende beelden 
konden in deze projektie elkaar aanvullen of dezelfde beel- · 
den konden vanuit verschillende standen worden belicht. 
Er waren heel indr ingende dia's van het huidige bomenbestand, 
infra-rode opnamen spoorden het bestaan van oude lanen op, er 
waren opnamen van standbeelden, van de ijskelders en van de 
gebouwen met hun gazons in alle jaargetijden. 
Laurens Siebers zei het een goede zaak te vinden dat beide 
landgoederen in particuliere handen zijn gebleven. 

"Daardoor", aldus Laurens Siebers, "blijft de charme van de 
kleinschaligheid behoude·n. Beheer door overheidsinstanties 
van landgoederen heeft meestal een zekere steriliteit tot 
gevolg", aldus Laurens Siebers in zijn inleiding, die daar
na nog enige diskussie uitlokte. 
Bijvoorbeeld over de gevolgen voor het bomenbestand als ge
volg van de te lage waterstand. 

Uit : "De Stem" 22 .9.1982 

KONTRIBUTIE 
Het vorige nummer van onze Brieven werd vergeze l d van een 
stortings/akseptgirokaart. Zeer veel leden be taa l den reeds. 
U ook? 
De tijden ziJn slecht en het leven in Uw naaste omgeving 
wordt steeds belangrijker voor u. 
Dat is het leven in Uw heem. 
Steunt Uw kring en betaal t i jdig Uw kontri butie . 
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AGENDA 1982-1983 

sept. 1 

okt. 

nov. 

dec. 

20 

1 

15 
16 

22 

5 

15 

13 

Begin van het Be verenigingsjaar 
7e jaarvergadering in de Fazanterie 20.15 uur 
Na pauze lezing door Laurens Siebers: 
"Landgoederen in Nieuw-Ginneken" 

Tentoonstelling oude prenten over Nieuw-Ginneken 
in de bibliotheek aan de Annevillelaan tot 1 ja

nuari. 
Brieven van Paulus 39 
In samenwerking met onze heenkundekring en de 
familie Le Heux organiseert Harry Verhoeven op 
het gemeentehuis een tentoonstelling over David 
Tomkins tot 5 november. 
Brieven van Paulus 39 is daar aan gewijd. 
Opening tentoonstelling 14.00 uur. 

Feestelijke avond met imkersvereniging Sint 
Ambrosius in zaal Van Etten. 

Tentoonstelling "Nieuwe aanwinsten voor ons 
museum" op het gemeentehuis 
Lezing "Koorbanken" door Pater Wilfried Mertens 
20.15 uur in Klooster Meerseldreef 

Praatavond op De Donk. Aanvang 20.15 uur 

-------------------------------------------------------------
15 

jan. 1 

17 

febr. 15 

19 

maart 
14 

apri l 3 
15 
25 

mei 22 

Brieven van Paulus 40 

Tentoonstelling "Karnaval in Ginneken e n Bavel" 
in de bibliotheek aan de Annevillelaan. 
Brabantse avond door Gerard van Maasakkers. 

Brieven van Paulus 41 

Volkskundedag Brabants Heem in Nobelaer te 
Etten-Leur. Aanvang: 10.00 uur 

Nieuwe expositie in de bibliotheek 
"Bedevaàrten" door Drs. W. Knippenbe r g 

Paulus bestaat B jaar 
Brieven van Paulus 42 
Lezing "De Chaamse Beek" door onze leden 
Stefan Geerts en Christ Buiks 

Excursie naar "Merijntje Gi jzen" in Nieuw-Vossemeer 

juni 

juli 15 

aug. 3-6 
31 

Anno 1920 met "Herinneringen aan Groot- en Klein 
IJpelaar" 

Brieven van Paulus 43 

Heemkamp in Deurne 
Einde Be verenigingsjaar 

NOTEERT U DEZE DATA IN UW AGENDA ?. 

EXPO ROND DAVID TOMKINS IN 
GEMEENTEHUIS ULVENHOUT 
door Ellie Rietveld 

"Deze tentoonstelling is meer dan een gewone tentoonstelling". 
Zo opende burgemeester M. J.H. van de Ven zaterdagmiddag 16 
oktober de expositie in het gemeentehuis te Ulvenhout rondom 
"David Tomkins". 
"We hebben hier met e e n uniek iemand te maken, die niet al
leen op hoog niveau zijn beroep uitoefende, maar die daar
b uiten ook met vaardige hand pen en penseel wist te hanteren". 

Johan Willem Nicolaas Le He ux met als pseudoniem David 
Tomkins werd gebore n in lBBO te Deventer. Hij overleed te 
Breda in 1952 . Naast schilder en tekenaar was hij ook schr ij
ver en dichter voor kinderen. 
De tentoonstelling in het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken 
is geheel gewijd aan het leven en werk van professor Le Heux. 
Er zijn aquarellen te zien, kinderportretten, tekeningen en 
houtsneden van dieren, bomen en boerderijen. 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck, die de expositie organi
see rt in samenwerking met de heer Verhoeven en mevrouw Viëtor
Le Heux heeft de "39-ste Brieven van Paulus" volledig aan de
ze boeiende en interessante man met zijn zovele persoonlijk
heden gewijd. Ook v indt men in dit boekje de bevrijding van 
Ulvenhout vermeld en het feest op Anneville omschreven, af
komstig uit het 7B4 bladzijden tellend oorlogsdagboek van 
prof. Le Heux. Een manuscript dat nooit gepubliceerd is. De~e · 
interessante tentoonstelling was te bezichtigen tot 12 .novem
ber van 9 tot 12 uur en van 14 tot l6 uur op het gemeentehuis 
te Ulvenhout. 

Uit: "De Stem" van 1B.10.19B2 
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KOORBANKEN VAN DE KERK VAN HOOGSTRATEN 

Maandag 15 november. Een koude novemberavond. Meer dan 80 
toehoorders waren opgedaagd voor de bijeenkomst van de heem
kundige kring "Paulus van Daesdonck" uit Nieuw-Ginneken. Dit 
keer hield de kring zijn bijeenkomst in België in de zaal van 
het klooster van Meersel-Dreef. Zoals de voorzitter, Jan_ van 
der westerlaken, in zijn inleidingswoord aanhaalde, mede om 
te onderlijnen dat steeds meer Belgen uit het grensgebied lid 
worden van de kring. 

Bij het begin van de avond werd het vierhonderdste lid ge
vierd. Bij toeval viel deze eer te beurt aan pater gardiaan 
Teuns van het klooster van de Dreef. Hij kreeg hiervoor een 
boek als aandenken. 
Het hoofdgedeelte van de avond bestond uit een lezing van 
pater Wilfried Mertens uit Galder, een krasse 82-jarige 
kloosterling van de Dreef. Op een pittige, anekdotische wijze 
beschreef hij de "misericordiae". Met deze latijnse term wor
den de zitterkes van de koorbanken bedoeld. 
De meeste bezoekers van de kerk van Hoogstrate n lopen deze 
kleine pareltjes van satire meestal achteloos voorbij. De 
jachtige moderne mens neemt er de tijd niet voor om stuk 
voor stuk elk beeldje te bekijken. Vaak snapt hij trouwens 
er de dubbele bodem niet van. 
In onze streek moeten destijds heel wat gotis che koorgestoel-
tes hebben gestaan. De meeste hiervan zijn h e laas verloren 
gegaan in de loop van de geschiedenis, door oorlog, brand 
of beeldenstorm. Gelukkig hebben de koorbanken van Hoogstra
ten, door Albert Gelmers rond 1540 gemaakt, de eeuwen getrot

seerd. 
Het koor van de kerk was destijds afgescheiden van de rest 
van de kerk door het oksaal, dat ongeveer op de plaats stond 
van het thans gebruikte altaar. Vooraan in het koor in de 
koorbanken namen de priesters of kanunniken plaats om hun 
dagelijkse officies te zingen. Daar deze dienste n deels z~t
tend knielend en rechtstaand gebeurden, onts tond er gelei-' - . 
delijk een zeer funktioneel gestoelte. Er waren immers 
_knielbankjes voorzien en opklapbare zittinge n. 
Voor de oudere en zwakkere priesters waren s peciaal de 
misericordiae bedoeld. 
zoals het latijnse woord zegt waren het zitj e s, uit medelij
den met de menselijke zwakheid ontstaan. Zo konden de pries
ters al staande zitten. omdat nu de kanunni.ken met hun ach
terste op deze zitjes plaatsname n, vonden de mensen van de 

late Middeleeuwen dat ze hier geen al te verheven of heilige 
onderwerpen konden uitbeelden. Zo werden de zitterkes de 
plaats bij uitste_k waar pittige spreekwoorden en gekruide 
volkswijsheid ten toon werden gespreid. De mensen uit die 
tijd hielden van dubbelzinnigheid, en zo wisselden spot en 
verbeelding elkaar af. Burleske taferelen met een moralise
rende ondertoon moesten de priesters eraan herinneren dat ook 
zij maar mensen waren die niet vrij van zonde waren. 
Spijtig genoeg oordeelde het Concilie van Trente (1545-62) 
er anders over. Daar vond men alle taferelen die aanstoot 
konden geven uit de kerken moesten verwijderd worden. En de 
kunstenaars kregen verbod nog verder profane voorstellingen 
in de gestoeltes uit te beelden. 
Toen rond 1570 in Mechelen een provinciaal concilie gehouden 
werd, zorgde men voor een stipte uitvoering van deze decreten. 
Latere koorbanken missen dan ook de pittigheid van de laat
middeleeuwse. 
Gelukkig voor Hoogstraten ontstond de kerk en het koorge
stoelte voor 1570, zodat wij nu nog kunnen genieten van dit 
uniek middeleeuws tijdsdokument. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" ~ 
weekblad llOOf de noorderkem vrijdag 19.11.1982 ~....;;;;.;;;;.:;;;:;:;:;;:..~;:..:;:;~~~~~ 

-Du©©@0~cr@@~0®9az~ 
HET KLEINE MONUMENT (5) 

Over heel' Brabant verspreid staan ze: de kleine monumenten. 
Kapelletjes, gedenkstenen, arbeidershuisjes, smederijen en 
andere getuigen van het -nog niet zo oude verleden. Wachtend 
op het tijdstip, dat ze iemand in de weg zullen staan om dan 
gesloopt te worden. Kiosken, stoepstenen, geveltjes, stoep
palen, houtwallen, oude heggen, grafmonumenten en waarschijn
lijk nog veel meer van deze kleine, vaak stille getuigen. 
Te klein om ze vanaf een tekentafel op te merken. En dus 
gedoemd om te verdwijnen. 
Tenzij iemand ze opmerkt. 
Brabants Heem gaat daar iets aan doen. Binnenkort verschijnt 
een brochure van Brabants Heem geheel gewijd aan het "Kleine 
Monument" (1). 
De redaktie wordt gevoerd door een viertal bestuursleden van 
Brabants Heem, waaronder Kees Leijten uit onze kring. 
Ons lid Jan Soeterboek werkt aan deze brochure mee -als 
tekenaar. 

1. Zie ook B.v.P. 38, p. 198 
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DRUK BEZOCHTE KADERDAG BRABANTS HEEM IN ROOI 

Elk jaar organiseert de Stichting Brabants Heem een dag, 
waarop de leden van de aangesloten Kringen kennis kunnen 
nemen van wat in andere Kringen gebeurt of meer kennis kun
nen maken met de verwerking van bepaalde gegevens. 
Dit jaar vond die Kaderdag in Sint-Oedenrode plaats op 25 
september en het centrale thema was: DE KAI)ASTERKAART. 
De origeveer 130 deelnemers van heinde en verre aanhoorden 
in een kort tijdsbestek, wat heemkundigen met de beschik
bare gegevens kunnen doen om zo'n kaart ook voor anderen 
"leesbaar" te maken, hoe de kaart zelf tot stand is gekomen 
en wat hij kan betekenen bij het regionaal onderzoek. 
Bij deze gelegenheid werd tevens de pas verschenen Histori
sche Landschappenkaart aan .de burgemeester van Sint-Oeden
rode aangeboden. 
Na de lunchpauze showde een groep onder leiding van Ans van 
den Bosch de Brabantse klederdrachten als afsluiting van 
deze Kaderdag. 
Het was de Oostbrabantse klederdrachtenshow die door 28 
medewerkers ten tonele werd gevoerd. Een lust voor het oog. 
Paulus van Daesdonck heeft inmiddels besloten het volgend 
jaar een Westbrabantse modeshow te organiseren. 
Annie van Dort, de grote kenner van de Westbrabantse muts, 
heeft reeds haar onontbeerlijke medewerking toegezegd. 
Vooruitlopend daarop publiceert zij in dit nummer een studie 
over de Westbrabantse muts, getiteld: "Goed gemutst". 

BIJGELOOF (28) 
Als een spiegel van de muur valt 
Kondigt dat een dode aan. 

FEEST MET AMBROSIUS ~ waren op vrijda;

21 
Leden van niet minder dan vier vereniginge n 
22 oktober te gast bij de imkersvereniging Sint Arnbrosius om 
er te genieten van een viertal erg "professionele" amateur
films over het werkterrein van de Voge lvereniging, de Imkers
vereniging, het IVN en onze heemkundekring. · 
Een geslaagde avond. 
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BRABANDER IS EEN ZIJNSWIJZE (2) 
door Kees Leijten 

Onder ·deze titel werd van 4-7 augustus het 34e heemkamp ge
houden te Goirle. 
Het was verheugend daar naast een tiental leden van Paulus 
weer vele bekenden te ontmoeten, die in augustus 198Ó onze 
gasten waren. 

Een erg geslaagd kamp met o.a. bezoeken aan de prehistorische 
grafheuvels op de Regte Heide, het zusterklooster te Nieuw
kerk, de kerk te Poppel, de fusilladeplaats op Roovert, de 
televisiestudio's en kerk te Goirle~ 
Natuurlijk werd het kamp besloten met een bezoek aan het 
fraaie heemkundige museum te Goirle. Op het erf daarvan 
genoten we van een schitterend wagenspel. 
Een erg gezellig kamp. Volgend jaar is het in Deurne. 
We hopen u dan ook te ontmoeten. Het is 'n belevenis! 
De data en andere gegevens vermelden we in een van onze 
volgende nummers. 
Van enkele fraaie illustraties van Kees Robben in het program
maboekje van het kamp willen we u hierbij gaarne mee laten 
genieten. 



PAULUS EXPOSEERT (5) 
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GA OOK 'NS KIJKEN 
BRENG OOK 'NS WAT MEE 

Nieuw-Ginneken op oude foto's (1 oktober - 1 januari) 
In de openbare bibliotheek aan de Annevillelaan exposeert 
Paulus uit zijn kollektie oude foto's. 
De foto's zullen regelmatig gewisseld worden. 
Vanaf 15 november liggen er ook Prenten over Ginneken en 
Bavei getekend door Gijs Mertens. 

Nieuwe aanwinsten Paulus van Daesdonck (5 november •••• ) 
Na de tentoonstelling over David Tomkins exposeert Paulus 
nieuwe aanwinsten in de kollektie, o.a. het Suissepak uit 
Weelde, 'n oude stoof, 'n lokeend, huwelijksbord, 'n pausen
wimpel, enz. 
Hebt U nog wat? 
Onze bestuursleden en tevens ambtenaren op het gemeente
huis Jac Jespers en Jan Grauwmans, zullen het graag in 
ontvangst nemen. 

"Herinneringen aan Groot- en Klein IJpelaar" 
Onder deze titel exposeert Paulus in juni 1983 op het feest 
"Bavel Anno 1920". 
Hebt u nog foto's over Groot- of Klein IJpelaar, die we 
mogen kopiëren? 
Hebt U nog foto's, prentbriefkaarten, boeken, teksten enz. 
die hieraan herinneren en die U aan Paulus wilt afstaan? 
U kent de adressen. 

Karnaval in Ginneken en Bavel (1 januari - 1 maart) 
In de bibliotheek dit voorjaar krantjes, - insignes en foto's 
over kar~aval in onze gemeente en het nabije Ginneken. 
Kunt U de kollektie verder aanvullen met krantjes, medailles, 
enz.? Graag!! 

Prenten Gemeente Ginneken (15 november - 1 januari) 
Onder deze titel verscheen onlangs een map met een tiental 
prachtige tekeningen uit Ginneken en Bave l gemaakt door 
Gijs Mertens. 
Öp de achterzijde van de map 'n kaart van Ginneken uit 1869. 
De map wordt uitgegeven door Brabanti a Nostra te Breda en 
kost f 75,--. 
Vanaf 15 november tot 1 januari ligge n de platen geëxposeerd 
in de bibliotheek. 

door Jac Jespers 

Pennendijk 
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Deze straat werd reeds in 1526 aangeduid als bannendijk en 
later als pannendijk. Volgens de heer Ch. Buiks moeten we 
hierbij denken aan "ben"· in de betekenis van .gevlochten 
wilgetakken, die dienden ter versteviging van deze weg. 
In de 16e, 17e en 18e eeuw is een dijk in deze streken vaak 
een weg, die dwars door een dal loopt en iets boven de om
geving uitsteekt. 

Beemd 
Beemden waren oorspronkelijk de vochtige tot drassige hooi
landen op de oevers van beken en rivieren. 
's Winters stonden ze geregeld onder water, waardoor er een 
laagje slib werd afgezet, hetgeen de vruchtbaarheid enigs
zins op peil hield. 
Het grasbestand was vanuit landbouwkundig standpunt bezien, 
zeer armetierig, maar vanuit biologisch standpunt zeer rijk. 
Veel van die lage drassige gebieden zijn lang gemeenschap
pelijk in gebruik gebleven. (zie B.v.P. nr. 33, veldnamen 
nr. 5) 

Grote Dries 
Deze straatnaam te Bavel verwijst naar een ter plaatse 
voorkomend gelijknamig perceel. 
Meerman geeft als betekenis: hooiland, slechte weide. In de 
Kempen waren meestal dichtbij huis gelegen slechte weiden. 

Koolhof 
In het Annabos lag in de vorige eeuw een perk met de naam 
Koolhof. De heer Ch. Buiks vraagt zich af of we hier te 
doen hebben met een stuk verlaten tuinbouwgrond. 

Ballemanseweg 
Deze wegnaam te Galder verwijst naar een "wildernis", die 
hier vroeger in gemeenschappelijk bezit was van een aantal 
boeren. 
Ballemans kan zijn opgebouwd uit mans verbonden met een 
persoonsnaam Baldwin, of een afleiding uit een plaatsnaam 
bv. Balen (zie B.v.P. nr. 33, veldnamen nr. 5) 



voor de twee de were ldoorlog publiceerde A. Grauwmans regel
matig "Brabantse Brieven" onde r het pseudoniem D'n Dré van 

Ulvenhout. 
_Minder bekend zijn z 'n tekeningen, die destijds verschenen 
in het "Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland" , sinds 1944 

"Dagblad De Stem". 
Hier zo'n tekening "Boer en Boerin op de hoogkar, huis toe 

van de markt". 
Beiden zijn gekleed in de b e k ende We stbrabantse klederdracht. 
Ook op de voorpagina een fragment van de tekening. 
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GOED GEMUTST 

DE WEST-BRABANTSE MUTS DOOR DE EEUWEN HEEN 

door Annie van Dort-van Deursen 

Door heel de geschiedenis heeft de mens, en vooral de vrouw, 
het hoofd bedekt gehouden. Soms uiterst simpel, dan weer met 
zeer ingewikkelde hoofddeksels. Dat daaraan de religie niet 
vreemd was ziet men aan de verschillende bijbelteksten die 
hierop zinspelen. In I Cor . 11, 4-6 en 14: "Iedere man, die 
bidt of profeteert met gedekte hoofde doet . zijn hoofd schande 
aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, 
doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, 
die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd 
niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. 
Doch indien het een schande is v oor een .vrouw, als zij zich 
het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet 
zij zich dekken. Leert de natuur zelf U niet, dat, indien 
een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch 
dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor 
haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven ". 
In het vroegere christendom bestond uit hoofde van bijbelse 
opvattingen (de aan het Oosten ontleende gewoonte) dat eer
bare vrouwen hun haartooi slechts in privé kringen mochten 
tonen. 
Deze regel hield in dat de hoofddoeken en sluiers met haar
banden (en bij de gegoede met kroonvormen) werden vastgezet. 
We moeten ons echter wel bewust zijn dat bij profane hoofd
bedekking zowel bij mannen als vrouwen het zelden de gewoon
te was het hoofd onbedekt te houden. De man ontblootte zijn 
hoofd alleen tegenover zijn meerdere en bij het bidden, maar 
zelfs bij het slapen gaan hadden zowel vrouw als man het 
hoofd bedekt met een slaapmuts. Soms waren deze gebreid of 
geborduurd met vaak zeer ingenieuze motieven, ook wel van 
kant of hiermee afgezet. Dit bedekken was vaak het gevolg 
van de zeer oncomfortabele levensomstandigheden waarin de 
gewone man en het boerengezin leefde. Koude tocht en vocht 
noopten tot deze (bij veel ouderen) nog bekende hoofdbedekking. 

Tot in de 16e eeuw werd door de gehuwde vrouw voornamelijk 
de sluier, zij het in vele variaties, gedragen. Het onge
huwde meisje daarentegen behoefde haar hoofd niet Qedekt 
te houden, het loshangende haar betekende in die tijd het 
maagdelijke van de ongehuwde vrouw. 
Verder ontstonden in de 16e eeuw uit de sluier of gevouwen 
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VROUW DE HAAS EN HAAR DIENSTMAAGD 

door Albrccht Dürer (Dec. 1520 re B.o:Zoomj 

hoofddoek "genaaide" modellen in verscheidene vormen, veelal 
met een inkeping in het midden, hoewel het sluiertype ook 
niet geheel ontbreekt. Het worden dan zogenaamde gestyleerde 
mutsen welke we kunnen bewonderen op schilderijen van de 
toenmalige schilders, o.a. bij Pieter Breughel de Oude, 
Albrecht Dürer, Jan Steen en anderen. 

Rond de 17e eeuw zien we plotseling een heel andere stijl. 
De muts wo~dt dan een klein kapje, nauw om het hoofd geslo
ten, het z.g. keuveltje, koefje en koveltje, in kant of ba
tist, eenvoudig of zeer rijk van aanzien. Dit mut~je is w~l 
de meest gedragen hoofdtooi van rond de 17e eeuw tot ver in 
de 20e êeuw. Men gebruikte het a1s slaap-, morgen- of dag
mutsje, in tule of ook katoen, rijkelijk versierd met kant 
of gepijpte strookjes (de "drietoerkesmuts"). 
Veel afbeeldingen van de vroegere West-Brabantse ~uts zi]n 
er niet; alleen op schilderijen en tekeninge·n van vroegere 
schilders kunnen wij er iets van vinden. 
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Vanaf de 16e eeuw tot rond 1840 is er voor West-Brabant een 
leegte. Van afbeeldingen weet men alleen dat de keuvel of 
kovel, het kapertje met de kinbanden en het strakke mutsje 
gedragen werden. 

In de mutsenmode is er m.i. meer een overbrugging geweest 
dan een evolutie. 

We staan even .stil bij de "Bergse muts" welke de beroemde 
schulder Albrecht Dürer vastlegde toen hij de waardin van 
"De Draak" vrouw de Haas met haar dienstmaagd in 1520 teken
de . Voornoemde schilder verbleef toen voor de tweede maal in 
de Zuidelijke Nederlanden. Hij moet de "Bergse muts" zeer 
aantrekkelijk hebben gevonden. Niet alleen dat hij deze muts 
voor ons op papier vastlegde, maar hij veroorloofde zich ook 
om zo'n muts voor zijn echtgenote te kopen. De "Bergse muts" 
kostte hem één gulden en zeven stuivers. Dit staat te lezen 
in zijn dagboek, dat hij er op nahield • . Hij vond het een kos t 
baar geschenk, gezien hij voor drie paar schoe nen maar zes 
stuivers moest betalen. Dürer was een zeer gier ig man, hij 
spaarde echter wel klederdrachten. Hij schi lderde ziJn vrouw 
dan ook later met de gekochte Bergse hoofddoek: "Agnes Dürer 
mit der Niederländische Haube " . 

Bergs e mut s getekend do or Al b . Düre r 

Deze "Bergse muts" is een gestyleerde muts, dat zien W1J aan 
de afhangende slippen, met aan de voorzijde e e n inkeping. 
Men werkte toen al met ijzerdraad (Laiton) dat tot in de 20e 
eeuw, dus ook bij onze mutsen, gebruikt werd. 

Bij Pieter Breughel "de Oude" ziet men op zijn schilderijen 
ook dergelijke gestyleerde mutsen, hij geeft echter ook ko
veltjes weer, Ook bij de "Aardappeleters" van Vincent van 
Gogh, ziet men deze gestyleerde muts , zij het in enigszins 
andere stijl. 
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De eerste vorm van de West-Brabantse muts, zoals wij die 
kennen, ziet men in het boekje "Parijs Anno 1842"; de illu
straties hierin zijn o.a. van de Parijse voedsters welke 
hun bureau hadden in de Rue Saint Appoline. 
De mutsen, die zij dragen hebben dan dezelfde hoge bol 
die men hier omstreeks 1850 afgebeeld ziet. De Parijse muts 
heeft dan al wel een gepijpte rand, welke men hier dan nog 
niet ziet, maar ze zijn zonder kant. In een tijdschrift 
"Nederland" ziet men precies zo'n muts met het onderschrift: 
"Vrouw uit de Baronie van Breda", uit -:t- 1850". 
Rond het midden van de vorige eeuw komen twee tekenaars, 
de heren Valentyn Bing en Braet von Ueberfeldt naar de Neder
landen en tekenen "naar de natuur" de klederdrachten uit ge
heel Nederland. Uit West-Brabant komen dan de mutsen met de 
hoog opstaande bol en lange zijdeflappen, een kantje en een 
bloemetje. Men draagt een omslagdoek en nogal fleurige kle
ding. Een kruis om de hals en ook gespen op de schoenen. 
Het geheel heeft iets liefelijks; of hier niet een beetje 

-gefantaseerd is, is moeilijk te achterhalen. De foto's van 
rond 1850 laten een veel soberder beeld zien. Wel is er de 
hoge bol en de lange zijflappen welke ook de bewoners aan 
de andere zijde met Zuid West-Brabant gemeen hebben. De 
rijksgrens is dan immers nog maar 20 jaar oud en voorts is 
er nooit zo'n groot verschil in kleding geweest in beide 
grensstreken. Het is wel nagenoeg zeker dat "onze" mutsen-

77 

dracht via een zeer trage communicatie afkomstig was uit 
Parijs, evenals de zo zeer begeerde palm- of neusdoek en de 
nog latere rijke kleding als pellerines en dergelijke. 
In tegenstelling tot de veel rijkere provincies en ten ge
volge van vele en langdurige oorlogen was Brabant arm. De 
bevolking leefde bijna uitsluitend van de landbouw en wat 
zij verbouwde was dan meestal voor eigen gebruik. Men kon 
niet alles telen op de zo schrale zandgronden. 
Door deze levenswijze kon er dan ook geen sprake zijn van 
dure kledingstukken of veel pronk en sieraden. Men moest 
eenvoudig leven van wat de grond opbracht en dat was niet 
veel. Door dit alles moest men eenvoudig en degelijk ge
kleed gaan, met goed waar men jaren mee moest doen. Men 
kon de grond bemesten met hetgeen de potstal, welke twee
maal per jaar uitgereden werd, gaf. Men verbouwde rogge, 
boekweit, haver, gerst, koolzaad, spurrie en aardappelen. 

Na 1900 is er dan de kunstmest en hiermee komt er een hele 
verandering in het leven van de Brabantse boer. Hoewel na 
enige aarzeling wordt het dan toch algemeen gebruikt. De 
arme zandgronden worden hierdoor aanmerkelijk verbeterd zo
dat deze voor nagenoeg iedere teelt geschikt kan worden ge
maakt. Men kan suikerbieten gaan verbouwen en in de jaren 
1858-1870 worden dan de eerste suikerfabrieken opgericht. 
Onze boerenstand vaart er wel bij, zéér wel. 
Wanneer een boer het goed heeft (zo zegt men) ziet men dit 
direct aap zijn vrouw. Door de grotere welvaart gaat zij 
zich duurder.e kleren aanschaffen, 
We krijgen dan kostbare mutsen met echte kant en steeds 
grotere "kronen". 
Verder prachtig gouden sieraden, dikke gouden horlogekettin
gen, broches, bloedkoralen van wel drie à vier toeren met 
gouden sloten, brede halskettingen van goud en niet te ver
geten de z.g. klokken, kegelvormige oorbellen van goud. De 
palmdoeken, 's winters dik, 's zomers van heel dunne wollen 
stof, komen uit Parijs en is "de grote mode" bij de gegoede 
boerenstand. 
Voor de oudere boerin zijn er prachtige met gitten bewerkte 
en met echt kant afgezette kapmanteltjes, pellerines, welke 
ook door de burgerdames worden gedragen. 
De gegoede boerinnen hebben iedere maand hun "dameskrans" 
waar zij dan met hun prachtigste kleren, getooid met hun 
goud en niet te vergeten hun mooiste muts en grote-kroon, 
bij elkaar op bezoek komen. Zij eten dan mastellen, beschui
tebollen en eierkoeken, rijkelijk besmeerd met eigengemaakte 
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boter en bestrooid met suiker. De kinderen uit school thuis
gekomen, mogen de visite even begroeten en staande wat ge
bruiken, daarna gaan zij spelen. 
Wanneer er bezoek is, wordt er in de zomer langs de akkers 
gelopen. De kinderen van de gegoede boer gaan naar kostscho
len, de oudste zoon ziet men graag priester worden. De stal 
staat vol met het allerbeste vee. De boer vaart wel! 

Welke mutsen droegen nu onze zo welvarende boerinnen in 
West-Brabant ? 
In de "Baronie", evenals in het "Markiezaat" zien we naast 
de z.g. "dubbele" muts ook de "strakke" muts dragen, daar
naast zijn er vooral in de grensstreken nog tal van andere 
hoofdtooien. 

DE DUBBELE MUTS 
De "dubbele" muts was rijk en kostbaar en werd altijd even
als de andere witte mutsen gedragen over een zwart onder
mutsje van Franse nérinos of satinet. Dit zwarte mutsje 
diende om de goede muts langer schoon te houden en ook om 
de fijne kant van de bodem beter tot zijn recht te doen ko
men. 
De bodem of bol van echte kant of van z.g. platwerk gemàakt, 
hing van achteren iets af. Aan deze achterkant waren lussen 
waaraan een schuiflint zat. Met dit schuiflint kon de muts 
strak om het hoofd aangehaald worden. In Vlaanderen, waar 
deze mutsen ook gedragen werden, noemden men deze mutsen 
"trekmuts". Langs de gehele muts loopt een strook van echte 
kant, deze kant ligt in twee geledingen over elkaar, maar 
is dan heel fijn geplooid. Voor die fijne plooitjes gebruik
te men èen soort plooizaam koperen laddertje of plooischaar 
of de hele kleine plooiijzertjes welke van te voren warm 
gemaakt werden. Nadien reeg men met een naald en draad de 
plooitjes nog een paar maal door. Dit werd door de mutsen
wassters 9edaan . Deze dames verkochten ook de mutsen en 
zetten deze in elkaar. Alleen op de "dubbele" muts werd de 
"kroon" of "kroezel" gedragen. De kroon, een dikke brede 
rol werd (en wordt nog gemaakt) van kleine witte bloempjes, 
vergeet-mij-nietjes, welke tussen de tule genaaid worden, 
daartussen witte glazen kraaltjes welke een speciaal effect 
gaven aan de kroon. De glazen kraaltjes, de "dauwdruppeltjes" 
worden nu vervangen door parelknopjes. Het geheel werd dan 
bevestigd op een stukje stijf gaas met wat laiton erin en 
dit werd weer vastgemaakt op een breed wit lint in de "Baro
nie" of blauw zijden lint voor het "Markiezaat". 
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Er waren kleine en grote kronen, al naar ge lang de draag
ster kapitaalkrachtig was. Er was ook een soort stand in 
bepaalde plaatsen. Zo werd men er in Steenbergen op aange
keken wanneer men een dubbele muts met kroon droeg als het 
met de stand van de draagster niet overeen kwam. 
In Wouw moet men wel heel fraaie kronen en mutsen gedragen 
hebben. Mej. van Hasselt (1) vertelt hierover; in Wouw droeg 
men de muts noga l diep. Een kapelaan afkomstig uit Wouw werd 
overgeplaatst en benoemd tot pastoor te Oosteind, gem. Oos
t erhout. Toen hij aldaar de mutsen van de boerinnen zag, 
lie t hij hen weten dat hij de mutsen in Wouw veel mooier 

Mevr. Vlami nckx- Gr auwmans ( 1879-1 957) uit Ulvenhout met 
haar Brabantse muts . 
De mut s bevindt zich in de kollektie van Paulus van 
Daesdonck . 
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vond. De Oosteindse boerinnen lieten het er niet bij zitten 
en vroegen mutsenmaaksters uit wouw over te komen. Of het 
hen gelukt is werd er niet bijverteld. 
De Wouwse boerinnen op hun beurt vonden dat hun zusters in 

de klei;..streek, Kruisland en Steenbergen, hun mutsen veel te 
hoog droegen, wat hun deed zeggen: "'t lijkt wel of ze gaan 
vliegen!" 
In het kerkdorp Borgvliet droegen de boerinnen uitzonderlijk 
grote mutsen. De pastoor vond ze te groot en verbood de boe
rinnen deze mutsen te dragen op het feest van Maria-Lichtmis. 
Met het kaarsen halen was er ooit een muts van een van de 
boerinnen in brand gevlogen en dit wilde de pastoor in het 
vervolg voorkomen, vandaar dit verbod. 
Ook in het Belgische Essen werd deze muts gedragen, evenals 
de strakke muts. 

DE STRAKKE MUTS 
De "strakke" muts was eigenlijk eenzelfde muts wat vorm be
treft als hierboven beschreven. Het verschil zat voornamelijk 
in de rand. Deze was niet van echte kant (meestal niet) en 
had in de plaats van de dubbele geplooide kanten strook een 
"strakke" strook welke langs het gezicht en tot over de oren 
liep en boog dan evenals de dubbele muts met een kleine ron
ding in de nek, waar de beide rondingen (door aan het schuif
lint te trekken) bij elk.aar kwamen. 
Men noemde dit bij beide mutsen "het achterommeke". 
De strakke muts was vaak van geborduurde tule, het z.g. 
"platwerk"; dit is tule die zeer kunstig met de hand gebor
duurd werd veelal met kleine of grotere ron,djes. Dit gebeurde 
door verschillende personen: een eerste _stopte met naald en 
draad de hoofdlijnen. De afwerking of het vullen van de bo
dems gebeurde voornamelijk door "bodemvulsters". Veel van dit 
werk kwam uit het land van Beveren (belgië), maar ook in Bra
bant gebeurde zulks. 
Bij zowel ."dubbele" als bij de "strakke" muts behoorden de 
haarblesjes. 
Het hoofdhaar legde· men met twee platte. strengetjes op het 
voorhoofd, zodat deze blesjes als een soort versierinkje te 
voorschijn kwamen. Had men geen zwart haar dan nam men een
voudig wat paardehaar waar men blesjes van op een bandje 
naaide en dat men onder de muts om het hoofd strikte. 
Mutsen van echt kant waren duur, men gebruikte hiervoor meter
kant, behalve voor de bodem. De mutsenmaakster ga~ er vorm aan. 
De muts van kant was duurder dan de "kroezel". 
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Op de strakke muts werd in het "Markiezaat" ook een. versiering 
gedragen. Het was een bandje waarop in ontelbare lusjes licht
blauwe, heel smalle lintjes, stijf naast elkaar gelegd werde·n, 
met daartussen hier en daar een klein trosje bloemen. Voor de 
kroon algemeen werd, droeg men hiervoor in plaats een breed 
wit of blauw zijden lint, vaak met ingeweven motief. Dit 
lint werd van voren met een platte strik op de muts gelegd 
en van achter met een haak en oog gesloten. 
Dat ook de boeremeisje~ dolgraag zo'n muts wilden getuige 
het volgende verhaal. 
In Prinsenbeek vertelde mij een boerenvrouw dat zij op 
haar twaalfde bij een rijke boer ging dienen. Thuis had ziJ 
hele erge armoe gekend, maar nu mocht zij een deel van het 
geld voor zichzelf houden. Toen zij. dan 16 jaar geworden 
was, had zij ,het geld voor een muts bij elkaar. Zondags 
daarop mocht zij 's middags een .paar uur uit, maar bij zo'n 
muts behoorde natuurlijk ook gouden sieraden. Deze had zij 
echter niet. De boerin waar zij diende heeft toen voor een 
paar uur haar goud te leen gegeven. Hier keek men dus niet 
naar stand. 

DE SPELDENMUTS 
In de grensstreken had men een apart soort muts; Ossendrecht, 
Hoogerheide, Putte, Woensdrecht, Huybergen en Wouwse Plantage. 
In wezen was de hoofdvorm gelijk aan de "dubbele" muts, de 
zijstukken waren echter langer en bogen bij de oren iets naar 
voren tegen het gezicht aan. De rand langs de bol was echter 
altijd van echte kant en waar de voorstrook aan de bodem vast 
zat, was deze lijn gehee·1 versierd met kleine roestvrije 
speldjes, wel een paar honderd. Het gaf de muts een feeste
lijk iets door haar glans en schittering. Deze mutsen werden 
ook in de Belgische polderdorpen gedragen. 

DE ROUWMUTS 
De rouwmuts, welke vaak werd gedragen (men rouwde voor 
familie tot in de derde graad) was van batist, tule of netel
doek. 
Wanneer de muts van tule was, had deze de vorm van de "strak
ke" muts welke dan goed gesteven werd. 
De rouwmuts van neteldoek of batist had evenwel de vorm van 
de met fijne plooitjes gemaakte "dubbele" muts. Deze mutsen 
hadden verder geen versiering. Toch werd er door d~ rijke 
boerinnen wanneer zij halve rouw droegen ook wel een klein 
kroontje op de muts gezet, maar dan zonder glinsterende 
"dauwdruppeltjes". Door het vele rouwdragen werden natuurlijk 
de mooie mutsen enigszins gespaard. 
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HET CORNET OF DE BELGISCHE MUTS 
Ook deze mutsen werden weer in het grensgebied gedragen; 
Chaam, Baarle-Nassau, Rijsbergen, Zundert, Achtmaal, Alphen, 
Strijbeek, Galder en Wouwse Plantage. 

De Belgische Corne t 
Links de grootmoe dersdracht me t b ruine linte n gedragen 
door Mw. M. Remeijsen-Goos . 
Rechts de moedersmut s met b l auwe li nten gedragen door 
Mw. A. Elbe rs-van Spaandonk 

, 
) 
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Het cornet zelf is heel eenvoudig van vorm, eigenlijk is het 
een soort hoedje wat ook strak om het hoofd sluit. De bol is 
gemaakt van namaak kant met daarop, gelust lint. 
Dit lint had verschillende kleuren. Bruin voor de grootmoe-' 
der, blauw voor de moeder, groen en geel voor het ongehuwde 
meisje, zwart en paars voor rouw. 
Met linten wordt het cornet vastgestrikt onder de kin en 
ook aan de achterzijde heeft het twee afhangende linten. De 
rand langs het voorhoofd is van vele hard gesteven kanten ge
pijpte plooitjes. Deze muts toont veel gelijkenis met de muts 
uit Gilze-Rijen. Bij deze laatste echter is de bol van wit 
katoenen kant gemaakt (fabriekskant "Entre-deux"), wordt met 
twee zijden linten onder de kin gestrikt, maar heeft van 
achter twee katoenen met een kantje afhangende stroken. 
Het is een soort koveltje maar dan in fraaie vorm. Iets een
voudiger zag men dit mutsje ook . in Roosendaal dragen, dit 
noemde men het "drie-toerkes mutsje", naar de gepijpte ran
den aan de voorkant. 

DE LOL 
De "lol" werd ook in de grensgebieden gedragen, meer door de 
arme bevolking en vooral bij de arbeid, op het land. Meestal 
gemaakt van rode of blauwe gespikkelde katoen, gerimpeld en 
met een strookje aan de voorkant en een strik van hetzelfde 
materiaal van achter. 

HET STROOIEN HOEDJE OF "PiRDE-PÖTJE" 
Dit strooien hoedje had de vorm van een hoefijzer vandaar de 
benaming "pèrde-pètje". 
Het was gemaakt van fijn Italiaanse stro. Dit hoedje werd 
over een klein kanten mutsje gedragen. In de jaren 1820-1860 
was het "de grote mode" van Parijs. In 1830 kwam het in het 
Antwerpse, en kreeg de benaming van "Vrijheids-hoedje", dit 
naar aanleiding van de afscheiding van Nederland en België! 
Om het hoedje werd breed lint gedragen dat aan de achterzijde 
in twee lange stroken afhing. Deze hoedjes ziet men weer dra
gen door de dansgroep van het St. Sebastiaansgilde te Kalmt
hout. 
De tekenaars Bing en Braet legden deze hoedjes op papier 
vast, niet alleen in West-Brabant, maar ook in andere provin~ 
cies. 

De mutsen en wel de "dubbele muts met kroon" werd voor het 
eerst gedragen met de lste H. Communie welke toen op 11- of 
12-jarige leeftijd geschiedde. 
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Ook de palm-of neusdoek behoorde hierbij. Deze dracht was 
alleen bestemd voor de gegoede boerendochters. Het goud 
dat erbij behoorde, werd veelal gekocht in Roosendaal en 
Breda. In het laatste hoofdstuk gaan we hier nader op in. 

In de polderstreek Dinteloord, Fijnaart, Stampersgat, 
Klundert, Zevenbergen en Willemstad, droegen de protestantse 
vrouwen de neepjesmuts en de plooimuts. In deze modellen 
ziet men duidelijk de invloed van het Noorden. In het ge
meentehuis te Willemstad kan men deze mutsen alsmede de 
klederdrachten (vroeger gedragen) bewonderen. Deze kleder
drachten hebben zeker betrekking op de tekeningen van de 
heren Bing en Braet. Ook hier is is het "pèrde-potje"aan
wezig. 

Over het algemeen kan men stellen dat de boerinnenmuts ge
dragen is tot 1940. Door het lamleggen van het verkeer door 
oorlogshan,delingen kon men ook het materiaal, hetwelk immers 
uit het buitenland moest komen, niet meer krijgen. Vaak gaf 
men toen de mutsen van een overleden boerin aan diegene 
welke de mutsen nog droeg. Ook was het zo dat men het ge
makkelijker vond om een hoed te gaan dragen. Toch zijn er 
nog boerinnen geweest die tot voor enkele jaren "hun tra
ditie" trouw bleven. Zo werd Mej. Mijntje Gommeren uit 
Oud-Gastel in 1973 met haar muts en kroon gekist en begraven. 
Wanneer ik als meisje van 6 jaar in de St. Antonius-kerk te 
Roosendaal al die witte mutsen zag, leek het mij of ik een 
heel stel witte kippen op een stok zag zitten. Al deze 
"hoofdzaken" van achteren bekeken, al die "achterommekes" 
deden mij heel oneerbiedig denken aan "kippekontjes". 
Wellicht is dit artikel mede ontstaan door de herinneringen 
aan dit gebeuren uit mijn jeugd! 

DE PALMDOEK OF NEUZIK 
De palm-of neusdoek behoorde bij de kleding van de Brabantse 
boerin. Deze doeken, men had ze in vele variaties, kwamen 
oorspronkelijk uit het Oosten, uit "Kashmere" en werden uit 
hele fijne wol gewéven. De Schotse soldaten welke tegen 
~apoleon vochten, brachten deze mee naar huis en gingen ze 
in eigen fabrieken vervaardigen. Ook Napoleon liet de kashmere
doek namaken in Franse fabrieken. De Schotse sjaals waren ech
ter veel fijner van inslag en werden dus veel gevraagd. 
Vanuit Schotland werden deze sjaals naar Nederland geimpor
teerd. Napoleon verbood de invoer daar hij met Engeland in 
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oorlog was, maar zijn broer koning Lodewijk-Napoleon stond 
deze invoer oogluikend toe; er moesten hier immer.s zware 
belastingen betaald worden. 
Het verhaal gaat dat de op scheiden staande keizerin 
Joséphine de meest gesmokkelde exemplaren in haar bezit 
had. Zij wilde hiermee Napoleon tart~n. 

' Wat de verdere kleding van de Brabantse boerin betreft, deze 
was in het begin, zoals reeds gezegd, heel eenvoudig en de
gelijk. De kleuren van hun jakken en rokken waren zwart,· 
groen en bruin, maar naargelang de beurs dikker werd, tooi
den zij zich met voorname japonnen naar de laatste mode. 
Zwarte mérinos was in. Deze stof had een zachte glans en 
was vervaardigd uit prachtige wol van het Australische schaàp. 
Verder japonnen met eèht kant en bewerkt met kleine gitten 
kraaltjes; ook zijden stoffen werden gedragen. Alles werd ge
voerd met satinet of mul, op die voering werden (men was zui
nig groot gebracht) de haken en ogen voor de sluiting be
vestigd. Aan de onderkant van de zoom werd het z.g. l:;>ezem- .· 
band aangebracht, dit om slijtage (door het slepen over de 
grond) te voorkomen. . 
Men droeg vele rokken over elkaar, "dik zijn was in". 
Het motto van de gegoede boer was: "Een dikke vrouw met een 
grote kroon (muts) en daarbij dan nog een priesterzoon!" Dit 
was de trots van de boer. 

De minder gegoede boerinnen knipten hun . haren vaak tot half 
hun oren af. Zij verkochten dit haar aan de z •. g. "haarteuten"; 
dit waren rondreizende opkopers. Van deze haren werden valse 
vlechten gemaakt. De gegoede boerinnen deden zulks nie~; de 
bodem (bol) van hun .muts was .groot genoeg om flink wat opge
stoken haar te bevatten. Wel werd van het haar van overledenen 
vaak als aandenken een haarschilderijtje gemaakt. Soms werd 
van het haar van een overleden moeder een horlogeketting ge
maakt met aan de uiteinden gouden sloten. 

Er is vaak geschreven dat de vrouwenmode pas laat een speci
ale onderbroekvorm kende, niets is minder waar. In de 16e 
eeuw werd reeds een onderpantalon gedragen. Om de twee aan _ 
een band bevestigde losse pijpen ("het statiegordijn" en . 
nog veel meer andere benamingen) is vaak smakelijk gelachen. 
Het zijn voor onze tijd dan ook malle produkten. 
De wezen werden gekleed door de pastoors en de nonnen, vooral 
met de eerste H. Communie werd er op toegezien dat deze "gèf" 
gekleed waren. 



Hun kleren waren zwart, vaak met wit opgestikt, waar men de 
wezen aan kon kennen. Na deze eerste H. Communie werd men 
geacht groot, dus volwassen te zijn en werden de boeren
jongens en-meisjes verhuurd bij een van de boeren in de om
trek, dit gebeurde meestal op 11 novemb,er. Men kreeg dan als 
teken dat men ingehuurd was van de boer een "huurpenning". 
Op bedevaart ging men ook; Scherpenheuvel, Kevelaer, Beren
drecht, Lepelstraat, Zegge, Dorst (St. Mar·coen), Ulicoten, 
St. Anna te Molenschot, Kapelberg, Meerseldreef en later 
naar Lourdes. 
Van deze bedevaarten bracht men diverse heiligdommekes mee; 
vlaggetjes, stolpen, Mariabeeldjes in allerlei vormen, ge
wijde medailles, maar vooral ook de zo gewilde "huiszegen", 
welke nagenoeg in iedere boerderij aanwezig was, ter be
scherming van mens en vee. Ook de z.g. rondloperkes en 
kistjesventjes kwamen bij de boeren langs de deur, vooral 
in de schoonmaaktijd. Zij verkochten dan allerlei "acces
soires" zoals bloemetjes, vaasjes en stolpen om de oude, 
vuil geworden of stukgeraakte te vervangen. 
De in West-Europa ze zeer bekende afbeeldingen van de Franse 
schilder Millet waren zeer in trek. De "arenlezers, het 
angelus, de goede herder"; men zag ze niet alleen in de boer
derijen maar ook bij de burgers in hun huizen. Dit alles i s 
maar een summier overzicht van de interieurs van "toen". 

HET KANT VAN DE MUTSEN, WAAR KWAM HET VANDAAN ? 

WAT IS KANT? 

KANT! SLECHTS EEN DRAAD, EEN BEETJE WITTE DRAAD! 

In brede z in is kant een weefsel, geheel door de kantwerkster 
gemaakt, zonder onderstof tot bewerking, hetgeen de maakster 
dus met één of meer draden en een instrumentje, hetzij met 
naald of klos, haakpen of breinaald maakt. 
Kant is dus een open-gewerkt weefsel van draden, zijde, lin
nen, of ander materiaal, met de hand gemaakt en waarvan de 
ondergrond en de si"erlijke motieven door de maakster in de 
ruimte wordt uitgevoerd. Ind.ien men van kant spreekt, wordt 
vooral bedoeld naald- en kloskant. 
Waar haalden onze mutse nmaaksters het materiaal, dus het 
kant voor onze boerinnenmutsen vandaan? 
Op mijn vragen hierop kreeg ik vele antwoorden. Men vertelde 
mij wie de mutsenmaaksters destijds waren en waar zij dus het 
materiaal en al de andere benodigdheden voor een te maken muts 
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bestelden. Behalve het kant, kwam ook al het andere materiaal 
uit het buitenland. De batist, tule en neteldoek kwamen 
hoofdzakelijk uit Zwitserland. De stad Lyon (Frankrijk) le
verde het prachtige zijde lint. De bloemetjes kwamen uit 
Tjecho-Slowakije. Het kant en soms ook de batist betrok men 
uit België. Eigenlijk was er dus niets "eigens" in onze 
mutsendracht. 
Het kant voor "onze" mutsen kwam uit Lier, Turnhout en uit 
het Franse Lille (Rijsel). Toch werd dit kant niet allemaal 
ter plaatse gemaakt. Hoewel Turnhout en Lier al vanouds kant
scholen bezaten, betrokken zij veel van hun kanten uit het 
West-Vlaamse Beveren-Waas. 
Hoe ik dit te weten kwam is een verhaal apart. In augustus 
1976 lagen mijn mutsen tentoongesteld in "Galerie P.P.Rubens" 
te Antwerpen. Door dit gebeuren maakte ik kennis met lerares
sen en leraren van de kantschool Beveren-Waas. Zij toonden 
veel belangstelling voor de daar aanwezige mutsen, gezien zij 
in mei daarop in 1977 een kanttentoonstelling organiseerden in 
het kasteel "Cortewalle" aldaar. Deze kanttentoonstelling was 
uniek. De titel van de toen uitgegeven cataloog luidde heel 
toepasselijk: 

KANT VOOR NEDERLAND! 

Daaruit bleek dat er al jaren en jaren meterkant verkocht 
werd aan Nederland. 
Deze kant was bestemd voor nagenoeg álle mutsendrachten hier 
in het land, en werd verkocht direct vanuit maar ook via een 
reiziger. 
Dankzij de dochter van een kantuitgever~verkoper deelde zij 
de reisroute van haar vader mee. Zo betrokken Axel, Sluis, 
Cadzand, Yerseke, Goes, Walcheren, Tholen, Katwijk, Volendam, 
Alkmaar en Zwolle hun kant uit Beveren-Waas. 
Urk. Huizen en Deventer kochten deze kant weer in Zwolle en 
in de provincie Drente. 
De Beverse k~nt werd "Hollandse kant" genoemd, omdat men niet 
beter wist en het in zo'n grote hoeveelheid naar Nederland 
ging. Doch ook onze mutsenmaaksters werkten met het Beverse 
kant, hetwelk zij betrokken via handelaren uit Lille, Turn
hout en Lier.· Deze wel de grootste leveranciers van kant 
voor de Brabantse muts betrokken dit materiaal rechtstreeks 
uit Beveren. In Brabant werd hoegenaamd geen kant gemaakt; 
enkele individuelen kenden het kantklossen wel, maar maakten 
deze voor eigen behoefte. 
Ook in Nederland zijn er kantscholen geweest. In Sluis werd 
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in 1850 een kantschool geopend maar in 1871 weer gesloten. 
Een kantschool te Apeldoorn, geopend in 1903, werd in 1906 
weer gesloten. Men heeft toen nog in Den Haag geprobeerd 
met Vlaamse leraressen. Deze floreerde wel maar hield 
slechts stand tot 1918. Sluis heeft toen nog een poging ge
waagd, zij het met subsidie van de gemeente in 1910. Deze 
school heeft het 25 jaar volgehouden. 
Nu zijn er weer vele dames die dit prachtige handwerk opnemen 
en het moet hun een echte voldoening geven uit één enkele 
draad zoiets waardevols te kunnen maken. 
Voor degene die interesse hebben in kant; iedere maandag en 
donderdag zijn in de stad Lier, maar dan wel op het Begijn
hog, kantwerksters bezig met het vervaardigen van kant voor 
eigen bezit. Zij verblijven dan in het huisje "Ruusbroek". 

GINNEKEN EN BAVEL OP DE KEPER BESCHOUWD 
De boerenvisites zoals eerder beschreven golden ook voor 
Ulvenhout en omgeving. 
Bij de fam. George Hamel-Kanters b.v. kwam op bepaalde afge
sproken dagen bezoek. Het waren de vriendinnen van Mevr. 
Hamel, die op dameskrans kwamen. Om twee uur werden zij door 
de vrouw des huizes opgewacht. De dames kwamen ieder met hun 
eigen gerij. Met hun mooiste mutsen en kronen getooid, ge
kleed met hun grijze zijden of zwarte japonnen, omhangen met 
hun boerengoud stapten zij uit bij de boerderij. 
Ik wil hierbij nog vermelden dat de boerderij van de Fam. 
Hamel een van de mooiste boerderijen uit de omtrek was. 
Jammer genoeg is deze juist na de bevrijding door de Engelse 
militairen in brand geschoten, men dacht nl. dat er nog 
Duitse soldaten aanwezig waren (18). 

Terug naar de visite •••• 
Men ontving de visite in de goeie kamer die daarvoor extra 
gepoetst was. De tafel gedekt met een fijn damast kleed met 
franjes en daarop het mooiste porceleinen servies. De dienst
meid netjes gekleed_ met haar Zondagse schort diende op. Men 
begon met beschuiten met suiker, die waren heel hoog gebakken; 
verder speculaas en peperkoek, nadien bestellen en krenten
brood. 
's Middags dronk men altijd thee maar niet meer dan twee kop
jes. Na de maaltijd schonk men een glaasje witte of rode wijn, 
soms kersen of frambozen op brandewijn, dit laatste meestal 
's avonds. 

Om vier uur stapte het gezelschap op en ging men met het gerij 
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weer huiswaarts. De volgende visite zou dan weer bij een van 
de andere boerinnen zijn. 
Mevr. Hamel ging dan b.v. naar Mevr. Nooren "de brouweriri" 
in Bavel, of naar Mevr. Rops. Zo wisselde men gedachten uit 
en had men tevens een verzetje. 

Familie Hamel met de nog hoge Brabantse muts. 
Het jongetj e (3e van links) is de vader van onze leden 
Sjef, Mien en en An Hamel. 
Vierde van links zijn grootmoeder, mevrouw Hamel-Schraven. 
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De Eerste Communie was meestal een familiefeest met een 
goeie koffietafel. 
Begeleid door maagdekens deed men om zeven uur de Eerste H. 
Communie. Om elf uur ging men dan naar de hoogmis en na een 
jaar deed men de plechtige Communie. 
De oudste dochters deden deze op kostschool. 
De kleren hiervoor benodigd kocht men in Breda bij de firma 
Sprangers-Hollanders op de Veemarkt. Het qoud e n de zilveren 
rozénkrans kocht men bij de Juwelier Van Boxtel. Er waren ver
scheidene Van Boxtels die ' dit boerengoud verkochten. Ook de 
Juwelier Dikhof op de Haagdijk was bekend, vooral voor de 
boeri nnen uit Prinsenbeek. 
Mevr . Dekkers-Hamel kocht haar communiehoed bij Liza van Rooy 
op de Ginne kenweg, 't was een blauwe hoed met glimmende satij 
nen linten met bollen. 
De mutsen van de boerinnen werden gemaakt en gekocht bij Bep 
van Loon op de Bieberg en mej. Teuns in Ulvenhout maakte ook 
mutsen e n prachtige kronen. In Bavel was het Mevr . Smeekens
Van Kuyk. Men droeg zoals vermeld zijden of stoffen japonnen 
en mantels , maar rok en jakken werden ook veel gedragen. Dit 
alles werd prachtig bewerkt met zwarte kant en hee l fijn ge
borduurd met kleine gitten kraaltjes (git is een h a lf edel
steen). Japonnen en jakken hadden altijd een voorsluiting 
- een z.g. blinde sluiting. Dit deed men om de prachtige 
stof fen te sparen. De haken en ogen werden op de voering 
vastgezet. In de halsuitsnijding werd vaak een bef met crême 
kant gedragen welke met een boordje hoog rond de hals liep 
en vanachter weer met een haak en oog gesloten werd. 

Wat de kleding van de boer betreft, het is verkeerd te veron
derstellen dat de boer op de akker werkte in zijn blauwe kiel. 
Hij deed dit wel als deze oud en wat versleten was . Op het 
veld droeg de boer zijn oude kleding, zijn kiel trok hij aan 
nadat hij van de akker kwam en zich gewassen had. 
Ove rigens droegen de boeren langs de grensstreken een z.g. 
"rooie rok .... Deze is wel een beetje te vergelijken met de 
rode rok van de jager, a.l is deze laatste veel fijner van 
snit en stof. De rode rok was gemaakt van rode baai, een soort 
grove wollen stof. Het was een jasje welke sloot met witte 
benen knopen. De boer droeg deze bij koud weer over zijn kiel. 
Ook bij Sjoke Jansen in Grazen droeg men de rode rok, alge
meen bekend in de grensstr eken. Zelf heb ik er een, hoewel 
in slechte staat. ' 
In het museum "Gerard Meuwsen" t e Essen (België), heeft men 
nog een hele mooie. 
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Verder droeg de boer een soort manchester of ook wel een 
pillobroek, stevig spul want het moest tegen een stootje 
kunnen. 

Welke stoffen werden er gedragen? 
Kamgarens, cheviots, fluweel, mèrinos~ serges, luster, half
wollen stoffen, lakens, keper, baai, flanel. 
Voor de mantel$, die hier eerder gedragen werden dan in Oost
Brabant, gebruikte men kamgarens, mèrinos, luster maar ook 
zware Ottoman zijde. De wollen kamgaren mantels werden veel 
opgemaakt met soutaches, een soort plat 
het was heel soepel zodat het 

Mevrouw A.M. Vermeulen-Van de Goorb·ergh tot haar oyerllJden 
(4.11.1976) sekretaris van de heemkundekring Jan Utèn Houte 
te Etten-Leur, 
Zij draagt de dubbele muts met bloemenkroon, de boerenrok, 
het boerengoud en· de omslagdoek of neusdoek. 
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Men droeg zwarte eigengebreide kousen, veter- of knoopjes
schoenen, naderhand ook handschoentjes. 
Ondergoed was meestal van flanel of katoen (madapolan) een 
heel fijne soort, meestal voor korte strakke lijfjes al dan 
niet gegarneerd met kant. Broeken of hemden van flanel, keper 
of baai. 
Rond 1920 was de rode geruite wafeltjes onderrok erg "in", 
de ".Chanelrok". De boerinnen waren er gek op. 
Verder de bont geruite schort met de gatbanden ook wel kont
snoeren geheten. Wanneer men de vloer moest schuren en dwei
len trok men de rok eenvoudig omhoog over deze gatbanden, dan 
werd de rok niet nat. Ik moet nog vermelden dat vroeger bij 
lange rokken altijd de plooien aan de achterzijde zaten en 
aan de voorkant glad waren. Aan de zijnaad was een opening 
waardoor men bij de zak kOn komen die men op de rok droeg 
"moederkeszak ,of smokkelzak", daar zaten meestal sleutels en 
ook de beurs in. 
Rest nog te vermelden dat er in onze streken "Baronie" en ook 
"Markiezaat" prachtige Kashmere doeken gedragen werden ook met 
zijden motieven en niet te vergeten de met git en kant prach
tige opgesmukte pellerines. 
Op de boerderijen kwamen_ ook de "lappen-teuten". 
Deze verkochten stoffen voor japonnen maar vooral voor heren
costuums, op staal of aan de rol. De boerinnen hadden meestal 
wel een huisnaaister of men naaide zelf. Voor de boeren kwam de 
kleermaker. Veel van deze marskramers waren zelf kleermaker en 
soms ook barbier, dit mes sneed dus van twee kanten. 
't Is begrijpelijk dat de bewoners van deze boerderijen, die 
wat verder van de stad lagen, kochten bij deze mannen. 
De boer had toch al weinig tijd en zo werd in Strijbeek, 
Galder, Bavel, Ulvenhout en de omliggende dorpen gekocht bij 
deze rondtrekkende kooplieden. 
De heer L. Remeysen uit Strijbeek vertelde mij hierover. 
Lappenteuten die in bovenstaande dorpen kwamen, waren onder 
meer: 
- De Leeuw uit Zundert 
- Nelemans uit Zundert 
- Hoppenbrouwers uit Ginneken 
~ Van Gastel uit Etten 
- Adriaan Schellekens, kleermaker uit Meersel-Dreef 
- Harrie van Boxtel, kleermaker, "Harrie de Snijer" genoemd 
- Jan van Dun uit Meerle was kleermaker (naaier) ging niet 

langs de deur 
- Peer van Dun uit Galder, tevens barbier, ging langs de 

deur en verkocht ook op staal 
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- Guust van den Berg uit Meersel-Dreef, kleermaker, ging 
langs de deur en verkocht op staal 

- Kees Mathijssen verkocht stof langs de deur, was tevens 
barbier 

- Toke Mathijsen, zijn zus, verkocht cornets, Belgische mut
sen, en waste deze ook. 
Kees en Toke woonden in Meersel-Dreef. 

In de vele gesprekken die ik voerde, tekende ik nog allerlei 
korte verhalen op, die zijdelingc met dit artikel te maken 
hebben. 
Ik wil het u niet onthouden. 

De kleermakers-barbiers gingen aldus te werk. 
Men zeepte in met de hand - geen kwast - en scheerde met de 
duim in de mond, dan was de wang goed glad! Ook met de bolle 
kant van de lepel in de mond tegen de wang. 
In oogsttijd was de boer op het land, men had dan soms geen 
tijd om naar huis te komen en wanneer het dan Zaterdag was en 
de boer toch geschoren wenste te worden, ging men dit op het 
land doen. Het is eens gebeurd dat de barbier geen water ge
noeg bij zich had, toch was het gauw gevonden, men "spuugde" 
dan op de wang en het scheren kon beginnen!! 

Kistjes-ventjes 
Ook kistjes-ventjes gingen de boer op met hun waar. Een van 
hen was Jan Nette. "Jan van Pakuit" zoals hij genoemd werd. 
Hij ging altijd op de vloer zitten en pakte dan uit. Jan van 
Pakuit kwam uit Breda. 
Marijntje de Koning uit Ulvenhout kwam met winkelwaar langs 
de deur. Met de grote communie gingen de Galder sen en Strij.
beeksen in Ulvenhout naar de kerk. Zij werden dan - de klan
ten - bij Marijntje uitgenodigd te komen eten. 
Ons aller Sjoke ging na haar grote communie eten in Meerle 
daar waar haar moeder de boodschappen haalde. 
overigens gingen Sjoke en vele boerinnen hun boter naar 
Breda brengen! De fraaie uitbeelding van Jan Strube - wel
bekend - laat zien hoe de boter daar verhandeld werd. Sjoke 
evenwel had zo haar eigen adressen. Op die plaatsen kreeg zij 
dan koffie en kon zij daar haar boterhammen opeten. Met Pasen 
kregen de vaste klanten een gratis J•wegge" boter met een 
palmtakje erin. Wanneer zij in Breda was kocht Sjoke haar 
boodschappen bij "Het Rozenboomke". Deze zaak stond ongeveer 
waar nu de modezaak Lampe gevestigd is. Bij haar boodschappen 
kreeg zij voor een bepaald bedrag bonnen z.g. "Rozenbêmekes". 
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Deze gaven recht op een bepaald geschenk, b.v. vazen, stolpen, 
teilen en wat dies meer zij. 
Zij mocht van haar moeder niet op de straatstenen lopen, wel 
op het sintelpad-fietspad- anders sleten de klompkes te veel. 

Sinte Katrien 
Voor het "Raaike van Sint Katrien" al eerder beschreven in De 
Brieven van Paulus 33 ging men in Nieuw-Ginneken naar Hoog
straten. Negen dagen duurde de noveen. De eerste dag bad men 
negen onze vaders en iedere dag werd dat er een minder, dan 
moest de ziekte over zijn. 
Wat was nu dat "Raaike" en hoe ontstond dat? 
Laat me eerst zeggen dat dit géén dauwworm is, maar ringworm. 
Het begint met een klein pukkeltje en dan wordt het -en rondje 
- vandaar dat analoog gaan met het St. Catharina-rad-. 
Men kreeg dit voornamelijk in het voorjaar wanneer de broei
ende mest uitgereden werd, daarin zat de verwekker van de 
ringworm. Ook met het melken wanneer men de wang tegen de bil 
van de koe liet rusten had men veel kans dit euvel te krijgen. 
Ringworm had men dan ook meestal op de wang of op de arm of 
hand. 't Is echter zo dat ringworm vanzelf geneest, men hield 
het meestal droog, wat al heel voornaam was. Een Vlaams arts 
zei mij dat ringworm zich zelf desinfecteert. Nog gaat men 
hiervoor naar Hoogstraten en ook naar Sint Catharinadal in 
Oosterhout. 

Dit is dan in grote trekken de "staart" die ik speciaal voor 
"De Brieven van Paulus" aanbreidde - dit betekent versieren -. 
Ik deed het met plezier voor de grootste Heemkundekring in 
West-Brabant. "Paulus groeit, om een oude term te gebruiken, 
uit zijn "buisje". 
Mijn artikel is verre van volledig, dat ben ik mij bewust; 
het is misschien een stimulans voor anderen er ook eens 
een stukje aan te breien. 

AANTEKENINGEN 
Bovenstaand artikel werd door mij geschreven bij gelegenheid 
van mijn klederdrachttentoonstelling in Wouw, bij het 750-
jarig bestaan van dat dorp. 
Het laatste hoofdstuk is speciaal geschreven voor de Brieven 
van Paulus . 
Geraadpleegd werden o.a . 

1. Jaarboek no. 2 "De Ghulden Roos'.' te Roosendaal, 
Mej. E. van Hasselt 

2. "Onze West-Brabantse mutsen" 1942 

3. Jaarboek no. 35 "De Ghulden Roos" 
Mevr. A.H. van Dort-v an Deursen 
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4. " Het dorps leven in Oud en Nieuw Gastel rond 1900" 
5. Jaarboek no. 36 "De Ghulden Roos" 

Mevr. A.H. van Dort-van Deursen 
6. "Van besloten hofje tot Lieve Vrouwke onder de stolp" 

Mevr . A.H. van Dort-van Deursen in Brieven van Paulus 23-25 
7. "Kant voor Nederland", Catalogus, kan~school te Beveren, 

1977 
8. "Acht ee..iwen kostuum" Prof. Dr. F"W.S. van Tienen 
9. "Klederdrachten" - Uitgeverij Contact Amsterdam 

10. Parijs anno 1842 - Paul de Koek 
11. 11Nachbarn 11 

- Albrecht Dürer in den Niederlanden 
12. "Mal en Mooi in de mode 11 

- Jan Duyvetter 
13. "Kant, met naald en draad en· speldenklos" 

L.W. van der Meulen - Nulle 
14" "De grote Encyclopedie der Mode" - Nederlandse 

te Antwerpen. 
15. "Liefde gaf u duizend namen" - Karel van Deuren en 

Anthony Mertens 
16 . grootmoeders tijd" 

". 
17. 

Zie ook: "Brabantse mutsen uit 
Aug. van Breugel 
Verder gegevens uit bandopnamen 
de families Hamel en Asselbergs 
- Louis Remeijsen, Strijbeek 

en gesprekken met o.a.~ 

- Sjoke en Toon Jansen, Grazen 

aan de Ulvenhoutselaan".· ··~;~:;ii=~~ 

- Dr. Schless, Roosendaal 
- Dr. Bakker, Nit~w-Vossemeer 
- Dr. Roovers, Breda 
- Mw. van Loenhout-Adriaans, Bavel 

die deze mutsen ook nog maakt. 
- Mw. M. Herbers, Steenbergen 

18 . Zie B.v.P. 39, p. 47 
19. Vele stoffen welke ik heb beschreven kwamen uit Tilburg 

of de rest van Brabant. Enkele producenten wil i k hier 
vermelden. Ik vond ze in "Noord-Brabants Nijverheid in 
beeld"; 
Firma A. Pessers, Tilburg 
Specialiteiten, kamgarens, serge en damesstoffen, ook 
half wollen stoffen. 
De Wit en Co., Helmond 
Omslagdoeken, rokstoffen, medaillons en jaquars 
Firma H.F.C. Enneking, ·Tilburg 
Fabrikanten van kamgarens, cheviot en andere damesstoffen 
Anno 1875 
André van Spaendonk en zonen 
Kamgarens, lakens e n buckins. 
Wed. J.B. de Beer e n zonen te Tilburg 
Wollen en halfwol len heren en damesstoffen, kamgarens en 
sergen. 
Thomas de Beer, Tilbu

0

rg 
Lakenfabrieken 
Firma S . Oeschepper 
Vilt en stroohoedenfabriek - dames en kinderen. 
Stoomfabriek Van Engelen Evers, Heeze 
Keperband, mantelkoord-(soutache)- corsetband, bretelband, 
veters en rokstofband (bezemkoord voor onderaan de dames
:cokken en voor onder aan de prieste.rtogen) om slijtage te 
voorkomen. 
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KRIS-KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN 
(NIEUW)-GINNEKEN (19) 
door Herman Dirven 

SCHEPEN OP DE MARK 
De Mark was vroeger tussen Breda en Hoogstraten bevaarbaar 
voor schepen van 2 à 3 meter breedte en een lengte tot 15 
meter. 
In dé kerkrekeningen van de grote kerk te Hoogstraten (Colle
giale kerk van de H. Katharina) vindt men echter heel wat 
gegevens over bouwmaterialen die in Breda uit het schip op 
de kade werden gezet en vandaar per wagen naar Hoogstraten 
vervoerd werden. 
Uit een rechtsgeding door Filips van Lalaing tegen de Heer 
van Breda aangespannen, blijkt dat er beletselen, als een 
brug tussen Galder en Strijbeek, waren die de scheepvaart 
onmogelijk maakten. 
Van zeer gr~te betekenis zal de scheepvaart niet geweest 
zijn, maar in de middeleeuwen waren de wegen ook niet van een 
kwaliteit om het vervoer van allerlei goederen gemakkelijk te 
maken. 
Een andere aanduiding dat er scheepvaart op de Mark is ge
weest is de bouw van de Duivelsbrug te Ginneken. 
Tot dan lieten sommige boeren het hooi van hun (gepachte) 
gronden uit de Haagse Beemden en de Belcrum via platte 
schuiten naar Ginneken en Ulvenhout bomen. 
Door de bouw van de Duivelsbrug werd dat onmogelijk gemaakt . 
Samengevat kan men zeggen dat de Mark tussen Ginneken en 
stroomopwaarts misschien zelfs tot Hoogstraten bevaarbaar 
zal zijn geweest. voor kleine schuiten. 
De goederen die zij stroomopwaarts bracht€n waren hooi, stro, 
riet en steen. Richting Breda vervoerden zij hout, koren, / 
schors en andere waren die uit de streek afkomstig waren~.~ 

- ~,-:·~ ~\') - -~~ - ~ 
~,.. - "~ ' 

HEEMKUNDIG 

DIEREN IN DE 

Wintermaand Vliegen met Kerstmis muggen rond 
Dan ligt e r op Pasen sneeuw op de g r ond 

Louwmaand Geef de louwmaand muggenzwermen ' 
Dan zullen de boeren in de oogstmaand kermen 
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In de periode juni-oktober werd de kollektie voor het te 
stichten heemkundig museum flink uitgebreid. 
Onze opslagplaats is groot, maar begint goed gevuld te raken. 
Een expositie ruimte wordt steeds meer nodig. Uit de nieuwe 
aanwinste n noemen we: 

Ambachten 
Ouderwetse boormachine, houten deurkruk, 4 soldeerbouten 

Archief 
Oude karnavalskranten Ginneke n , k arnavalsmedailles. 

Bibliotheek 
6 Jaargangen St. Gre goriusblad, kollektie oude boeken (±_ 1900 ), 
oude belastingboeken 

Curiosa 
Du ivendiploma's, drukrol, druiv enpers, brillendoos, oude 
scheermessen, portret van d e Koningin, huwelijksbord Juliana
Bernhard, onderdelen houten pomp, brandij zers voor veiling
kisten 

Klederdracht 
Zondagse muts met kroon, werkend aagse muts, ondermuts, 
foto's met klederdracht 

Landbouw 
Veevoedermolen 

Oudheidkamer 
Uitschuif taf el, t h eetafe l, b l oementafe l t j e s, r adio, s e rvie s
goed, bestek, koeks.chaaltjes, zeepdoos, kanten kleedjes. 

Religie 

Uniform van suisse uit Weelde, b ijbehorende s teek, wijwaters
vat, vaantje, vlag Leo XIII, 3 dozen lijkwade, pre ntjes, 
schilderij plechtige communie 

Winke l v an Sinkel 
Houten flessenkist, winkelschep, weckflessen, vitrinekast, 
broodblikken, winkelbussen, reclameborden, losse bussen 
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School 
Schoolboeken voor LO, ULO, MAVO, instruktiekastjes, wand
kaarten 

wereldoorlog II 
Gedropte jutebaal, waterkruik uit kanonskogel 

Met dank aan de schenkers, de dames, heren en families (sstt): 
Colsen, van de Leur, Boelaars, Van Schendel, Koóls, Snepvan
gers, Poppelaars, Maas, Adriaanse, Koek, De Werd, Van der 
westerlaken, Vlaminckx, Jansen, Voermans, Coenders, Van Oers, 
Wit-Gele Kruis Bavel. 

RUILABONNEMENTEN (18) 
In de maanden .mei-oktober ontvingen we voor onze bibliotheek: 

't Gruun Buukske 11- 1/2 
De Runstoof 5- 2/4 
Met Gansen Trou 32- 4/9 
De Klopkei 6-23/24 
De Rosdoek 25/26 
Gemerts Heem 24- 2/3 
Gemerts Heemberichten 6-3 
De Overdraghe 82- 2/4 
Heemk. kring Breda 1- 1/2 
Mededelingenblad 42/44 
Ledevaert luidt 2-3/ 3-1 
Kringnieuws 's Bosch 41/43 
Maaskroniek 5-12 
De Vlasselt 15/16 
Actum Tiliburgus 13- 1/2 
Berichten van de 

Oude Vrijheid 
Heemschild 
d'Hûskes 
Hoogstraatse Gazet 
De Dongebode 
~ededelingenblad 

Van Toen naar Nu 
Nieuwsbrief 
Bulletin 
Vlugschrift 
Wazerweyen 
Oud Nieuws 

9- 5/9 
16- 2/3 
3- 2 
19/42 
8- 1/3 
3- 5/8 

12- 2/4 
12/14 
15/16 

82-2 
5/6 
2-2 

Kempenland 
Carel de Roy 
Onsenoort 
De Erstelinghe 
Acht Zaligheden 
De Kommanderij 
De Kommanderij 
Overdraghe 
Breda 
De Heerlijkheid 
Ledevaert 
Vrienden van 
Maas dorpen 
Vlasselt 
Tilborch 

Oude Vrijheid 
Oude Vrijheid 
Jan uten Boute 
Gazet 
Geertruydenberghe 
Kempen land 
Van Toen naar Nu 

Eindhoven 
Alphen 
Nieuwkuyk 
Waalwijk 
Eersel 
Gemert 
Gemert 
Klundert 
Breda 
Heeze-Leende 
Chaam 
's-Hertogenbosch 
Lith 
Terheyden 
Tilburg 

St.Oedenrode 
St.Oedenrode 
Etten-Leur 
Hoogstraten 
Geertruidenberg 
Eindhoven 
Millingen 

Industriële Monumenten, Heeze 
Idustrieële Monumenten, Heeze 
Kleine Meijerij Oisterwijk e.o. 
Historische Kring Dongen 
Zevenbergen Zevenbergen 
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VAN AACHTER 
DE PLA TTE8UIS 

VAN -AACHTER DE PLATTEBUIS (1) 
door Kees Leijten 

onder deze titel verschenen in de zestiger jaren wekelijks 
korte kommentaren in het weekblad "Nieuw Geluid", dat reeds 
27 jaar verschijnt in onze gemeente. De artikelen werden ge
schreven door de Ulvenhouter Peer van de. Schrahswaa_E die in 
het plaatselijk dialekt de dorpsperikelen op de korrel nam. 
op 3 maart 1963 verscheen het eerste verhaal, in de zeven
tiger jaren verdwenen ze helaas. 
Ook de jaargetijden, de kerkelijke feesten, de landelijke 
politiek en zo maar kleine beschouwingen werden door Peer 
geschreven. - . 
Hij bewoont tegenwoordig 'n mooie "stee" in onze gemee.nte 
en die uitkijkt op een mooi landschap met vele koeien. 
Hij zegde me toe als lid van onze Heemkundekring regelmatig 
zo z'n beschouwingen weer op papier te gaan zetten. 
Het leek me goed te starten met 'n Kerstbeschouwing uit 
1963, die er nu 19 jaar later nog best mee door kan. 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (2) 
door Peer van de Schranswaaye 

Nou is ut nog mar half december en de pomp zaat giesteren 
al flink vastgevrore; jao, as ge nie zo wete, dat ur gin 
twee zware wienters op elkaar zouwe volge, zode zegge dam
me wir nen flinke wienter tegemoet zouwe gaon. 
't Is gedomme wèrd, meese. 
Zo'n twaalf graode vorst, .da motte nie uitvlakke, alles 
bevrore, de drienkepan in de kiepekooi, d'n peekuil, d'n 
put diechtgevrore, affijn, alles was stijf van 't ijs. 
Wa da betreft zen de Russen nie wijt mir van ons vandaon, 
want agge nou us nor den afgelope wienter kekt en nou wir 

ene d'r bovenop. Jao jao, das gedomme gin flauwe kul. 
En in 't boerenbedrijf zitte daor drek mee nen grote hoop 
moeilijkhedes, waant wa denkte van 't voejer vur de koei, 
't waoter en gao zo mar dur; en wa nog ut ergste ies, ge 
kunt as boer nie in 't vorstverlet, net as de bouwvakkers. 
De koei zegge wel nie veul maar der mot toch aon gewerkt 
worre. 
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Das heel wa aanders as in den huizenbouw; daar wordt zo
veul over geschreven en gedaan en as 't 1.n paar graoden 
vriest, dan ligge ze der al uit. 
En ak de kraant dan zo us bekijk, dan zode zegge, wa zal 
tur van de wienter toch durgewerkt warre, mar niks hor, ik 
zie al die metselaers wir thuis lopen, asof tur huize genog 
zen in Nederland. 
Mar .der kom nog bij dat ons bouwvakmeese in de zomer in 
Duitsland huize gon bouwen en in de wienter in Nederland 
in de vorstverlet gon, en da vijne ze in Den Haag ammel 
mar goed. 
Neeje, da zen van die dinge, waar ik niks van begrijp. 
Zowe ze mee al die geleerdheid en uitvindingen nou us niks 
uit kunne denke, waar ze dieje woningnood mee uit de 
wereld kunne helpen. 
un dochter van ons Merie d'r zuster zit al een jaar of 
drie op twee kaemerkus van un bovenhuis aan den Haogdijk. 
Jao meese, · da motte oew eige os indenke, mee twee bloeikes 
van kindjes daar dag in dag uit boven in de lucht; das ge
domme bijna net zo erg as de pomp vastgevrore. 

(Uit: Nieuw Geluid, jrg. 9 nr. 30 d.d. 22.12.63) 

VERSCHENEN ( 2 6 ) 
Den rechtetrekker, het eerste jaarboek van de Heemkunde
kring Huybergen. 
Kees Hoeckx vertelt in z'n voorwoord dat een "recht" het 
Huybergens woord voor "Eg" is. 
Aan de recht zit een haaks stuk ijzer of hout, dat de eg 
doet schudden. 
Met het loswoelen van de aarde wordt veel van onze voor
ouders blootgelegd. 
De "iechtetrekker" deed dat ook. Dit jaarboek (148 pag.) 
wil dat ook doen. Erg interessant. Ook voor onze streek. 

Brabants heem 34-3 
Het derde nummer van 1982. Interessant als altijd met o.a. 
een verslag van de opgravingen aan de Oude Vest te Breda 
door Renée Magendans. 

Groeten uit Meersel-Dreef 
Kort voor Sinterklaas verscheen een kalender met 12 post
kaarten uit Meerseldreef uit het eerste deel van onze eeuw. 
Een mooie kalender, het aanschaffen waard. Vérkrijgbaar 
bij ons lid Frans van Bergen, Dreef 28, Meerseldreef. 
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VISIE OP MONUMENTEN, OP ARCHEOLOGIE EN VOORhL 
HEEMJ<UNDE 
door Frits Speetjens 

MONUMENTEN 
Wij Nederlanders, en ook wij Brabanders, hebben respekt voor 
monumenten, jazeker. Moeilijkheid is echter dat zo moeilijk 
is vast te stellen wát een monument is. Moet 't vooral oud 
zijn? Mag 't ook lelijk zijn? Moet 't nog in goede staat 
zijn? Mag 't iets kosten? Mag het monumentale karakter beper
kingen opleggen? 
Gelukkig breekt het besef door dat het niet alléén de kaste
len en de kerken zijn, de kloosters en de patriciërshuizen, 
de kapitale boerderijen en de villa's; maar ook de objekten 
van industrie en bedrijf, van verkeer en vervoer en niet in 
de laatste plaats begint men te besef fen dat 66k het kleine 
monument bescherming verdient, ·zoals de weverswoning, en de 
arbeiderswoning uit vroeger eeuwen. 

Een tweede gedachte over monumenten is wel dat wij als samen
leving soms te veel waarde hechten aan het sukses van het ogen
blik, de schone schijn en de mode. 
Als congregaties of bisdommen monumentale kerken en kloosters 
verkopen voor de sloop dan is dat natuurlijk te betreuren; met 
hoeveel kastelen is dat eind vorige eeuw niet gebeurd, omdat 
de feodale macht was uitgeteld en geen geld meer had deze 
dure kastelen te onderhouden? 
Maar niemand die er iets van zegt. Zo'n kerk, klooster of 
kasteel is op zijn retour, heeft geen macht of wervende kracht 
meer. 
Maar o wee als tien jaar later de nieuwe eigenaar de oorspron
kelijke bedoeling van de aankoop, nl. sloop, wil gaan reali
seren, dan is 't mis. Dán zijn we ineens wakker, dan hebben 
we afstand genomen, het beeld is dan duidelijk, het inzicht 
scherper geworden. 
Met andere woorden, wij als heemkundigen moeten niet achter de 
slopersauto aanhollen; wij moeten wakker zijn als de monumen
ten nog in hun volle glorie en niet verruineerd zijn en dus 
zonder hoge kosten behouden kunnen worden. 

Een derde gedachte over monumenten is die over herbestemming 
als vorm van behoud en restauratie. Er zijn namelijk nog al 
wat monumenten die eenvoudigweg de oorspronkelijke bestemming 
niet meer kûnnen hebben. Kastelen zonder ridders, kloosters 
zonder nonnen, kerken zonder eredienst, stations zonder trein, 
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boerderijen zonder agrarische bedrijvigheid, molens zonder 
graan, drooggelegde watertorens, etc. 
De monumentenbeschermer bij uitstek, de overheid, moet er 
voor zorgen dat ànder gebruik wordt mogelijk gemaakt. 
Alleen dän is zo'n monument zeker in deze tijd van bezuini
gingen te redden. Een ander, misschien wat àl te modieus, 
woord hiervoor is recycling: hergebruik van monumenten. 
Immers monumenten zijn, nèt als grondstoffen en geld, schaarse 
artikelen. Daarom zou het goed zijn om in het kader van Ruim
telijke Ordening en Volkshuisvesting die herbestemming moge
lijk te maken; niet alleen om afbraak tegen te gaan maar ook 
om de instandhouding te bevorderen en verval tegen te gaan. 

Als sprekend voorbeeld noem ik: 
a. de woningnood en 
b. de leegstand van vaak driekwart van de meestal oude, niet 

te onderhouden, boerderijen. 
Wàt is er toch logischer dan om beide problemen in één klap 
op te loss~n door splitsing van die boerderijen, ook in het 
buitengebied, toe te staan en zèlfs te bevorderen; het resul
taat: wéér iemand onder dank en de boerderij is gered en wordt 
weer helemaal bewoond en daardoor opgeknapt. 
In een tijd dat er geen restauratiesubsidies meer afkomen, is 
het voor bewoning geschikt maken van fabrieken, kloosters, 
NS-gebouwen en boerderij-stallen nog de énige methode om monu
menten te redden; en dat mes snijdt ook nog een keer van twéé 

kanten!!! 

Een vierde opmerking houdt in - en dit in uitdrukkelijke te?en
stelling tot prof. van de Eerenbeemd - dat knoeien aan fraaie 
boerderijen weliswaar te betreuren is maar dat het nog niet 
zo erg is als sloop. 
Kozijnen en blinden kunnen terugkomen, zelfs een rieten dak; . 
maar éénmaal afgebroken blijft afgebroken. 

In de vijfde plaats kan niet genoeg bena~rukt worden dat er 
voor moet worden gezorgd dat monumenten in een passende omge
ving staan. In dat verband is het verheugend dat er toenemende 
belangstelling is voor de bescherming van ensembles, van gro
tère gehelen, straten, pleinen, dorps- en stadsgezichten, de 
struktuur van bouwen en wonen. 

Als zesde element noem ik de monumenten van industrie en am
bacht ; je bent geneigd dan meteen te denken ~an watertorens, 

u 9en e n sluizen, fabrieken, scheepswerven, stoomgemalen en 
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eventueel ook aan roerende monumenten zoals lokomotieven en 
weefgetouwen. 
Vaak worden hier vergeten: de mom.i.menten van kennis en vaar-· 
digheid. Hebt u wel eens een Tilburgse wever, een gewone man 
uit de fabriek met een overall aan, een wollen stof. zien voe
len en beoordelen? Eén ding is zeker, het sterft àllemaal 
uit, evenals de Hogere Textielschool. 
Dit geldt voor diverse ambachten en beroepen. 
Daarom verdienen alle steun de initiatieven en projekten in 
Tilburg en Waalwijk om dokumentatie, beschrijvingen, foto's 
en films betreffende de textiel-, schoen- en lederindustrie 
te bewaren. 

ARCHEOLOGIE 
De nederigste wetenschap die ik ken. 
Uit het slijk van bouwputten, de drek van beerputten en open
gebroken knekelhuizen en graven worden erfenissen van vroegere 
generaties tevoorschijn gebracht. 
Met applaus als het een gouden masker van een farao of een 
verguld zilveren helm van een Romeinse ruiter betreft. Je zult 
echter maar Tjerk Vermaning heten, onderhoudsmonteur van 
grasmaaiers, en stenen vinden die bijvoorbeeld 60.000 jaar ge
leden door onze voorouders zijn gebruikt. Em de universiteit 
lacht je uit; je wordt voor de rechter gesleept. En wat heb je 
dan te bieden? Geen goud of zilver. Dus ook je buren en vrien
den herkennen het niet en halen meewarig hun schouders op 
voor iemapd die . ruwe klompen steen en kiezeltjes verzamelt, 
die ze nog niet eens willen verruilen voor een sigarenbandje. 
Je zult maar amateur-archeoloog zijn en dan gaan vragen bijv. 
op het gemeentehuis of bij Rijkswaterstaat om die bouwput nog 
een week langer open te laten, een weg te verleggen of de 
grond niet te verstoren. 
Wat ben je dan eenzaam! Maar gelukkig niet alléén. Want we 
hebben onze heemkundeverenigingen, stadsarcheologen, het 
R.O.B. en, niet te vergeten: Brabants Heem!! 

Dames en heren, de archeologie mag zich in een toenemende be
langstelling verheugen. Niet alleen de amateurs en hun publi
katies nemen in aantal toe, maar ook degenen, met name vanuit 
Brabant, die archeologie gaan studeren aan de universiteiten. · 
Er is dan ook al veel bereikt en er staat veel op stapel en 
gelukkig zijn daar steeds heemkundigen bij betrokken. 
Maar net zoals ik h e b gezegd bij de monumenten: men.sen, loop 
niet achter de bulldozer aan. Wees er t!jdig bij als er be
stemmingsplannen of wegtracées worden ontworpen. 
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Vergeet ook niet dat het mogelijk i s een gebied te laten aan
wijzen als archeologisch monument. Vanuit deze zelfde preven
tieve sfeer ben ik van plan om aan Gedeputeerde Staten voor 
te stellen om archeologische voorwaarden te verbinden aan di
verse goedkeuringen, vergunningen en concessies die de provin
cie verleent; denk bijvoorbeeld aan ontzandingen, ontgrondin
gen, afgravingen, het inrichten van stortplaatsen, het graven 
van kanalen en havens, aanleg industrieter~einen e.d. 

HEEMKUNDE 
Na de monumenten en de archeologie nu nog een enkel woord 
over de Heemkunde in het algemeen. 
Overbodig misschiem om te vermelden dat Brabants Heem alle 
initiatieven voor lokale - en regionale geschiedschrijving 
niet alleen zal ondersteunen maar er ook, waar nodig en moge
lijk, bijdragen aan zal leveren. 
Maar laten we proberen méér te doen dan alleen fossiele delen 
van Brabant te beschrijven in archieven en te bewaren in musea. 
Laat ons streven er 66k op gericht te zijn dat Brabant Brabant 
blijft. We hoeven geen Brabants paspoort naar Fries model of 
Brabants als verplicht vak op school ·. Maar laat ons toch gewoon 
de ruimte om "zult" te blijven zeggen tegen wat in Haagse krin
gen "hoofdkaas" heet. 
Er gaat t6ch al zoveel verloren! 
Ik bedoel nu niet de monumenten, maar zoveel van geestelijke 
waarde. Zoveel van wat men het karakter en de ziel van de Bra
bander kan noemen: zijn levensstijl, humor en gezelligheid, 
zijn menselijkheid en goede trouw. Noem het voor mijn part 
de Roomse blijheid, maar het is Brabants!! 
Maar zal het blijven? 
Hoe lang zal het dialekt nog blijven? 
Wanneer zal de Nederlander Europees gaan denken? 
En wordt de Brabander dan een soort Hollander? 
Hoe lang gaan we door met de "kulturele cocktail-shake" op 
radio en televisie, op de scholen? 
Is de maatschappelijke en ekonomische ontredderi ng in Nederland 
niet erg genoeg? Moet daar ook nog een kulturele verwarring bij 
komen, ee n soort kulturele erosie? 
Is het niet enorm wat we dagelijks op de t . v. zien en op 
sèhool leren over Midden-Amerika, de derde wereld. 
Maar wat weten we van onze eigen streek, onze voorouders, de 
oorsprong van onze kultuur, zeg maar: van onszèlf? 

En nu de moraal van het verhaal. 
We schamen ons toch zeker niet voor onze afkómst en ons verle
den? Want heemkunde en geschiedenis bedrijven wil niet zeggen 
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dat men zich vergaapt aan nostalgische droombeelden. 
Oh nee! 
We moeten niet alleen het charmante ander ogen zien, maai:: 
66k 't gebrekkige, de fouten en het "falen van de mens .: le en 
2e Wereldoorlog, kolonialisme, rassendiskriminatie, kinder
arbeid, Nagasaki, de vervuiling van de aarde, de uitbuiting 
van medemensen, enz. 
Alleen zelfkennis en kritische analyse kan ons redden. 
Heemkunde mag best leuk en gezellig zijn, als ze maar kritisch 
durft te blijven. Het is als met rozen: ze zijn prachtig en 
geuren heerlijk, maar kunnen ook soms lelijk prikken; waarom 
zouden we dat ontkennen? 

En zo kom ik dan, naast het kritische aspekt, vanzelf op de 
verschillende andere gezichten die de heemkunde kan tonen: 

Natuurlijk is daar de puur-gezellige kant van het opsporen 
van (goed) toegankelijke bronnen over plaatselijke geschie
denis en gebruiken of het steeds populairder wordende genea
logische onderzoek; 
daarnaast het nostalgisch aspekt; het benadrukken hoe mooi 
en hoe goed het vroeger was; de lofzang op de goeie ouwe 
tijd •••• 

- vervolgens het dienstbare, nl. het t.b.v. een lokale gemeen
schap samenstellen van monumentenlijsten en vastleggen van 
toponymen e.d. 

- en niet te vergeten het edukatieve aspekt; 
nl. naar volwassenen toe, in het vormingswerk; 
en naar de. jeugd toe, in de wereldoriënterende vakken zoals 
geschiedenis, biologie; godsdienst, maatschappijleer, kul
tuur en aardrijkskunde. 
Per slot van rekening leert .een kind eerst wie opa is en 
later pas wie Napoieon was en kent het eerst zijn woonomge
ving voordat het begrijpt dat de aarde rond is. 

Middels dit verhaal vertrouwt de voorzitter erop de aanwezigen 
een beeld te hebben gegeven van wie hij is, althans hoe hij glo
baal over een aantal zaken in de heemkunde denkt. 
Hij weet dat dit beeld zeker niet volledig is maar vertrouwt 
erop dat dat vanzelf komt nl. in de kontakten met de diverse 
kringen en vooral tijdens de vele en populaire aktiviteiten -die 
onze Stichting organiseert voor de studie naar en het behoud van 
ons aller BRABANTS HEEM!! 

(Maidenspeech van Mr . Fri t s Speetj ens, de nieuwe voorzitter 
van Brabants Heem,op 27 maart 1982). 



JEUGDHERINNERINGEN (5) 
door Jan Goosen 
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Hoe was 't leven in Ulvenhout in de twintiger jaren? 
De paardetram, waarmee je voor 5 cent retour Ulvenhout-Breda 
kon trammen, liep zo r~nd l920 op z'n laatste rails. 
't Lijntje zal- wel niet rendabel genoeg geweest zijn, want 
de fiets kwam steeds meer op de weg, hoewel bij 'n groot ge
zin de fietsbelasting toch wel even doortikte. Dat koperen 
plaatje kostte f 2,50 per stuk en voor 'n provinciale weg 
(b.v. de Chaamse weg) betaalde je nog 'ns extra belasting en 
dat alles kwam elk jaar terug. 
Elke week kwam er ook 'n man met paard en kar door de Dorp
straat en hoorde je: zaaànd-kooöp. 
Op z'n kar lag mooi wit zand, waarmee de houten of plavuizen 
vloeren bestrooid werden. Ook in scholen en cafees werd 't 
gebruikt. IJverig werd dan ook elke week 't vuil geworden 
zand bij elkaar geveegd (in 't Vlaams: gekèèrd) en nieuw ge
strooid. Stof zuigers bestonden er nog niet! 
In herfst en winter kwam 'n visboer uit de stad op z'n drie
wieler met: bukkum, bokking uit de Zuiderzee. Helaas is met 
de verandering van zee in meer, deze lekkernij Zuiderzeebok
king verdwenen. Alleen is er 'n soort scheldwoord overgeble
ven: wa bende toch ne bukkum! 
In deze tijd kwam ook de waterleiding en werd riolering aan
gelegd. De stinkende sloten langs de weg verdwenen en de be
kende putjès zagen 't levenslicht. 'n Beroep, dat toen heel 
gewoon was, was de -echte putjesschepper. 
Gewoonlijk was dat een van de gemeentewerkers, die .ook de 
straat veegde. Straatvegen was zeer zeker noodzakelijk, want 
er gebeurde nog veel met paard en kar. De paarden deponeerden 
hun afgewerkte voedsel op de plaats waar ze dan toevallig 
waren. Dit geurig spul was dikwijls al weg voor de straat
veger de kans kreeg. Menige dorpsbewoner schepte met blik en 
veger deze delicatesse van de straat en je vohd 't .even 
daarna terug in de bloementuin. 
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De mussen hadden ook de grootste lol, als er weer zo'n verse 
hoop 't aanzien had gekregen; er zaten nog wel wat graan
korrels in. 
Wat was voor ons de leut? 
Onze mussenklemmen drukten we heel voorzichtig in 't malse 
spul; 'n korstje brood op 't uitstekende pinnetje en afwach
ten maar. Menig musje werd zo in de maling genomen. 

En dan de melkboer met de trekhond onder de kar. 
Dierenbescherming ••••• daar had men nog praktisch niet van 
gehoord. Dat beest was ver voor z'n tijd versleten. 
Alles kwam toen nog langs de deur: de bakker, de slager, de 
groenteboer. Wat 'n weelde! 

En hoe vermaakte de jeugd zich dan wel? 
We hadden dikwijls veel leut, als we iemand op de fiets te 
pakken konden nemen met zo'n ouderwetse volle vliegenvanger. 
Dat ding haalden we stiekum uit de vuilnisbak en legden 't 
dan voorzichtig uitgerold op het fietspad. Je had dan 't 
slachtoffer moeten horen foeteren, want je kreeg dat rotding 
bijna niet van je wiel af. 
We gingen bosbessen plukken (klokkebaaien) en die dan ver
kopen bij Woutje Gevers, de timmerman. 
Je had jezelf die middag 't apezuur geplukt en als resultaat 
had je één kwartje ve_rdiend. 
En dan al die spelletjes, die tegenwoordig bijna niet meer 
worden gespeeld. We zullen daar nog 'ns extra op terugkomen. 

Toen kwam ook de radio. 
Onze buren hadden hem 't eerst. Hij stond in de mooiste kamer 
en wij, mijn broer en ik, mochten dan naar 't kinderuu~tje ko
men luisteren. Er stond naast 't kastje ook nog 'n aparte 
luidspreker. Eerst hoorde je dan wat gekraak en gepiep en als 
dan de ronde spoelen in de juiste stand stonden, dan hoorde 
je 't wonder: uit dat kleine kastje kwam 'n heuse stem en na 
afloop vertelden we dan thuis met rode koontjes al wat we 
gehoord hadden. 
Deze zelfde buren (Petrus en Manus Rijpaart, twee vrijgezellen 
met als huishoudster Marie van der Aa) hadden in Ulvenhout ook 
de eerste auto, zo'n mooie vierkante zwarte Ford. Rijschole~ 
waren er nog niet en daarom moesten de boom voor 't hu.is en 
't hek het ontgelden voor er goed ( ? ) gereden werd • . 
't Was echt een paar apart, ~aar zaten wel goed in de 
"slappe was". Petrus was ook jager en heeft eens in z'n leven 
bij 't Rondven 'n heuse vos geschoten, die natuurlijk door 
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half Ulvenhout werd bewonderd. 

Aan de ouderen onder ons zou ik willen vragen: ken je ze nog? 
Dien, Jan Fok, de Jotte, de Kest, Pietje Buurt, Manus en Koos 
van de Smid, Geertje Paardekam, de Fas, den Broos, de Jessie, 
enz. 

Ik vond ook dat iedereen kennis mocht nemen van 't diner 
dat geserveerd werd op 't Caeciliafeest van 't kerkkoor in 
1926. Mijn vader was toen reeds lid. 
Smakelijk eten! 

UITSPRAAK (34) 
Wie naar de hemel kijkt 
krijgt een knipoog 

a he t inf ormatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
Nieuw-Ginneken. 

t ve rschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 

Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de 
Nieuw-Ginneken. 

C.J.M. Lei jten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42 
L.F. Jetzes, L. C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is 
9eve s tigd te Nieuw-Ginneken. 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65 38 94 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37.1 3 .311 t.n . v. Paulus van Daesdonck 

De heemkundekring bouwt een eigen kollekti e t.b.v. specifieke tentoonstelli ngen en 
Clll te komen tot het i nrichten van een e igen heemkundig museum. 
l chenki ngen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen: 

Luijten 't Hofflandt 36, Ulvenhout, 076-61 29 26 
A. Lodewi j k Vennekes 26 , Bavel , 01613-17 80 

J . C. van der Wes terlaken 
C.J.M. Leijten 
iJ .M.E.M. Jespers 
A.P.J . M. Luijten 
L. C. Nouwens 
A. P.H. Lodewijk 

Grauwmans 
Verkooijen 

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

1979 Drie eeuwen kerk i n 
Ulvenhout 

'-OOrzi tter 
vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretari s 
penningmeester 
2e penningmeester 
technisch koördinator 
medew. Galder/St rijbeek 

(1981) 
(1982) 
(1980) 
(1981) 
(1980) 
(1982) 
(1980) 
(1982) 

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der West erlaken 
C.J.M. Lei jten 
H.J. Dirven, K. A.H.W. Leenders en 
M.C. van Riel - van der Westerlaken 
Dr . J.L.M. de Lepper 

1980 Van Ginneken tot Nieuw
Ginneken 

H.J. Dirven , J.C. van der West erlaken en 
J. Berenschot-van de r Smissen 

Driekwart eeuw Cons tant i a 
David Taokins 

l,IJ>MAATSCHAP: 

R. van der West erlaken en J . C. van der Westerlaken 
Drs . H.J . C. Verhoeve n (Br . v. P. 39) 

let verenigings j aar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
llaast diverse heemaktiviteiten , lezingen , tentoonstel l inge n en excursie s geeft 
de kring het tijdschri f t "Brieve n van Paulus " uit . 
let lidmaatschap van de Kring ge ldt voor het gehele gezi n en bedraagt voor het 
'Verenigi ngsjaar 1982- 1983 t 25 , -- per j aar . 




