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Nieuw-Ginneken, 15 grasmaand 1984

ENTHOUSIAST
Enthousiast werd er gereageerd op het dikke nummer van onze
Brieven van Paulus dat up Vastenavond verscheen.
Men was enthous iast over het idee de vastenavondgeschiedenis
vast te leggen, men was enthousiast o v er de artikelen van onze
zeven auteurs.
Drie goede vrienden van het Karnaval z e gden ons reeds een artikel voor het volgende jaar toe.
In dit nummer schrijft de heer Van Nispen een uitgebreid artikel over onze "Ginnekense" zouaven in het bijz onder en de
zouavenhistorie in het algemeen.
Op 14 mei zal hij er nader op ingaan.
Ook ons lid J. Pellis levert een gewaardeerde b ijdrage aan de
Zouavengeschiedenis.
Uiteraard besteden we weer uitgebreid aandach t a an o nze Veld namen en aan al onze andere aktiv ite ite n in Paulus' h eem, aan
beide z ijden van de grens.
De aanle g van de A 58 houdt de gemoederen reeds jarenla ng
b e zig . Een polemiek waaraan ons blad bewust voorbij is gegaan.
Toch z ouden we u op willen roepen samen me t ons oud e n nieuw '
v ast t e willen leggen, want een goede foto uit ons heem maakt
alle l e d e n 6f met 'n traan óf met 'n lach vas t en zek e r
ENTHOUSIAST
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken
Nieuw-Ginneken, Paasmaand

19 8 ~

B ste Heemvrienden,
Nu we na de lezing van Pater Wilfried Mertens in MeerselDreef alles weten over "De honderd spreekwoorden van Breughel"
zij n we al weer toe aan de laatste aktiviteiten van het negende verenigingsjaar van Paulus.
Op maandag 14 mei om 20.15 uur zal De heer Van Nispen in de
Fazanterie een lezing verzorgen over "De pauselijke zouaven".
Waarom een lezing over gebeurtenissen die zover van ons heem
hebben plaats gevonden?
Afgezien van het feit, dat we in de Kindsheidprocessie altijd
graag alE: zouaaf optraden, is er nog een reden om aandacht
aan dit cinderwerp te besteden. Van negen mensen uit ons heem
is het bekend dat zij deelgenomen hebben aan de strijd om
het behoud van de Kerkelijke Staat in Midden-Italië.
Wie herinnert zich niet de oude schoolplaat, waarop aanvallende zouaven zijn afgebeeld bij de "Slag van Mentana" en wie
herinnert zich niet de indrukwekkende verhalen over Pieter
Jong, de held van Lutjebroek en Toontje van Agt (niet Dries,
we l familie)"le diable rouge de sa Saintété".
De heer M. van Nispen, die sekretaris is van het Algemeen
Verbond van afstammelingen van zoeaven en van Pauselijk Gedekoreerden "Pro Petri Sede" in Nederland en inrichter van het
zouaverunuseum in Oudenbosch is lid van onze heemkundekring.
Hij is de deskundige bij uitstek om ons wat meer van de
chtergronden te laten zien en horen van de strijd tussen de
Garibaldisten en de zouaven in de jaren rond 1870.
I n aans luiting hierop willen we dan op zondag 27 mei tussen
10.00 - 12.00 uur een bezoek brengen aan het zouaverunuseum in
Ou nbosch. Speciaal voor de leden van Paulus zal er dan een
ondleiding verzorgd worden.
n d ze "Brieven van Paulus" nr. 47 vindt u een wat meer
ne inleiding over de situatie in Italië en de KerkeS taat rond 1870.
l zing met dia's zal de heer M. van Nispen wat dieper
n op de gebeurtenissen rondom "onze" zouaven.
v o nd , die u niet mag missen!

Op zondag 1 juli vindt het jaarlijks evenement "Bavel Anno
1920" plaats. Ook deze keer zal Paulus- weer met een tentoonstelling aanwezig zijn.
Het onderwerp van deze tentoonstelling is "Oud Speelgoed".
Enkele mensen hebben al aangeboden om oud speelgoed voor deze
tentoonstelling af te staan. Hebt u nog speelgoed, waar u
niets meer mee doet, zorg dat het bij P.aulus komt en wij zorgen ervoor, dat uw speelgoed velen met weemoed terug laat denken aan hun eigen kinderjaren.
Tegelijkertijd verschijnt deel 9 van de Veldnamen.
Deze behandelen de Bavelse Veldnamen, die nog niet in deel
twee en drie behandeld zijn nl. Bavel-Bolberg-Eikberg-Roosberg
en Woestenberg _.
Tijdens de tentoonstelling zal dit deel te koop zijn voor
f 5,--.
Ik wens u een prettige en zonnige vakantie toe en hoop u
allen in een goede gezondheid bij de aktiviteiten van Paulus
te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
heemkun~ekr"ng Paulus van Daesdonck

J.C. van der Westerlaken
voorzitter

Antonie van Agt ui t Woe nsel
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AGENDA
1984
jan.

1

16
febr. 15
27

Tentoonstelling in bibliotheek.
"Interessante boeken uit het archief van Paulus".
Brabantse avond met Kees Hoosemans uit Princenhage.
Brieven van Paulus 46
- (Thema: Carnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken)
"De honderd spreekwoorden van Breughel" l ezing
met dia's door Pater Wilfried Mertens.

maart 19

Lezing: Bijgeloof en Heksen door Drs. W. Knippenberg.

april

1

Nieuwe tentoonstelling in bibliotheek "Nieuwe
aanwinsten van Paulus".

3

Paulus bestaat 9 jaar.
Filmavond: Harmoniefilm en Torenfilm

15

Brieven van Paulus 47

12

Nationale molendag.

14

Lezing M. van Nispen: "De pauselijke zouaven"
in Fazanterie . Aanvang 20.15 uur.

14

Veldnamen deel 8 (Cauwelaer, Beekhoek, Hondsdonk
en Luchtenburg).

27

Bezoek aan Zouavenmuseum op de Markt te Oudenbosch.
(10.00 uur - 12.00 uur). Ieder zorgt voor eigen
vervoer. We zien elkaar om 10.00 uur in .het museum.

juni

30

Veldnamen deel 9 (Bavel-Bolberg-Eikberg-RoosbergWoe s tenberg) •

juli

1

mei

15
aug. 8-11

sept.

Tentoonstelling "Oud Speelgoed" op Bavel Anno 1920.
Brieven van Paulus 48.
36e Heemkamp te Den Dungen.

12

Veldnamen deel 10 en 11 (Ginneken-dorp) verschijnen (?)

31

Einde 9e verenigingsjaar.

1
17

Begin 10e verenigingsjaar.
Jaarvergadering in Fazanterie. Aanvang: 20.15 uur.
Veldnamen deel 12 (Notsel) (?)

okt.

15

Brieven van Paulus 49

dec.

15

Brieven van Paulus 50, Een Gouden Paulus.

1985
febr. 15

Brieven van Paulus 51.

april

Paulus bestaat 10 jaar!

3

Noteert u de data in uw agenda?
Let wel, enkele data of programmapunten ziJn gewijzigd (!)
Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden.

PAULUS EXPOSEERT (11)
GA OOK 'NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE
NIEUWE AANWINSTEN I (5) permanent
Permanent exposeert onze kring z'n nieuwe aanwinsten in de
grote vitrinekast op het gemeentehuis.
Ga ook 'ns kijken, het is op de eerste verdieping en de
moeite waard.
NIEUWE AANWINSTEN II - Bibliotheek vanaf 1 apr il
Na de suksesvolle expositie uit onze boekenkollektie exposeert
Paulus vanaf 1 april. ook "nieuwe aanwinsten" in de bibliotheek
aan de Annevillelaan.
Loop er 'ns langs. Misschien hebt u ook nog we l wat!
OUD SPEELGOED (5) Bavel: l. juli
Als de kinderen groot worden verdwijnt ons oude speelgoed in
een doos op zolder of achter in 'n toch al volie kast.
Ook herinneringen aan onze eigen jeugd liggen 6 aa=biJ.
Je hebt er te veel herinneringen aan om het weg t e gooien,
maar we doen er niets meer mee.
Schenk het aan Paulus.
Die is er blij mee! En 't is goed besteed.
't Mag gerust iets beschadigd zijn!
Op zondag 1 juli exposeren we "Oud Speelgoed" in de Dorpshoeve
te Bavel, tijdens de feesten "Bavel Anno 1920" .
DOE ALS ZOVELEN - BRENG OOK

1

NS WAT MEE VOOR

P ~c [j UJ S
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DE TWEE VAN DE HAAGDIJK
door Jan Soeterboek
'k Ben zo (h)eerlijk verliefd
op die twee van d'n Aodijk
Op diejen een mee diejen dot
daorop ben ik verzot,
juffrouw motte nog sloffe?

Tijdens de laatste Brabantse humor-avond van Paulus brachten
Kees en Anjes Hoosemans het bovenstaande echt Bredase lied
ten gehore.
Hoewel een groot gedeelte van de talrijke aanwezigen niet
uit "de stad" . kwam, werd het enthousiast meegezongen. Enerzijds vanwege de fraaie melodie en anderzijds vanwege de
aanstekelijke tekst.
Omdat er wellicht interesse voor de oorsprong van dit 'brok
kultuur' aanwezig is, heeft Kees Leijten mij gevraagd om
enige achtergrondinformatie te verschaffen.
We moeten daarvoor teruggaan naar de beginperiode van deze
eeuw.

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
d oor Kees Leijten
J n Soeterboek was helemaal enthousiast v an de manier waar op
l< s Hoosemans het liedje over "Die twee van de Aodijk" in
z ' n s how, twee maanden geleden, bracht.
r om ging hij op onderzoek uit en schreef een gezellig verl ov e r de twee vrouwt j es uit dat lied je.
~
tekening op de omslag is er aan g ewijd.
o ude v r ouwtjes diep weggedoken in de omslagdoek t rek ken
h u n " d ouwkar" door Bre da.
m n , waa r z e de slo ffe n in afle ve r den , li g t e r boven op .
c h te rgrond, tegen d e donkere winte r l ucht, zie n we de
l aan d e Prinsenkade. De k e rk we r d op 3 augu s tus
bruik g enomen en kort v o o r z ' n eeuwfees t in 1968

i s voor o nze kring e en g ouden lid .
k e n t hij een toepasselijke tekening voor de
Bri e ve n v an Paulus".
" rie ven v an Paulus" e en unieke plaats in tusq h eemkundetijdschriften in onze provincie.

We bevinden ons op de Haagdijk, een van Bredaas oudste straten met 'n aantal zijstraten die de naam van straat nauwelijks verdienen.
De heer Tegenbosch, die 'n groot aantal jaren 'n slagerij
had op de Haagdijk heeft het niet over 'n zijstraat maar
over 'n poort.
En daar woonden ze, die twee van d'n Aodijk.
Die poort blijkt dan de ingang te zijn van een in Breda zeer
bekende steeg, namelijk de Lange Gampel.
Voor Bredanaars was die naam destijds spreekwoorde lijk want
als iemand verdacht werd van een ietwat modderige afkomst of
z ijn gedragspatroon bevond zich op een nivo b e nede n dat van
de beoordelaar .dan placht men te zeggen: Da' s e r zek e r eentje
uit de Gampel.
De mensen die daar woonden dachten er natuur l ij k anders over.
Zij hadden een hechte leefgemeenschap opge bou wd , steunemd op
'n gezamenlijke armoede. Ze waren merkwaar d ig genoeg oe>k
zeer koningsgezind, hetgeen bleek uit d e straatve rsie ring
ter gelegenheid van de koninklijke jubilea .
In een van de laatste huizen, dus a c h ter in d e Gampel, woonden d e twee van de Haagdijk. Het was een twee lin g , gezusters,
waarvan mi j en waarschijnlijk g een e n kele Bred a n a ar, de origine le n a am bekend is.
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t w li ng groeide op latere leeftijd uit tot een begrip.
mo der , nu 82 jaar, kende hen onder de toepasselijke
am1 Twee uit een ei. Iedereen zal nu wel begrijpen dat het
l d ge lijk een tweeling was.
mo de r van Kees Leijten, eveneens 82, vertelde dat ze er
nooit zo aantrekkelijk uitzagen. De mensen noemde ze dan ook
w l s pottend: "Twee uit 'n vuil ei".
E n ie twat minder positieve benadering waarbij de vraag opdo mt of deze term sloeg op de ouders van dit illustere tweeal of op de lichamelijke toestand van de twee dames in
kw stie .
' n Omschrijving is mij bekend uit de overlevering.
H t wa ren twee nogal onappetijtelijke vrouwen, op z'n Bredaas :
Maoge re wefkes, die zich, met elkaar ruzie makend en nootjes
tend, altijd achter elkaar aanlopend, door de binnenstad verplaatsten. Het waren neringdoenden, ze verkochten briketten
die ze op een handkar vervoerden. De handkar was de bestelwagen van de minder gefortuneerden en het moet geen pretje
g weest zijn om zo'n kar, voorzien van houten spaakwielen
m t i jzeren banden over de kinderkopjes van de binnenstad
voor t te duwen.
H t ademtekort dat je daarbij opliep werd nog vergroot door
h t fe it dat je 'doorlopend' met zeer luide stem de waren
b hoorde aan te prijzen.
Nie t vanwege die handkar maar vanwege de eerdergenoemde
kwa liteiten waren de twee van de Haagdijk zo 'beroemd' dat
z he t mikpunt werden van 'n spotlied waarvan de tekstIOhr ijver mij niet bekend is, maar die zeker op de hoogte
mo t zijn geweest van het Bredase wel en wee. Mogelijk was
h t e n van de plaatselijke komieken zoals b.v. Abraham de
Winter . Mogelijk ook was het epos geschreven ter ge.legenh id va n een Bredase revue.
lodie was een Franse schlager die bekend stond onder
derlandse titel : Zigeuner in de nacht. Dit werd mij
ld door de orgelman die op zaterdagmiddag zijn orgel
1pelen op de Ginnekenstraat en die nog steeds dit lied
n r pertoire heeft staan.
w e bekende Bredase dames een eigen tekst kregen was
v rwonderlijk. De stad was toen veel kleiner dan nu
n1 n ke nden elkaar daarom beter. Opvallende types
& g nd met 'n bijnaam zodat een uitvoerige omschrijodig we rd. Oudere Bredanaars weten nog veel van
1
noemen. Op het platteland had zelfs bijna iebijnaam , er l i epen er rond die zich hun eigen
kond n he r i nneren .
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Nu wordt het tijd om het lied een ~ .?1' de ontleedtafel te
leggen. De eerste zin ervan luidt:
IK BEN ZO

(H)EERLIJK VERLIEFD

In het Bredase dialekt gebruikt men de letter H verkeerd.
Waar die letter moet zijn, daar is ie . niet. B.v. 'n ondje een hondje, 'n aandje - een handje en eerlijk - heerlijk.
Ier in Hullevenout komt da aost nie voor, zeggen ze.
OP DIE TWEE VAN DEN AODIJK
Ook in de tweede regel duikt dat verschijnsel op. Het woord
Aodijk moet zijn: Haagdijk.
OP DIEJEN EEN MEE DIEJEN DOT
Er wordt gesproken over een dot. Dat was een haarknoetje
achter op het hoofd van oudere vrouwen die dan meestal een
zwart hoedje droegen. Zo'n hoedje werd in de volksmond een
kapothoedje genoemd, dit naar aanleiding van het Franse
woord capote, latijn: caput.
'n Larige zwarte jas, zwarte kousen en 'n paar zwarte turftrappers kompleteerden dit weinig modieuze gehèel.
In de zomer nam een witte schort de plaats in van de jas.
DAOROP BEN IK VERZOT
Dit is gewoon: Daar ben ik erg op gesteld.
JUFFROUW MOTTE NOG SLOFFE ?
Tegenwoordig is juffrouw de benaming van 'n ongetrouwde dame
of van een schooljuffrouw.
In de tijd voor de tweede we r e l doorlog bleef men echter juffrouw, ook als . men getrouwd was.
Alleen wanneer iemand een zodanig hoge trap op de sociale
ladder bereikt had dat men er niet meer omheen kon, dan werd
de dame in kwestie mevrouw genoemd .
In Breda waren er dat niet zo veel en die de eer te beurt
viel, kende men met naam en toenaam . Het was i nderdaad 'n eer
want er werd altijd met enige eerbied over deze dames gesproken. Zij waren van een hogere orde . Hun gedrag was enigszins
regentesk. Dat die twee van den Aodi jk een mevrouw tot klant
hadden, kan hier rustig ontkend worden. Ze konden hun· potentiële afneemsters het beste als j uffrouw betitelen.
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MOTTE NOG ,SLOFFE ? : •Moet je nog sloffen ?
Uit deze vraag sprak een zekere onderdanigheid, de klant was
koningin en had dan ook iets te moeten. De verhouding meerdere-mindere was toen veel duidelijker. De mate van beleefd1).eid :j..n qez•~ . zin mag nu tot nul gereduceerd lijken maar werd
toen do~r iedereen begrepen.
A1s laatste' het woord sloffen. Hiervoor had men in Breda
divers.e bet'ekenissen. Er was een slof aardbeien, te weten
'n mandje, 'n paar pantoffels zonder hielen, dit woord
spreekt voo'r zichzelf en de derde betekenis hier ter zake
doende: briketten.
Langwerpige van steenkoolstof geperste voorwerpen met afgekante hoeke.n en 'n symbool van twee gekruiste hamers ten
teken dat het mijnwerkersprodukten waren.
Nu is trouwens ook beter te begrijpen waar dat vuile ei vandaan kwam, want je werd er niet schoner van. Misschien verkochten ze •ook eierkolen.
Deze sloff~m werden het hele jaar door verkocht, omdat de mensen hun kachels wel moesten stoken om te kunnen koken. Ze
waren ook élanzienlijk minder duur dan echte steenkool.
Het :wordt tijd om terug te keren naar U1venhout ~ Een routebeschrijving vind ik hier op zijn plaats, ome.iat die een zeer
merk~aardig verschijnsel bevat. Kijkt u zelf maar.
Ik liep OP de Haagdijk. IN de Tolbrugstraat.. IN de Lange
Brugstraat. IN. de Karrestraat. IN de Eindstraat. OP de Ginnekenstraat. · op het Van Coothplein. OP qe Nieuwe .Ginnekenstraat.
OP de Wilhelmipastraat. OP qe Ginnekenweg. OP de Ginnekenmarkt.
IN qe Raadhuisstraat.
OP qe Ulvenhoutselaan en PP de Dorp,
straat.
Wie iets van dat IN en OP begrijpt mag het mij komen vertellen.

VASTENAVOND OF

V~ST~LAOVONT

(2)

Erg enthousi ast werd o~s vorige nummer van Brieven van Paulus
ontvangen.
Veel over de v astenavondviering werd daardoor vastgelegd en
behoed voor v ergete lhe id.
Enkele van onze leden zegden toe in nummer 51 (Karnaval 1985)
qoor een artike l heri nneringen op te zullen halen aan de
beginjaren van Karn a v al 1 die nog niet g~publiceerd zijn.
Hept u ook nog 'n l a ng o f kort, maar interessant verhaal?
Zet het op papier, o f v er tel het onze redaktie.
We zijn benieuwd!

DE GOUDBERG EN DE VOSSENBERGSE MOLEN
door Gerard van Herpen
De Strijbeekse Hei, de Goudberg en het grensgebied van Grazen
behoren tot de gebieden waar ik graag vertoef. Toen ik pas in
Breda woonde, was de wandeling op en rond de Goudberg in alle
seizoenen een komplete ontdekking.
In de herfst was er de bloeiende heide, in het voorjaar waren
er de vogels op de plassen en was er het uitzicht op het lage
bekengebied bij de grens, de winter toverde zilver aan bomen
en struiken en in de zomer tenslotte waren er de Rotterdammers. Ook een natuurverschijnsel dat er mag wezen.
Ik kom tot die bespreking vanwege de publikatie van twee
nieuwe delen over Veldnamen van ir. Christ Buiks, die zijn
uitgegeven door de Heemkundekring "Paulus van Daesdonck", die,
zo u dat nog niet mocht weten, in Nieuw-Ginneken gezeteld is.
De deeltjes zes en zeven hebben betrekking op de gebieden
Strijbeek en Grazen.
De ·hoeveelheid gegevens over deze grensstreek bleek zo groot
dat de schrijver besloten heeft om er twee deeltjes aan te
wijden. Stap voor stap graast Buiks het terrein af, verklaring
zoekend en gevend voor de vele veldnamen en daardoor toch ook
beetje bij beetje een historisch totaalbeeld oproepend van het
hele gebied.
Dat in alle seizoenen schone natuurgebieden als de Strijbeekse
Heide behouden zijn gebleven heeft, zo lees ik, een heel prozaische reden. Veel van wat heette de gemene heide, werd door
de boeren ontgonnen. Die kregen dan zo'n stuk in eigendom. De
laag gelegen heidegronden waren vruchtbaarder dan de hoger gelegen stukken. En waarom is dus. zoiets moois als de Strijbeekse Heide voor ons wandelaars behouden gebleven ?
Alleen maar, zo blijkt, omdat die gronden van de Strijbeekse
Heide zo slecht waren en zo onvru chtbaar d at de boeren er niet
aan dachten om ze te ontginne n. Die geb iede n lie ten de boeren
door hun schapen begrazen.
STRIJBEEK
Om te beginnen wordt geprobeerd om een rede l ij ke ve rklaring
te vinden voor de naam Strijbeek. Strij als strome nd wat er,
strijd in de betekenis van tweedeling v a n h et geb ied St:cijen,
grensbeecke van Strijen of Strij d afgeleid v a n striene, een
germaanse wortel? Er zijn behalve Strij b eek e n Strijbeekse
Heide ook nog andere aanduidingen, zo a l s de Strijbeekse Beek,
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die oorspronkelijk de Kaal, toen de Strijbeek, toen de Beek
en nu de Strijbeekse Beek wordt genoemd. Zij vormt de grens
met Belgiê. In het zevende deel van Veldnamen is een heel
poêtisch prentje opgenomen van Gijs Mertens van de grenspaal en van de brug over de Strijbeekse Beek.
GOUDBERG
De Goudbe~g, dat wat heuvelachtig gebiedje rond enkele mooie
vennen, krijgt slechts een korte beschrijving. Ik was zeer
benieuwd naëlr historische achtergronden, ma·a r Buiks bepaalt
zich hier, m.i. ten onrechte, uitsluitend tot de naamsverklaring. Welke funktie had dit gebied in de pre-historie en
hebben ..de heuvels terpachtige betekenis gehad ?
Er zijn verhalen over dit natuurmonument, die vertellen dat
er belangrijke romeinse vondsten zijn gedaan in en rond dit
gebied. Buiks laat ons in het ongewisse en bepaalt dat de
naam Goudberg nog niet zo heel oud is en ontleend is aan de
zeer slechb~ zandgrond. De associatie met goud kan ook ontstaan zijn door de aanwezigheid van een molenaar, de mulder
van de Goudbergse molen, de molen die tot 1835 hier heeft
gestaan en toen naar Ulvenhout is overgebracht.
Voor de inwc.) ners van Ginneken stond de molen nl. wel erg
ver af. Die molen moet hebben gestaan op een heuvelachtig
terrein schuin tegenover de tegenwoordige Go~rgse Hoeve.
Dat bergje droeg ook wel de naam Voussenberch of Vossenberg. Buiks komt dus ook de naam Vossenbergse molen tegen.
Vossenberg is een verspreid voorkomend toponiem, dat' niet
primair relaties hoeft op te roepen met vossen, maar eerder
met de plant F.ors of gaspeldoorn. Een vlinderachtige bloem
die veel op de brem lijkt.
GRAZEN
De verklaring van de na~ van de buurtschap Grazen ligt iets
meer voor de hand dan die van de naam Zwartven bijvoorbeeld.
Zwart staat vermoedelijk voor Zwet en Zwet is volgens Buiks
een grens, in dit geval een g.r ens tussen Chaam en Ginneken.
Zwart kan overigens ook slaan op zwarte turf die uit het water werd gehaald. De veldnaam Grazen komt al in 680 voor in
de vorm van Groseas en in 1234 als Grazen. Mansion vermeldt
een Grazen bij Leuven en komt daarbij ~p het element gras.
Ik ben nog een hele mooie en een heel Brabantse naamsverklaring tegen gekomen, die ik ·te aardig vind om haar onvermeld
te laten.
Kekensakker, was een akker in bezit van een zekere Kee Cor-
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nelia. De naam Neep wordt als een vormaanduiding vermeld
voor een stuk grond dat ligt ingeklemd in het meanderdal
van de Mark. Een vormaanduiding is ook Kloot, Knikker daarentegen duidt weer op de schrale kwaliteit van de grond en
Bliek is een in de Baronie veel voorkomende veldnaam, die
als Blik ook Ven betekent. Onder Eikel wordt een stuk beem~
den verstaan. Ik maak overigens aanspraak op die veldnaam,
want ik heb in mijn vorige aflevering over de Veldnamen.
geschreven, dat Vang ook wel een toponiem zou wezen.
In de Brieven van Paulus 45 (pag. 69) wijst de redaktie
mij er op dat Vang een elementair onderdeel van een molen
is. Zoals Wiek. Zal je in het Zaanse molenland geboren
zijn. Dicht in de buurt van de oliemolen De Zoeker en dan
word je in he~ land van de Vossenbergse molen toch nog gevangen.
Uit: "Dagblad De Stem" d.d. 10.1.1984

BRABANTSE HUMOR VAN KEES EN ANJES HOOSEMANS
door Ellie Rietveld
"Ik ben zo lekker verliefd op die twee van de Haagdijk, op
die met die dot, daarop ben ik verzot en op die ander wat
minder".
Uit volle borst zongen de aanwezige leden van heemkundekring
Paulus van Daesdonck in de taveerne op Jeugdland in Ulvenhout
deze volksdreun mee.
Op uitnodiging van de heemkundekring zorgden Kees en Anjes
Hoosemans (Princenhage) voor een avond vol met Brabantse humor. En dat ze daarin slaagden bleek al na hun eerste lied,
bestemd voor Jan Graumans, ·over "24 rozen" die uiteindelijk
"17 margri.eten" (tijdschriften) opleverden. De taveerne op
Jeugdland zat tjokvol.
Kees Hoosemans en zijn vrouw Anjes zorgden dan ook voor een
ouderwetse gezellige avond. Na hun introduktie, die al grappend en grollend gedaan werd met plagerijen tot bekenden en
minder bekenden in de zaal, kwamen ook hun liederen me~t heimwee naar het oude Breda aan bod.
Heimwee naar de oude gasfabriek, de Kunstzijde en de Kwatta,
naar al wat weg is en niet meer terugkomt.
over het oude Brabant met zijn dialekt, dat veelal verloren
gegaan is. En naar de verhalen van de ooievaar, de valse
voorlichting van vroeger.
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Maar ook Ulvenhout van nu met zijn slechte winkelbezetting,
bouwvakkers, de sauna en de vernieuwingen in het onderwijs
en de kerk kwamen in hun liederen en grappen duidelijk tot
uiting.
Met het lied tot slot "Ge hedde oe eige er 't hardste mee•
gaven Kees en Anjes nog een aardig lesje aan de aanwezige n
mee.
Uit: "Dagblad De Stem" d.d. 19.1.1984

HEEMKAMP IN DEN DUNGEN l 1)
door Kees Leijten
Voor de 36e keer wordt dit jaar het heemkamp van Brabants
Heem georganiseerd.
Traditiegetrouw begint het programma op woensdagmiddag 8
augustus me t ontvangst en "inkwartiering".
De deelneme rs worden ondergebracht bij partikulieren in he t
ontvangende dorp of zorgen zelf voor logies.
Een groeiend aantal brengt de caravan mee en slaapt dus dri e
nachten op z'n eigen bed.
In 1952 en 1980 werd het kamp in onze Gemeente georganiseerd.
Velen hebben nog pracht herinneringen aan dit festijn op
Anneville.
Sinds dit kamp is onze kring jaarlijks door een tiental
leden vertegenwoordigd. Hopelijk ook dit jaar weer een
grote deelname uit onze kring.
U kunt zich alleen melden door schriftelijke aanmelding bij:
Penningmeester Heemkundekring "Den Dungen"
Mgr. Godschalkstraat 12
5275 BP Den Dungen
(tel. 04194-2454)
en gelijktijdige betaling van f 120,-- per persoon op
bankgiro 11.29 . 00.003 Heemkundekring "Den Dungen" of
postgiro 33.03.238
Heemkundekring "Den Dungen"
Vermeldt u er tevens bij of u met tent of caravan komt,
zelf voor slaapgelegenheid zorgt of wilt worden ingekwartierd.
In ons volgend nummer zullen we het volledige programma
publiceren.
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OVER BIJGELOOF EN HEKSEN
door Kees Leijten
Maandag 19 maart waren we weer terug in de Fazanterie na
een kortstondige gedwongen verlating.
De zaal puilde uit toen vice-voorzitter Kees Leijten, die
de zieke Jan van der Westerlaken verving, de 160-koppige
menigte verwelkomde.
Gewoontegetrouw hadden enkele leden de slogan "Breng 'ns
wat mee voor Paulus" goed begrepen.
Harrie Knibbeler schonk de kring een getekende "Huiszegen"
uit de periode van de laatste Wereldoorlog. (De grote kenner van huiszegens, Willie Knippenberg, bewonderde de
schenking met kennersblik).
Nel van Loenhout schonk de kring een tweetal oude schoolboekjes.
De twee schenkingen werden door de voorzitter in grote dank
aanvaard; de beide leden-schenkers kregen een welverdiend
applaus van de zaal.
Drs. Willie Knippenberg ging in een uitvoerig betoog in op
het bijgeloof van vroeger en nu. We kennen het allemaal.
De mascottes, amuletten, "genezende" stenen, heilbrengende
armbanden en gelUkbrengende halskettingen.
Het magische getal 12 werd besproken.
De hele tijdtelling werkt met 6 en 12. Er waren ook 12 apostelen en een normale mens heeft ze alle twaalf op 'n rijtje.
Als je er een tekort komt, ben je gek. Daarom is 11 het gekkengetal. We kennen het met vastenavond.
En een teveel brengt ongelUk. Het getal 13!
Na de pauze kwamen de heksen, reeds eeuwen bekend.
Uit de vroegste tijden zfjn afbeeldingen van heksen bekend,
meestal naakte vrouwen.
Ook de heksenwaag te Oudewater en de hek senve rbrandingen
van enkele eeuwen geleden zijn niet onbe ke nd .
Ook nu nog zijn er vele heksenkringen.
Vooral in Engeland bestaan al zo'n 30.000 k r inge n waar enkele
gemaskerde mannen een harem van "heksen" er op na houdt.
In Nederland is dat zo niet bekend.
De drugs spelen een belangrijke rol i n de he k seri j.
Ook heksenbezems in berkenbomen en he ksenkri nge n van paddestoelen werden getoond.
Een waterval van prachtige dia's passeerde n de revue en
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boeiden tot elf uur de vele belangstellenden, die na het
afsluitend woord van de vice-voorzitter de eminente spreker met een dankbaar applaus beloonden.

DE HONDERD SPREUKEN VAN BREUGHEL
door Ellie Rietveld
Met meer dan honderd leden was Paulus van Daesdonck maandag
27 februari te gast bij de Paters Capucijnen in Meerseldreef,
waar ons lid Pater Wilfried Mertens met de hem eigen gezellige stijl van spreken een lezing met li chtbeelden gaf over
de honderd spreuken van Pieter Breughel de Oude.
De volle zaal luisterde geboeid naar wat de 83-jarige
spreker te vertellen had.
Alvorens in te gaan op de spreuken belichtte hij de persoon
van Breughel, die uit de Kempen kwam en wellicht zelfs uit
onze eigen omgeving.
Hij leefde van ±_ 1525 tot 1569.
Er · is een duidelijke correlatie tussen het werk van Breughel
en de zitterkens op de koorbanken in Hoogstraten en Breda.
Het schilderij in kwestie noemde hij een "Hutsepot" van afbeeldingen. Een veelheid van afbeeldingen die niet bijeen
hoorden, was versmolten tot een boeiend geheel.
De figuren waren o.a. gegroepeerd rond een herberg, 'n poortgebouw, 'n erf en een water.
De "boertige" of "drollige" Breughel had een aantal spreuken
afgebeeld, die nu nog bekend zijn, maar ook een aantal, waarvan we nu de betekenis niet meer kennen.
Pater Wilfried maakte van het geheel een gezellig verhaal
doorspekt met vele anekdotes.
Jan Grauwmans had van het schilderij, waarvan het origine el
in Berlijn hangt, een aantal heel fraaie dia ' s gemaakt.
Telkens werd teruggegrepen naar het gehele schilderi j, waarna weer een nieuw deel werd uitvergroot.

de llu/s zegen

Het was een gezellige en l eerzame avond , die gelarde erdwas .m et
het heerlijke Belgische trappistenbier .
Het ging de 83-jarige spreker goed af .
sfeer .
Door zijn spiritualiteit kweekte hij een
Daarom beloonde voorzitter Jan van der W s t rlaken Pater
Wilfried met een heerlijke fle s spiri tu li
door
ziekte afwezige Jan Grauwmans met een w lv rdiend applaus.
Rond middernacht trok de lange stoet auto ' s weer over .de
grens naar het Nederlands deel van het heem.
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OUDE MATEN (4)
door K.A.H.W. Leenders
DE JUISTE MAAT DER MATEN
We hebben al gezien dat de- oude maten verschillend waren
naar gelang de streek en dat er zowel verschillen op grote
regionale schaal waren, als van plaats tot plaats.
Tevens bleek dat men voor haast iedere toepassing een aparte
maat gebruikte. Daarmee zijn we er nog niet!
In de loop van de tijden veranderden de maten heel geleidelijk en nauwelijks merkbaar van grootte. Ik bedoel hier dus
niet de plotse invoering van een nieuw stelsel, zoals dat
in het begin van de 19e eeuw enkele keren gebeurde.
Neen, het gaat om een geleidelijke verandering.
Hoe kon dat gebeuren?
Men bewaarde toch braaf een ijkmaat. Inderdaad, maar de ijkmaten gingen ook maar een beperkte tijd mee: we praten al
snel over 5 eeuwen! Door het gebruik trad slijtage op: korter worden van de lengtematen; het vervagen van merktekens.
Houten maten konden gemakkelijk na enkele eeuwen in slechte
toestand verkeren of bij een brand verloren gaan. Soms
bracht men de plaatselijke voet-maat aan op een steen bij
het raadhuis: door het herhaaldelijk passen sleet de steen
uit, zodat de voet groter werd. Of men bracht een horizontale staaf aan in de gevel van het raadhuis: ideaal voor
oude mannetjes om op te zitten bij het bespreken van het
laatste nieuws. Maar intussen boog de staaf wél door en werd
de roede wat korter.
Wat er precies allemaal gebeurde is zelden duidelijk, maar
het feit dat de maten die in het Stedelijk Museum te Breda
bewaard worden in 1800 nog maar erg jong waren, geeft al aan
dat geregeld vernieuwing nodig was - met alle gevaar van
kleine wijzigingen.
Bij het analyseren van verkavelingen te Etten, waaronder een
die heel nadrukkelijk met de Bredase maat werd uitgezet, kon
ik vaststellen dat rond 1300 de Bredase bunder slechts ongeveer 1,26 ha. groot was. Dit is belangrijk minder dan de
maat die men rond 1800 opgaf: 1,2917 ha, of de omvang die
voor de tijd rond 1700 te berekenen valt: 1,298 ha.
We zagen in aflevering 2 dat het lopen als inhoudsmaat voor
granen en oppervlaktemaat voor akkers in ziJn oorsprong erg
nauw aan de wijze van akkerbouw gebonden was.
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Maar sinds de vorming van deze maJ.~_I}J ergens diep in de
middeleeuwen, heeft de landbouw een grote on-twikkeling doorgemaakt. Daardoor zal het tegen 1800 wel nergens meer waar
geweest zijn dat men met één keer lopen met een niet bijgevulde zaaikorf nog juist 1 lopen zaadland bezaaide. Zowel.de
vorm en inhoud van de zaaikorf; de hoeveelheid zaad per hektare als ook de opbrengst per hektare waren inmiddels in
meerdere of mindere mate veranderd. Wat bleef, waren de maten "lopen" en hun familie voor inhoud en akkergrootte.
Van groot belang is dat we ons de beperkte betekenis van
heel preciese opgaven van de omvang van oude maten, zoals
die rond 1800 gebruikelijk was, goed realiseren. De veranderlijkheid in de tijd is een eerste waarschuwing. Bovendien k6n men gewoonweg die maten niet zo nauwkeurig meten.
De splinternieuwe definiëring van de meter anno 1983 is niet
beter dan 9 cijfers; de definitie van de meter van rond 1800
had er zelfs maar 3 goed! Toch vinden we opgaven als
1,,31606784 ha. voor de Antwerpse bunder of 1,2916777 ha.
voor de Bredase; 3,767358 m voor de Rijnlandse Roede (Holl.
Staatscrt. 7 maart 1808). Dergelijke nauwkeurigheid is maar
schijn. De getalreeksen ontstonden door fanatiek vermenigvuldigen en delen van heel wat minder nauwkeurige getallen!
Maar zélfs al waren de maten dan zo prachtig scherp ged1~fi
nieerd, dan nog kwam daarvan bij het meten in het veld weinig
tot uiting. Bij onderzoek van het pondboek van Princenhage
voor een gebiedje van 86 hektare in 't Hout aldaar bleek dat
de numerieke waarde van de oppervlakte uiterst geringe nauwkeurigheid had. Door er 1 gemet bij op te tellen werd een
betere benadering verkregen, maar dan bleven er n6g grote
afwijkingen. Het volgende staatje geeft daarvan een overzicht:
pondboekgemet

spreidinggemet

aantal
perc.

fei tel.
gemet

"1~"

6

1,9

1,4 -

2,5

"2"

8

3,5

2,6

-

6,3

"3"

7

4,25

2,4

-

10,4

Van de 86,3 ha. die onderzocht werden, was 2,8 ha. niet in
de verponding aangeslagen; 3,1 ha. kon niet goed terug9evonden worden. Voor de rest werden in het pondboek maar
128,8 gemet verantwoord ofwel ca. 75%!
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In het noorden van Princenhage vond ik dat rond 1700 enkele
percelen herroeten werden. De uitslag daarvan werd opgegeven
i n bunders en roeden en klopte binnen 5% van de kadastrale
oppervlakte van 1832. Men k6n het dus wel beter, maar liet
dat kennelijk graag achterwege als op die manier massaal
belasting (verponding) ontdoken leek te kunnen worden.
Tot slot ~en extreem geval:
in 1570 moest, ten behoeve van Philips II, de oppervlakte
van bepaalde percelen opgegeven worden. Een wat recalcitrante eigenaar gaf toen de oppervlakte van een perceel van
ongevee~ 2 hektaren op met een nauwkeurigheid van ~ duim2 !
(1,6 cm). Als we die onzekere oppervlakte langs de omtrek
v an het perceel "uitsmeren" (die zal 570 m lang geweest zijn)
dan is dat streepje grond niet breder dan de golflengte van
ultra-violet licht! Een meting met dergelijke nauwkeurigheid
zou zelfs vandaag, ondanks alle mooie laser-technieken, nog
behoorlijke moeilijkheden opleveren! Maar bovendien moet u
zich eens afvragen hoe nauwkeurig de grens van een eigendom
in het veld aan te wijzen is .•••

EEN OPROEP
Na dit vierde artikel volgt nog een vijfde artikel met
reakties van u en nieuwe gegevens.
Hebt u er nog meer?
Schrijf of bel met Paulus van Daesdonck wanneer u oude maten
in huis heeft (lengtestokken, gewichtjes, wat dan ook).
Ook als u namen kent van maten en gewichten (met misschien
zelfs de grootte daarvan in moderne maat?) wordt u verzocht
dat te laten weten.
Het gaat uiteraard om maten van de eigen streek, niet om
exotische maten uit Indië of Noord-Holland.
Spreekwoorden en gezegden, veldnamen waarin maten voorkomen
zijn ook welkom.
Als deze oproep resultaat heeft, zal daaruit een vijfde bijdrage samengesteld worden.
Paulus wacht op u ••.
U kunt uw gegevens kwijt bij een van de bestuursleden,
vermeld op de achterflap of bij:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

MARIAPARK MET GROT VAN O.L. VROUW
VAN LOURDES TE MEERSEL-DREEF

do.or Pater Wilfried Mertens ofm - cap.
Alle mensen uit de streek kennen wel het Mariapark met de·
Grot van O.L. Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef. Het is een
druk bezochte bedevaartplaats, zodat het de naam "Kempisch
Lourdes" heeft gekregen.
In het bos v66r het klooster vereerden de kapucijnen O.L.
Vrouw van bij het begin van de stichting. Pater Antonius van
Tienen had daar een heiligdom van Loreto uitgebeeld, op de
plaats waar nü het Teresiapark is gelegen. Pater Honorius
Schoonbeek van Megen, gardiaan in 1882-1885, liet in het
park een Lourdesgrot uit graszoden voorstellen.

Wat betreft het ontstaan van verscheiden Maria's heiligdommen,
- _zoals Lourde E. in Frankrijk, Fatima (Portugal), Kevelaar
(Duitsland), Scherpenheuvel en meer recent Banneux en Beauraing in België, daarvan weten we min of meer dat ze er zijn
gekomen naar aanleiding van een verschijning van Maria of
door een bijzonder wonderteken aan haar toegeschreven.
Maar wat we wellicht niet weten is: hoe i s de Grot van o.L.
Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef ontstaan?
Om het alvast in één woord te zeggen: deze Grot is het resultaat of de inlossing van een belofte gedaan aan O.L. Vrouw
van Lourdes.
Hierover dan een beknopt relaas.
In 1894 reisde de toenmalige provinciale overste van de
Belgische kapucijnen, pater Jan-Baptist Rutten van Meerle,
naar Engels Indië om er de kerkelijke visitatie te houden
in het missiegebied van Panjab, aan de Belgische kapucijnen
toevertrouwd. .
In de Middellandse Zee tussen Italie en ~reta stak een hevige
storm op, die twee dagen en twee nachten aanhield. Zelfs de
kapitein en de bemanning van het schip waren op het ergste
voorbereid. Toen ter t ijde kon men nog gee ~ S.O.S. doorseinen.
Te Rome, zo vertelt een tijdgenoot van voornoemde pater, had
deze vernomen hoe een ambtsgenoot v an een ander land weinige
maanden tevoren, een storm had zien bedaren, bij de aanroeping van O.L. Vrouw , met de belofte een grot van Lourdes ter
harer eer op te richten.
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Bij het voortdurend en dreigender stormgevaar deed ook pater
J.B. Rutten de belofte: een grot te stichten indien zij behouden ter bestemming kwamen.
De heilige Maagd Maria, Sterre der zee, aanhoorde goedgunstig
deze b~de; de storm bedaarde en de reis werd voorspoedig voortgezet.
De pater wilde zo prompt mogelijk zijn belofte volbrengen en
besl_oot in de missiepost, in Indië, aan de voet van het katholieke kerkje, een grot van Lourdes te bouwen.

Het werk vlotte echter niet • .Tot twee maal toe stortte de grot - ·
in. Het was alsof de duivel zelf er zijn staart tussen stak,
nijdig in het vooruitzicht van een nieuwe en groeiende verering van zijn aartsvijand Maria.
Toch was eind september de bouw van de grot voltooid.
Op zondag 20 oktober 1895 zou monseigneur Godfried Pelckmans
van Turnhout, bisschop van het Missiegebied van Lahore (Engels
Indië) de grot plechtig komen inwijden. Voor de pontificale
Mis in de kerk was er zoveel volk opgekomen, dat zij werkelijk véél te klein was. In de namiddag had de eigenlijke inzegening plaats. Gans de bevolking van Mee rse ·l -Dreef, Galder
en Strijbeek en omgeving was op de been.

Wegens geloofsbezwaren vanwege de plaatselijke bewoners werd
di t voorstel echter niet gunstig aanvaard. De pater moest
dus zijn éérste plan laten varen en elders zijn belofte zien
uit te voeren.
Zoals gezegd was voornoemde pater geboortig ui t Meerle. Hij
kende dus heel goed het klooster en de omgeving ervan te
Meersel-Dreef.
Daar was een dertigtal jaren tevoren tegenover het klooster
een bos aangelegd. Zoals een tijdgenoot van de pater s chrijft
"volgens een plan dat noch grot, noch bedevaartplaats voorzag,
maar dat de Onbevlekte Maagd Mar ia aangetekend had, om voor
het oprichten van haar troon en voor het aanroepen van h aar
Naam een heerlijke en stille plaats voor te bereiden" .
En .de schrijver besluit zijn verklaring met de woorden : " Het
rustige bos groeide welig op; de onstuimige zee voerde e e n
stichter aan; de Grot is gebouwd e n beroemd! Wie zal i n deze
s chijnbaar toevallige f e iten de tussenkomst van Maria nie t
e r kennen? " "
Hier zou de beloofde grot van O.L. Vrouw van Lourdes komen .

Maria's Genadedal, het prachtig Lourdes van de Kempen,
droeg veel bij tot verdieping van het christelijk leven.
Het toenemen echter van bedevaarten en bedevaarders zou door
de twee wereldoorlogen sterk verhinderd en verminderd worde n.
De grens immers werd gesloten, zodat de talrijke Nederlanders
achterwege bleven.
Na de wapenstilstand zou de Mariaver ering te Meersel-Dree f
haar hoogste bloei tegemoet gaan. Van diep i n Nederland e n
België kwamen vele bedevaarders hier samen. En die toeloop
van mensen vermindert tot op heden toe nog niet.
Over het Park van het Genadedal te Meers el-Dreef een volgende
keer. ~

Op 11 mei 189 5 was pater Rut t en i n België terug, e n maak t e
aanstonds zijn plan bekend.
Nog de zelfde maand verlegden twee broeders van het kloos t e r,
Br . Timoteüs en Br. Hugolinus de Le iloop (het beekje ) in h et
bos t e ge nover het klooster en bouwden een stevige brug tegenove r de kerk.
De be volking van de streek begroetten het plan met ge e s tdrift.
Met paard en kar brachten de boeren aarde en steen aan. Werkliede n legden tussen de oude beuken en eiken e en brede laan
aan naar de Grot toe. De steengroeve van Bierk, in Belgisc h
Brabant, leverde de nodige porfiere rotsblokken.
Pater J.B. Rutten zelf kwam reeds in juni de éérste steen
leggen.
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MOORDPOGING TE EYNTHOUT
Het parket van Turnhout ter pl aats e .
De kermis van Eynthout is Dinsdagnacht door een bloedig
drama gestoord geworden, waartoe naar 't schijnt het slachtoffer zelf aanleiding heeft ge g e ven. Langsheen de baan staat
met zijn woonwagen de leurder Louis Cuypers, van Veerle, op
den grond van Karel Gabriels.
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Zekere Jozef Vranckx, van Vorst, was ter kermis, en scheen
er genoegen in te hebben Cuypers te plagen. Hij maakte dezes
hond, ondanks het verbod van den leurder, los. Cuypers ontnam hem de ketting, waaraan het dier gebonden lag. Dan ontstond twist en Vranckx wierp Cuypers ten gronde, deze ging
daarop in zijn woonwagen, nam zijn revolver en loste een
schot in de lucht. Hier bleef het voorlopig bij.
Doch l.ater keerde Vranckx terug, ' t was toen rond 1 uur
's nachts. Hij begon aan den wagen te schudden,- ·roepende
komt er maar eens uit. En toen Cuypers te voorschijn kwam,
bekwam hij van den woestaard eene klap in ' t gelaat. Dan
zou Vranckx nog den trap van den woonwagen hebben beklommen.
De leurder, denkelijk op eigen verdediging bedacht, nam zijn
revolver en loste een schot, dat Vranckx in volle borst trof.
Hij viel ten gronde. Dadelijk snelden verscheidenen personen
toe, die het slachtoffer in eene nabij gelegen woning brachten. De geneesheer van Veerle werd ter plaatse geroepen, en
na de eerste verzorging deed hij hem naar ' t gasthuis van
Diest vervoeren. Daar werd het slachtoffer verder verzorgd.
Er werd bestatigd dat de kogel langs de borst in ' t lichaam
is gedrongen, naast het hart is gegaan en onder de nieren
is blijven vastzitten. Er zijn dus feitelijk geene levensorganan gekwetst. Het slachtoffer mag van geluk spreken,
want hij zal er het leven niet bij inschieten. De dader
overhandigde zijn revolver aan den veldwachter verklarende
dat hij zich ter beschikking van het gerecht hield. De gendarmen van Vorst kwamen onmiddellijk een onderzoek instellen,
en namen den revolver in beslag. De dader had dit wapen
Zaterdag te Westerloo gekocht.
Het parket van Turnhout werd van dit drama per telefoon verwittigd, en samengesteld uit MM. Janssens, onderzoeksrechter,
De Beus, substituut van den prokureur des konings, en Hannoset, griffier, begaf het Woensdag zich naar Eynthout, om ter
plaatse een onderzoek in te stellen; verscheidene personen
werden ondervraagd, het drama werd uitgelegd zooals wij
hooger verhaalden. De magistraten hebben den dader dan ook
niet aangehouden, waarschijnlijk omdat zij van oordeel
zijn dat hij reden had om zich te verdedigen. Het onderzoek
zal nu verder voortgezet worden.
Uit: "De Kempenaar" 1921

JEUGDHERINNERINGEN (9)
door J. Goosen
Uit reeds lang vervlogen dagen schoten me e ensklaps nog enkele herinneringen te binnen uit m'n jongste jeugd, toen ' t
groot groeien . eigenlijk nog moest beginnen.
Nu ik dit zit op te tekenen, is ' t 'n stormachtige regendag
en al mijmerend hoor ik nog onze 3-jarige kleuterstemmetjes
vanuit ' t fröbelschooltje opklinken om de Schepper te vragen
om ' t buiten wat draaglijker te maken:
Lieve Heertje
Geef mooi weertje
Geef mooi dag
Dat ' t zonnetje maar schijnen mag.
Soms hielp dat en dan verhelderde dat geduldige nonnekesgezicht, maar soms schrok je je te pletter, als 'n flinke
donderslag volgde op het weerlicht. Nog harder steeg ons
smeekgebedje, gedragen door een of andere Serafijn, naar de
hemel op. En wij weer maar afwachten.
Ik moet altijd nog even glimlachen als ik denk aan de toiletpauze op ' t binnenplaatsje van ' t klooster.
Soeur Francisca, 'n zuster met .van die grote handen, waarmee ze ons al klappend met ' t versje
een-twee-drie in de maat
anders wordt de zuster kwaad
netjes in de rij liet lopen, had ons uitstekend afgericht.
Wij droegen toen nog 'n soort klepbroeken met zowel 'n voor
als 'n achterklep.
Op kommando gingen, staande voor de kinder-w.c.-tjes, de
kleppen omlaag, dan volgde de goede raad om juist te sturen, gevolgd door: oogjes omhoog (!) en ' t schietgebedje
"Jezus-Maria-Jozef:'
Zo werd je al plassend opgevoed om de hemel te verdienen.
' t Gevolg was menigmaal 'n natte klep als de wind onder je
benen doorschoot.
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Dan mochten we weer terug naar 't nog steeds bestë.ande lokaal
aan de straatkant. Tegen de rechterwand hing 'n groot schilderij. Dit is nu verhuisd naar 't Bisschoppelijk Museum in
Breda. Er stond 'n bisschop op afgebeeld, maar ons werd verteld dat 't Sint Nicolaas was. Als je ondeugend was, moest
je onder dat schilderij gaan staan, zodat Sinterklaas je
goed kon zien en de juiste aantekeningen kon maken in z'n
grote "weet-alles"-boek.
We hebben ook heel wat matjes gevlochten en heel wat lapjes
stof uit elkaar "geploesd".
De zusters hebben er talloze kussens mee gemaakt.
Toen we wat groter waren, hebben we dikwijls wat appeltjes
gebietst uit de zustertuin.
't Veiligste moment was altijd als de witte ·zusterbroeken
met halflange pijpen aan de wasdraad in de wind hingen te
bollen. Langs de vijver van de pastoor kon je door 'n gat
in de heg in de tuin komen en je bleef achter '.t wasgebeuren uit 't zicht van de "Ettense" werknonnekes.
Eén keer hebben ze 'n zuster, die al klappend de kindertjes
netjes in de rij hield, uit de openstaande beerput moeten
halen. IJverig achteruit marcherend had ze niet gezien, dat
die open stond. Nog dagenlang was dit 't onderwerp van de
dorpsgesprekken, die altijd begonnen met: "Eddet al gehoord
Il

In 't klooster heeft nog lang 'n bepaalde landelijke geur
gehangen.
Toch waren de zusters wel bezorgd.
Met 2 jaar mocht je al naar school. Je begrijpt, dat nog
niet ieder zuiver was. Geen nood. De zusters hadden 'n stapel luiers. Je werd netjes verschoond en de moeders kregen
de "volgedane" luier als presentje thuis met 't verzoek de
luier gewassen en gestreken mee terug te geven.
Alles is aan verandering onderhevig.
't Luiertijdperk is grotendeels voorbij, de pampers deden
hun intrede. De zusters zijn verdwenen uit Ulvenhout, maar
de herinneringen blijven!

BIJGELOOF ( 35)
Als iemands rechteroor tuit, dan spreekt men goed van hem.
Als iemands linkeroor tuit, dan spreekt men slecht van hem.

OORLOGSHERINNERINGEN (3)
door J. Goosen
Je staat er verbaasd over, hoe velen vindingrijk worden, wat
kleding, voeding en ontspanning betreft.
Wat denk je van 't zelf boter maken. 'n Fles volle melk werd
net zo lang gerold, tot de boterdeeltjes bij elkaar schoten
en 'n extra klontje roomboter was de beloning. Natuurlijk was
de melk afkomstig van de boerderij, want officieel kreeg je
op de distributiebon slechts taptemelk.
In de oorlogstijd gingen de scherpe tegenstellingen tussen de
diverse standengroepen er wel af.
Men vond elkaar, was trouwens aangewezen op elkaar.
Vele boeren hebben toen getoond, dat ze uit 't goede hout
waren gesneden en de "burgers" waren er dankbaar voor.
Bekend is, dat er eentje bij was, die beweerde: "dat de burgers maar gras moesten vreten!"
'n Wonderlijk lot viel hem ten deel, nl. z'n boerderi~ werd
bij de bevrijding in brand gestoken!
'n Behoorlijk kostuum was niet meer te krijgen. De samenstelling van de stof was van 'n soort zakkegoed en lebberde op de
duur aan je lijf.
Ik weet nog dat N.A.C. de slotwedstrijd moest spelen om 't
landskampioenschap (!) tegen B.V.V. (Den Bosch) op 't WillemII-terrein.
Tijdens deze geweldig spannende wedstrijd (gewonnen door NAC
met 1-0) barstte 'n onweersbui los boven 't publiek, dat als
haringen in 'n ton in 't volgepakte stadion was verzameld. Je
kon gewoon niet gaan schuilen, dus ieder liet zich gewillig
nat regenen. Na afloop van de wedstrijd was 't net of sommigen
gekrompen waren.
De mouwen van hun jasje waren door 't vocht en de goeie kwaliteit (!) opgeschoven tot aan de elleboog en de broek tot net
onder de khieën. Bij anderen liepen de bruine of zwarte strepen over hun gezicht, omdat de hoed, die ze droegen, nou ook
niet de beste kwaliteit had.
Er is toen wat gelachen èn .•.•..• gefoeterd.
Ook ik was in die tijd een verwoed roker.
Ondanks het feit dat we tabaksartikelen in de winkel verkochten, kregen we van vader ook slechts ons rantsoen op het tabaksbonnetje. Wat werd dus de redding Belgische shag, die je
aan de grenskanten kon kopen.
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't Was zo'n soort eigen teelt tabak, nog vochtig van de
niet altijd rijpe tabaksbladeren. Je kon dit spul dan ook
beter buiten roken! We noemden het al spottend: "fleur de
matras". Kosten per pakje+ f 7,50. 't Waren knotsgekke
prijzen. Ik kocht 'n gouden tientje voor f 80,--. 'n Week
later kreeg ik er f 120,-- voor.
'n Paar schoenen op de zwarte markt kosten f 300,--.
'n P~ f 1.000,--. Iedereen had geld, maar 't was niets
meer waard. Geen wonder dat er na de oorlog 'n geldzuivering
onder de toenmalige minister van financiën, Mr. Lieftink,
plaats vond.

l
l

Hoeveel zakjes graan zi]n er 's avonds niet van boer naar
burger verhuisd ? Zelf graan malen en brood bakken was in.
Zelfs slachten gebeurde klandestien.
Ik weet nog, dat wij van 'n boer uit Alphen ,·n varken hadden
gekocht. Ondanks 't vervoerverbod arriveerde 't beestje
's middags toch achter langs onze tuin en werd met zo min
mogelijk lawaai naar binnen geloodst.
Toon van de Broek, de slager, werd gewaarschuwd en die
"keelde" het meteen. 't Bloed werd opgevangen, de troep
werd verwijderd, 't beestje werd "geleerd", zodat 't vlees
kon besterven.
De andere morgen om 4 uur kwam Toon terug en werd alles
mooi uitgebeend. Moeder is dagen aan 't braden en inmaken
geweest en de haxmnen gingen naar Frans Smeekens bij 't bruggetje over de Mark. Die had 'n speciale schouw en daar werden ze in gerookt. "Heerlijke" herinnering!

EEN ONTUCHTIGE SCHOOLMEESTER TE BAVEL
In de Brieven van Paulus van februari 1982 (nr. 36) schreven we over het lage traktement van Albertus .van den Broeck,
de protestantse schoolmeester van Bavel.
Van den Broeck was door Prinses Anna, als voogdes over prins
Willem V, aangesteld bij besluit van 11 januari 1753.
Tevoren was hij schoolmeester in Breda geweest. Hij was de
opvolger van Willem de Vries, die in Teteringen was benoemd.
Kort na zijn komst te Bavel w.; rd Van den Broeck door de bevolking lastig gevallen. Op 3 december 1753 ~ehandelde het
dorpsbestuur zijn schriftelijke klacht, die inhield " dat
hij door kwaataardige mensschen in veele opzigte soo aan
zijn persoon, dienst, respekt als aan sijn huisinge beleedigt en geaffronteert" was.
Het dorpsbestuur wist niet welke personen hier in dit opzicht
misdaan hadden. Daarom werd een algemeen verbod tegen het moll,steren van Van den Broeck aan de Pui te Bavel afgekondigd.

PAULUS ALS ERFGENAAM
Regelmatig publiceren we in ons tijdschrift de vele grote
en kleine giften, die weer binnenkwamen.
Soms vind men iets op zolder bij de grote schoonmaak, 'n
andere keer wordt de boekenkast afgeslankt of komt van al l.es
tevoorschijn bij een verhuizing.
Onze kring is met alle grote en kleine giften erg blij.
De laatste tijd komt het regelmatig voor, dat na een overlijden ook aan onze kring wordt gedacht.
Men weet dat het goed bewaard wordt ten behoeve van de gemeenschap.
Onze vereniging is een rechtspersoon.
U kunt Paulus van Daesdonck daarom ook in uw testament laten
, . opnemen of iets schenken bij codicil.

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (32)
door Dr. F.A. Brekelmans

l
1

Uit getui. genverklaringen blijkt dat Van den Broeck er allermins_t een fatsoenlijk gedrag op na hield. In 1761 verschenen
voor sc~epenen van Ginneken verschillende getuigen, die verklaringen af legden over oneerbare voorstellen die de schoolmeester gedaan had of zelfs over pogingen om vrouwen te verkrachten. Van den Broeck was gehuwd met Johanna van Dongen
en had 2 kinderen. Dat belette hem niet om zowel heel oude
als heel jonge vrouwen te molesteren.
In 1756 had hij op de weg van Bavel naar Gilze de eenentwintig-jarige Anna Bouvril oneerbare voorstellen gedaan. Hij
had haar gevraagG of zij een rijksdaalder wilde verdienen,
haar daarna aangegrepen en geprobeerd haar in een heg te
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duwen. Gelukkig was het meisje aan deze geweldpogingen
ontsnapt.
Op de Ypelaarse akker had Van den Broeck een meisje van 10

jaar in het koren getrokken en geprobeerd met haar gemeenschap te hebben. Het kind had alarm geslagen en goddank op
tijd kunnen vluchten.
Zelfs de vijfenzestig-jarige Elisabeth Bakker, die vlak bij
de woning van Van den Broeck woonde, had hij meermalen in
haar eigen huis op een onordelijke manier aangegrepen en onder haar rokken getast. Ook had hij deze vrouw eens tegen de
beddespon geduwd en haar rok van voren opgehaald. Haar man
was toen juist in de tuin met de buurman aan het praten en
kwam op haar geroep toesnellen. Hij joeg de gemene onderwijzer met afgezakte broek de deur uit.
In Breda had Albertus met de dochter van een herbergier ontucht willen plegen. De getuigen verklaarden allen dat hij
een "seer querelleus en gevaarlijk humeur" had.
Ook met het dorpsbestuur kon de onderwijzer niet overweg.
Op 28 maart 1761 bevond hij zich in de herberg van Goris
van den Bleeck te Bavel. Daar was ook aanwezig de gezworene
van Bavel Die l is Boomaers met diens vrouw Jenneken Huybregts.
Boomaers ging naar het vuur , dat daar brandde om zijn pijp
aan te steken. Hij stiet per ongeluk met de tang tegen een
test die naast het vuur stond. Toen zei Van den Broeck tegen
Boomaers: "Gij sult moeten branden, dat is een geswooren,
die heeft van . het meesteren van zijn oogen vier ducaten gegeven en nog ziet hij niet". Boomaers zei toen tegen .van den
Broeck: "Dat bruyd u niet". Daarna kwam de hospes de gelagkamer binnen die tegen Van den Broeck zei dat hij geen "gesmeel" in zijn huis wilde hebben en dat de schoolmeester de
herberg moest verlaten.
Daarop kregen Van den Broeck en Van den Bleeck ruzie en wilden samen de deur uitgaan. Zij kwamen daarbij allebei ten
val, mevr. Boomaers beurde toen Van den Bleeck op met z ijn
arm en stootte Van den Broeck de deur uit. De schoolme ester
gooide daarna met aarde naar de ogen van de 2 mannen. In een
afzonderlijke verklaring zei Van den Bleeck dat Van den
Broeck toen hij de gelagkamer binnen kwam bezig was met
"smeelen en raazen", zowel op Boomaers als op gezworenen en
regenten van Ginneken. Na het gooien met aarde was Van den
Broeck teruggekomen met een mes en had geprobeerd Van den
Bleeck te verwonden. Waarbij deze op zijn hand werd gekwetst
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zodat er bloed uitliep. Later. was Van den Broeck de herberg
weer binnen gegaan en had een pint bier gecommandeerd. Van
den Bleeck had dit geweigerd.
Al deze delicten waren voldoende om de drossaard te Br ed a
tot vervolging van de Bavelse onderwijzer te brengen. Hij
werd voor de schepenbank van Breda gedaagd. Daar vers.cheen
hij echter niet; maar hij sloeg op de vlucht. Hij werd op
17 oktober 1761 bij verstek veroordeeld. Het vonnis behelsde
dat hij werd afgezet als schoolmeester te Bavel en voor eeuwig verbannen uit de Baronie van Breda.
Albertus van den Broeck werd daarna opgevolgd door Josua
Sanderus.

DIEREN I N DE WEERSVOORSPELLING (7 )
Grasmaand

Komt in april de vis naar boven
Dan komt hij ons mooi weer beloven.

Bloeimaand

De eerste mei
Koe en k alf in de we i.

VELDNAMEN 8 en 9
Bi nnenkort ve r s chijnen de twee vo lgende de l e n van veldnamen :
8 Cauwelaer o f Kouwe l aar ISBN 90- 70810-08-5
14 mei
1 juli : 9 Bolberg e n Eikberg
ISBN 90-70810-09-3
Alle deeltj e s zijn los verkrij gbaar b i j onze bestuursleden
of bij: 't Kloostertje, Dorpstraat 44, Ulvenhout.
Zorg d at u alle deeltjes hebt.
Ze wor de n goud waard !
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HAKENDOVER
door Pater Dagobert Gooren sscc
De naam Hakendover heeft voor veel mensen in onze streek een
vertrouwde misschien bijna legendarische klank.
Hakendover is 'een klein dorp in de Vlaamse provincie Brabant,
vlak bij de stad Tienen, waarmee het tegenwoordig één gemeente vormt. Het is ongetwijfeld een van de oudste dorpen van
Vlaanderen; archeologische vondsten hebben dit bewezen.
De kerk is toegewijd aan de Goddelijke Zaligmaker, de Salvator mundi, een bijzonderheid die over het algemeen wijst op
een zeer vroege christianisering. Alle verdere verhalen rond
deze kerk berusten op legende. De ondervinding leert echter
dat er in veel volksverhalen meestal wel een historische kern
zit. Het is onmogelijk om na zoveel eeuwen nu nog die kern te
ontdekken in het verhaal rond Hakendover.
In de loop van de tijd ontstond het verhaal van drie maagden,
die uit de familie van de Romeinse keizers stamden en christen
waren geworden. Op hemelse ingeving wilden zij een kerk laten
bouwen, waarvoor de juiste plaats zou worden aangegeven. Na
twee mislukte pogingen slaagden zij toch. Hoewel het hartje
winter was, vonden ze op zekere nacht een open plek in het
land, waar volop groen gras stond en een bloeiende meidoorn,
terwijl heel de verre omgeving bedekt was met een dikke laag
sneeuw. Deze plaats was omgeven door een zijden draad, die de
omtrek van de kerk aangaf. Hier moest de kerk dus ko)llen. En
12 arbeiders gingen er aan het werk om deze droom tot werkelijkheid te brengen. Toch telde men steeds 13 personen op de
bouw, terwijl er maar 12 om loon kwamen, telkens als dit uitbetaald werd. Het diepgelovige volk kon niet anders pesluiten,
of de 13e arbeider moest Christus zelf zijn. De hemel scheen
dit ook te bevestigen. Want de bisschoppen, die uitgenodigd
waren om de nieuwe kerk in te wijden, werden met straffen geslagen. Een bewijs dus dat dit niet nodig was, omdat ze geconsacreerd was door Christus zelf, die er met zijn eigen
goddelijke handen aan had gebouwd. De drie maagden zouden begraven zijn in de kapel van het naburige Grimde, die nog altijd een rol speelt in de devotie rond Hakendover.
De grote devotie is het z.g. Dertienmaal. Uit de geschiedenis
blijkt niet, hoe oud deze is. Ze bestaat hierin dat de pelgrims
in de nacht van 16 op 17 januari samenkomen in de kerk van Hakendover. Na een korte toespraak wordt de zegen met het Allerheiligste gegeven en vertrekt men te voet, maar niet in pro-
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cessie, naar de kapel van Grimde. Hier bidt men even en gaat.
dan terug naar Hakendover. Deze'" Eocht wo:r;dt dertien keren gemaakt; in totaal loopt men er acht tot negen uren op. Tot
besluit ontvangt men de H. Communie. Om 12.00 uur 's middags
wordt de zegen met het Allerheiligste gegeven. Dit dertienmalen doet men ook wel onder het oktaaf in januari en op de.
eerste en tweede Paasdag. Het is de 'grote devotie' van Hakendover en het volk heeft er altijd de grootste waarde aan ge~
hecht. De voornaamste intentie hierbij is vanouds om het vee
te vrijwaren van ziekten. Het volk heeft dit dertienmalen uitgebreid met 13x biddend rond de kerk te trekken, 13x ook rond
het beeld van de Goddelijke Zaligmaker in de kerk. Dertien
keren loopt men ook biddend rond de kapel van Grimde en zelfs
rond het beeld van Sint Maurus, die in deze kapel bij hoofdpijn wordt aangeroepen.
Op dit punt is de fantasie van het volk vindingrijk. Dit getal
dertien speelt in elk geval een wezenlijke rol. In het bijgeloof is het het ongeluksgetal; in Hakendover mogen wij dat
het heilige getal noemen!
Men zal begrijpen dat het alles te maken heeft met Christus,
de dertiende werkman uit de legende.
overbekend is de grote Sacramentsprocessie van de tweede Paasdag, die duizenden mensen uit de verste omgeving trekt. Hieraan nemen ook opvallend veel pelgrims uit Noord-Brabant deel.
Deze processie trekt vanuit de kerk door het dorp ep verlaat
al gauw de gebaande weg om dwars over de velden, waar de nieuwe
oogst al ingezaaid is, recht naar het rustaltaar te gaan, dat
op een hoge heuvel staat opgeslagen. In deze processie trekken
enkele honderden paarden mee. Als de priester het Allerheiligste op het altaar heeft neer gezet, maken deze paarden driemaal in galop een wijde kring om het altaar. Het is een
machtig en indrukwekkende schouwspel. Het volksgeloof wil dat
daarbij nooit een onge"iuk gebeurt, dank zij de bescherming
van de Goddelijke Zaligmaker, wiens beeld uit de kerk hoog
in de processie wordt meegedragen. Het volksgeloof wil eveneens dat de oogst noch de landerijen ook maar enig nadeel van
dit gebeuren ondervinden, integendeel. Zo vast is het vertrouwen in de Zaligmaker. De enige intentie van deze paardenprocessie schijnt te zijn: Gods zegen af te roepen over de
deelnemende paarden. Ze heeft met Hakendover als zodanig geen
verband, zover ik dat na heb kunnen gaan.
Hakendover kent ook een bron, waaruit water wordt meegenomen,
da~ voo. veie:i:iei doeleinden wordt gebruikt. Opvallend is ver-
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der de gewoonte om gewijde aarde mee te nemen, iets wat men
heel het jaar door doet. Men kent er ook gewijde takjes me b
doornen van de meidoorn.
Kortom: het oude volksgeloof viert hier hoogtij.
Het is mij altijd opgevallen dat er in Hakendover veel en
vurig wordt gebeden door de eenvoudige mensen, die een groot
geloof hebben in de hulp en bescherming van de Goddelijke
Zaligmaker.
Het aantal pelgrims, met name op elke . tweede Paasdag, is
onvoorstelbaar groot, ook al zullen er veel nieuwsgierigen
bij zijn, die vooral 'vanwege de paarden' komen. Men h oor t
er behalve Vlaams en Brabants, ook Frans, Duits, Enge l s en
Limburgs praten.
Op het einde van de vorige eeuw begon de grote trek vanuit
Noord-Brabant naar Hakendover, met name vanuit Breda, waar
de Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker zijn zetel heeft
in de Heilig Hart-kerk van de Buronielaan. Later werd hiervan
de afdeling Tilburg afgesplitst en nog later de afdeling v an
de Meierij. In totaal komen er jaarlijks nog ruim 800 p e lgrims met Pasen naar Hakendover vanuit heel Noord-Brabant.
Eén van de pastoors heeft eens beweerd: Hakendover blijft
bestaan dank zij deze gelovige Brabanders!
Ook onder de leden van Paulus van Daesdonck zijn er vele
leden van genoemde broederschap.
Op tweede Paasdag ontmoeten zij elkaar in Hakendover.

211

PAUSELIJKE ZOUAVEN
door M.C.J.L. van Nispen
De wat ouderen onder ons zullen zich uit hun lagere-schoolperiode nog herinneren dat ons verteld werd over de strijd van
een groot aantal landgenoten als pauselijk zouaaf in en rond
Rome. Bijzonder onder de indruk waren wij door het optreden
van Pieter Jong; die met de kolf van zijn geweer 14 tegenstanders neersloeg in de straten van Monte Libretti.
Het boekje "Pieter Jong, de held van Lutjebroek" werd door
ons gretig verslonden. Misschien dwaalden onze gedachten
van de les af als we naar de wandplaat keken die de slag van
Mentana voorstelde en waanden we ons tussen de zouaven op
Mentana '-s velden.
De jonge mensen weten daar in 1984 niets meer van.
In onze steden en dorpen was de strijd van de zouaven tien
jaar lang, van 1860 tot 1870, de grote geschiedenis.
Nu wordt deze strijd in de geschiedenis van West-Europa in
een korte voetnoot vermeld.

VOLKSKUNDENOTITIES (19)
door Pater Wilfried Mertens
Eertijds gebruikte groet of "Goeiendag"
"Gij zijt ook weer van goeie wil"!
Deze groet werd in deze streek gebruikt om kenn issen of buren
aan te spreken, die, op zijn zondaags gekleed, naar de kerk
gingen voor een godsdienstige oefening, H. Mis of Lof.
Ik denk dat het lang geleden is, dat deze "vriendelijke en
vrome groet" hier nog gehoord is.
Hij was (is) in alle geval de uitdrukking van het eenvoudig,
ongeveinsd, christelijk geloof van deze mensen hier!

"De pauselijke zouaven bij Mentan'á 3.11.1867"
Plaat 8 ui t de Hagi-serie, geschi e denisplaten voor de
katholieke s chool, uitg. J. Dijkstra.
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Als in de negentiende eeuw het spook van de revolutie over
Europa rondwaart, als het nationalisme zich wil bevrijden
van het drukkende juk van de overheersing door vreemden, als
de eenheidsgedachte in verscheurde landen veld begint te winnen, blijken de Alpen niet hoog genoeg om Italië buiten de
gebeurtenissen van Europa te houden. Achter de Alpen ligt het
Apennijnse schiereiland als een lappendeken op de kaart van
Europa neergespreid. Het ligt er verdeeld in een aantal kleine staatjes, waar de vreemde invloed groot is.
Met weemoed denkt men terug aan tijden, die reeds eeuwen
voorbij zijn en waarin het Romeinse keizerrijk het grootste
deel van Europa en van de landen rond de Middellandse Zee
beheerste en een machtig wereldrijk vormde.
In de negentiende eeuw ligt het land machteloos verdeeld na
eeuwen van onderlinge strijd. In het zuiden ligt het koninkrijk der beide Siciliën, . in het noorden liggen Parma en Piemonte van het koninkrijk Sardinië en het tot Oostenrijk behorendè Lombardije en Venetië. Het middenstuk behoort aan Toscane en de Kerkelijke Staat. En toch vormt deze verscheidenheid van staatjes een natuurlijke eenheid, de bewoners ervan
spreken één taal. Als het streven naar eenheid begint te
ontwaken en.de droombeelden worden uitgewerkt, kan het niet
anders of delen van het volk komen tegenover elkaar te staan.
Er is niet één beeld voor de toekomst: zal het worden koninkrijk, republiek of federatie ?
Eén ding is z·e ker: de eenheid is niet tegen te houden, de
buitenlandse invloed zal moeten verdwijnen, de zelfstandige
staten en staatjes zullen opgaan in het ene, nieuwe Italië.
Midden in Italië, van de oostkust tot de westkust, ligt de
Kerkelijke Staat met aan het hoofd de Paus van Rome.
Zeker is, dat, als de eenheid komt, ook de Kerkel·i jke Staat
zal moeten verdwijnen en de stad Rome zal de hoofdstad worden van het nieuwe Italië.
Maar de Paus beschouwt de Kerkelijke Staat niet als zijn gebied, doch als het Erfgoed van Petrus, dat hij besturen mag
maar waarover hij niet beschikken kan. Als de aanvallen op
dit gebied beginnen roept hij de hulp in van de katholieke
jongemannen van de gehele wereld om dit erfgoed te komen
verdedigen.
Duizenden spoeden zich naar Rome om de paus hun diensten
aan te bieden. Zij weten nauwelijks waar het om gaat, het
politieke spel is hen te ingewikkeld en te duister. Ze weten slechts: de paus is in gevaar en voor hen betekent. "de
zaak des Pausen is de zaak van God".

onder deze vrijwilligers bevinden zich ruim drieduizend
Nederlanders. Zij zijn het grootst ·1n aantal en niet de minste in geestdrift en moed.
De oorsprong van de Kerkelijke Staat, waarbij de Paus tevens
vorstelijke waardigheid verkreeg, gaat terug tot in de ac~t
ste eeuw. In 729 gaf de Longobardenkoning Luitpraud de stad
Sutri, die hij op de Grieken veroverd had, aan Paus Gregorius II. De Frankische koning Pepijn schonk in 754 het hertogdom Rome aan Paus Stefanus II. onder keizer Karel de Grote
breidde zich de Pauselijke Staten verder uit.
onder Paus Julius II (1503-1513) kreeg de Kerkelijke Staat
ongeveer de grenzen die zij tot 1870 zou houden.
In de tijd va.n Napoleon beginnen de eerste moeilijkheden
voor de Kerkelijke Staat. Op bevel van Napoleon bezet generaal Berthier in 1798 Rome, roept de republiek uit en onttroont Pius VI als wereldlijk soeverein.
In 1801 krijgt Pius VII het pauselijk gebied weer terug.
Het is echter voor korte duur, want in 1809 volgt de tweede
inval en de paus wordt in ballingschap gestuurd.
In 1814, als de macht van de adelaar begint te tanen, keert
Pius VII weer terug.
Op het Congres van Wenen wordt de Kerkelijke Staat weer
volkenrechtelijk erkend. Op papier is de oude toestand hersteld, maar de troebelen van Napoleon hebben toch te veel
beroering in Italië veroorzaakt om er spoorloos aan voorbij
te gaan.
In de volgende jaren beginnen de pogingen voor de eenmaking
van Italië. Er zullen moeilijke tijden aanbreken voor de
pausen, in het bijzonder voor Pius IX.
In 1820 ontstaat een liberaal-nationalistische opstand, die
door Oostenrijk wordt onderdrukt. De ontevredenen organiseren
zich in geheime genootschappen, waarvan de Carbonari de belangrijkste is. Vele Italianen vertrekken naar het buitenla~d.
In het revolutiejaar 1830 bereiden enige Italiaanse revolutionnairen een nationale opstand in Noord-Italië voor.
Er breken opstanden uit in Madena, Parma en in het in de
pauselijke Romagna gelegen Bologna.
weer herstelt Oostenrijk de orde. Een revolutie in Piemont
in 1834, waaraan wordt deelgenomen door Garibaldi, wordt
onderdrukt. De opstanden hebben weinig resultaat.
In 1846 wordt na een kort conclaaf kardinaal Mastai-Ferretti,
die bekend staat om ziJn liberale ideeën, tot paus gekozen.
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De verkiezing van Pius IX wordt met grote vreugde begroet.
De vrijheidsbeweging ziet Pius IX al aan het hoofd van het
éne Italië. Maar na het Hosanna komt voor Pius, een man van
gebed, maar niet voorbereid voor deze taak, het Kruisig Hem.

In 1848 bre.e kt weer een golf van revoluties over Europa los.
Als de koning van Sardinië tegen de Oostenrijkers optrekt,
weigeren de overige Italiaanse vorsten onder de leiding van
Sardirtië te strijden. Men eist van de paus, dat hij aan Oostenrijk de oorlog zal verklaren. Maar als Pius dit weigert,
wordt dat als verraad aan het vaderland beschouwd en breekt
in Rome een oproer uit.
Uiteindelijk besluit Pius tot de vlucht en vertrekt naar
Gaëta. In Rome wordt de republiek geproclameerd.
In het triumviraat heeft het brein van vele revoluties,
Giuseppe Mazzini, zitting, terwijl Garibaldi met 500 van
zijn aanhangers als de sterke arm van het nieuwe bewind zal
fungeren.
Pius IX vraagt om gewapende tussenkomst aan Oostenrijk,
Frankrijk, Spanje en Napels.
In april 1849 landt een Frans leger onder commando van Oudinot bij Civita Vecchia, en belegert Rome en neemt de stad na
twee maanden. Het zal nog bijna een jaar duren voordat Pius
bereid is naar Rome terug te keren.
De paus is niet bereid de constitutionele regeringsvorm weer
te herstellen.
In Sardinië volgt Victor Emanuel II zijn vader op, graaf
Camillo Cavour wordt er minister-president en van deze twee
verwachten de liberalen de leiding van de vrijheidsbeweging.
Cavour beseft, dat de Italiaanse eenheid niet zonder bondgenoten bereikt kan worden. Hij vindt deze in Frankrijk en
Engeland. In Frankrijk is Napoleon III aan het bewind gekomen
en hoewel Frankrijk de paus zal steunen wordt Napoleon door de
bomaanslag van Orsini herinnerd aan de belofte, die hij in
zijn jeugdjaren aan de carbonari gegeven had.
Met behulp van Franse troepen wordt Noord-Italië bevrijd.
Parma, Modena en Toscane verdrijven hun vorsten, de Marken
onttrekt zich aan het pauselijk gezag. Een volksstemming in
de Romagna brengt dit gebied bij Piemont en een belangrijk
gebied gaat voor de paus verloren.
Het kleine pauselijke leger, ongeveer 8000 man sterk, is weinig betrouwbaar. De propaganda van geheime revolutionnaire
agenten werkt goed. De gendarmes, belast met de handhaving
van de orde en rust, kiezen .vaak de zijde van de opstandelingen. Reorganisatie van het pauselijk leger is dringend noodzakelijk en er moet een krachtig figuur gevonden worden, die
geschikt is als opperbevelhebber op te treden.
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Deze persoon wordt gevinden in de Franse graaf Christophe de
Lamoricière, oud-minister van oorlog.,--maarschalk van Frankrijk en gouverneur van Algiers. In Algiers was hij belast
met de opleiding van .een compagnie, die gevormd was uit de
Kabylenstam de "Zwaoua".
Met zijn "zouaven" onderscheidde hij zich bij de verovering·
van Constantine. Het verzoek van de paus hem te komen helpen
is voor De Lamoricière een gebod.
Na zijn aankomst te Rome begint De Lamoricière met zijn reorganisatiewerk •. Zodra bekend is geworden dat De Lamoricière
het opperbevel op zich heeft genomen, melden honderden enthousiaste jongelingen van de oudste en edelste geslachten
van Frankrijk en België zich om zich onder het bevel van de
grote Franse held te plaatsen.
De Lamoricière vormt uit deze vrijwilligers een korps dat
"Tirailleurs frarico-belges" genoemd wordt.
Later zal uit dit korps het regiment Pauselijke Zouaven ontstaan. De Tirailleurs dragen aanvankelijk een uniform, dat
doet denken aan dat van de Franse Jagers. ~e commandant
Becdelièvre ontwerpt voor zijn keurkorps een uniform dat 9elijkt op dat van de Noordafrikaanse zouaven van de Kabylenstammen. Het uniform v an grijsblauw laken bestaat uit een
wijde broek, een vest en een kort jasje, versierd met rode
tressen en chevrons. Om het middel wordt een rode ceintuur
gedragen. Als hoofddeksel draagt men een grijze kepi, versierd met een jachthoorn, of een zwarte kolbak. De kepi is
van het model als de hoofdbedekking van onze postbodes in
het begin van deze eeuw. Witte slobkousen van hertsleer cif
beenwindsels omsluiten de benen. De grijze kleur van het uniform biedt in het veld vele voordelen.
Het kostte De Becdelièvre wel veel moeite zi.jn plannen op
het ministerie van oorlog er door te krijgen, want men Zëlg
er een Frans grapje in de pauselijke soldaten in een uni,·
form van Muzelmannen te steken.
Toen De Becdelièvre zich dan ook maar meteen tot Pius IX
wendde, bleek deze d.i..r ekt enthousiast te zijn voor het
nieuwe uniform -,an z.i.. jn keurkorps en werd het uniform inqevoerd.
In de volksmond krijg·en de Tirailleurs franco-belges met1:?en
de naam "Zouaven".
Te vlug echter zal De Lamoricière de krachten van zijn geringe troepen meten met die van de vijand.
Garibaldi was ontevreden over het feit dat de wapens in het
noorden waren neergelegd, maar hij was woedend toen Cavour
zijn geboor~es L aà Nizza aan Frankrijk verkwanseld had. Om
hem te kalmeren wijst cavour hem op het zuiden, op het ko-

E'fATS

216

Nninkrijk Napels. Met duizend aanhangers trekt Garibaldi naar
Sicilië. Daar wordt hij als bevrijder begroet en binnen enkele maanden is Sicilië door de revolutionnairen veroverd.
In augustus 1810 wordt de straat van Messina overgestoken en
in september valt Napels. Garibaldi laat duidelijk merken wat
zijn volgendè doel is: Rome!
Als hij echter de grenzen van de Kerkelijke Staat zal overschrijden hetekent dit onherroepelijk inmenging van het buitenland.
Cavour is nu gedwongen om een einde te maken aan het optreden van Garibaldi. Om de suksesvolle tocht van Garibaldi in
Napels tegen te houden moet het leger van Victor Emanuel
door het pau::>elijk gebied naar het zuiden trekken. Dit is
uiteraard onmogelijk zonder de medewerking van Napoleon.
Napoleon geeft zijn toestemming: "Faites le, mais faites le
vite". Als die Piemontezen de grenzen van het pauselijk gebied overschrijden, kan een treffen met de troepen van De
Lamoriciêre niet meer voorkomen worden.
De Lamoricière weet echter niet, dat hij de hulp van de
Franse troepen, waarop hij rekent, niet zal krijgen.
De opperbevelhebber van het Franse leger, generaal De Goyon,
had order gekregen met zijn troepen niet buiten Rome te gaan!
De tegenstand is voor het pauselijk leger te groot en· na een
serie nederlaagjes wordt De Lamoricière op 18 september 1860
bij Castel F.idardo verslagen.
Het aantal slachtoffers onder de jonge Franse adel is groot.
Als de Piemontese kapitein Cugio de lijst van de gesneuvelden ziet, zegt hij: "Wat een namen! Men zou zeggen dat het
een invitatie is voor een bal aan het hof van Lodewijk XIV!"
De Kerkelijke Staat heeft weer een aanzienlijk stuk grondgebied verlqren. Het leger van de paus is verslagen. De Lamoriciêre moet naar Frankrijk terugkeren. Het korps
Tirailleurs-franco-belges heeft zware verliezen geleden,
maar het zal weer herrijzen om onder de naam "Zouaven" de
strijd voort te zetten.

d'ardreJ-/.y :

franco-belges, aangevuld met de nieuwe vrijwilligers, een
nieuw bataljon gevormd, dat nu officieel de naam kreeg
· "Bataljon Pauselijke Zouaven". Tot commandant wordt benoemd
luitenant-kolonel graaf Louis de Becdelièvre, die reeds v anaf 1 juli 1860 commandant van de Tirailleurs was geweest.
Reeds na enkele maanden wordt. hij vervangen door de Zwitser
Allet. Kolonel Allet is zeer gezien bij zijn zouaven.
Men spreekt nooit van Kolonel Allet, maar steeds van "Papa
Allet". Zelf noemt hij zijn zouaven: "Mes enfants".
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Tot luitenant-kolonel wordt benoemd baron Athase de Charette.
Het nieuwe bataljon bestaat uit slechts 350 zouaven. Het is
natuurlijk geen korps dat de vijand zal afschrikken. Het
Franse bezettingsleger van bijna 25.000 man boezemt meer
ontzag in. On,der de eerste zouaven vinden we slechts een
klein aantal Nederlanders. Niets doet vermoeden, dat enkele
jaren later meer dan 3.000 Nederlandse vrijwilligers Pauselijk Zouaa~ zouden zijn.
Om dienst te kunnen nemen in het pauselijk leger moest
aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze zijn:
1. een getuigschrift van de pastoor, waaruit blijkt dat
men goed katholiek is;
2. een getuigschrift van de dokter;
3. een geboorte-uittreksel van de gemeente;
4. vrijstelling van de Nationale Militie;
5. leeftijd tussen 17 en 40 jaar;
6. lengte van niet minder dan 1,57 m;
7. men tekent voor 2 jaar;
8. men moet ongehuwd zijn of weduwnaar zonder kinderen.
Voor minderja,rigen was de toestemming van de ouders of
voogd vereist.
In Brussel wordt in 1860 al een bureau gesticht waar de
vrijwilligers voor het pauselijk leger zich kunnen melden.
In Nederland komt de werving eerst later op gang. Vooral
Pater de Kruyf maakt zich zeer verdienstelijk.
Grote steun krijgt hij van pastoor Hellemons uit Oudenbosch
die met Vader Vincentius en broeder Bernarainus van het instituut Saint Louis een belangrijk doorgangscentrum maakt.
De eerste jaren wordt slechts een klein aantal nieuwe zouaven aangenomen.
In l864 heeft echter een gebeurtenis plaats die voor het
bataljon zouaven belangrijk blijkt te zijn.
Op 15 september 1864 sluiten Napoleon III en Victor Emanuel
II de zg. Septemberconventie. Hierin wordt o.a. bepaalt,
dat Italië het pauselijk grondgebied niet zal aanvallen en
dat Frankrijk binnen twee jaar zijn troepenmacht uit Rome
zal terugtrekken.
In feite wordt de bescherming van het pauselijk grondgebied
aan Italië overgedragen!
De aanwezigheid van de Franse troepen was ook de reden geweest, dat de werving van zouaven op een laag pitje was
gezet. Als de Fransen in 1866 gaan vertrekken voelen veel
katholieke jongemannen zich geroepen de plaatsen van de
~ran?en in te nemen. Opvallend is nu de belangste.lling die
in Nederland is ontstaan. Voor 1866 hebben zich slechts een

zouavenmonumen t
te Oudenbosch.

zestigtal Nederlandse v ri jwilligers gemeld, na 1866 zullen
ongeveer 3300 Nederlande rs nog d ienst nemen in het Regiment
Zouaven .
In 1867 zullen de zouaven van z ich doen s pre ken.
In april van dat jaar kond i g t Garibaldi bi jna ope nlijk aan
naar Rome te zullen optrekke n. ~n de maand oktober trekken
de Garibaldisten in grote g r oepe n de grens over e n bezetten
verschillende gren spl aatsen. Het pauselij k leger moet aan
alle kanten ingrijpen en de zouaven leveren hierbij een belangrijk aandeel. ~ e Garibaldiste n worde n uit Bagnoreao
verdreven en daar sneuvel t de eerste Nede rlander , Petrus
Heykamp. Een reeks van oven, inni ng n volgt.
Op 13 oktober 1867 staan t Mo nte Libretti 87 zouaven tegenover 1200 vijanden , 1ie ~cl id worden door Gariba ldi's
zoon Menotti. Hier sneuvel t d e l g ndarische Pieter Jong
uit Lutjebroek na eerst me ~ d e kol van zijn geweer 14 tegenstanders te hebben vers :.. age n. De Gax·ibaldisten kiezen
het hazepad. Na de nederlaag prob rt Garibaldi de kracht
van de pauselijke ~r oepe n ~e o nd r mijn n door in het centrum van Rome een opstand t e ontk tenen .
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Op 22 oktober wordt de Serristorikazerne opgeblazen.

Op 16 september ziJn de vijandelijke troepen Rome genaderd.

27 Zouaven kwamen om het leven. De bevolking van Rome reageert niet. Bij Monte Rotonde worden de troepen van Garibaldi opgehouden en Rome zal niet kunnen worden bereikt
v66r de 10.000 Fransen, die de onbetrouwbare Napoleon naar
Rome had gezonden, in de stad zijn aangekomen.
Dan ontwerpt de opperbevelhebber van het pauselijk leger,
generaal ~anzler, het plan om het leger van Garibaldi
rechtstreeks aan te vallen om zo de strijd buiten Rome te
houden.
·

In de morgen van 20 september beginE-de Italiaanse artillerie
de beschieting" Na korte tijd is er in de eeuwenoude muur bij
de Porte Pia een bres geschoten. Dan geeft de bevelhebber van
de pauselijke troepen, op wens van de paus, het bevel het vuren te staken teneinde bloedvergieten te vermijden. Op de
koepel van de Sint Pieter verschijnt de witte vlag.
Op 21 september neemt .Pius IX afscheid van zijn op het Sint
Pietersplein verzamelde troepen. Voor de laatste maal klinkt:
"Leve Pius IX. :Leve de Paus-Koning!"
Een legerorder van generaal Kanzler ontslaat die dag de troe'pen van hun diensten • . De zouaven verscheuren hun vaandel en
verdelen de stukjes onder elkaar opdat deze n~et in handen
van de vijand _z ullen vallen. Dan verlaten zij de Italiaanse
bodem.
Van 1870 tot 1929 blijven alle pausen uit protest als vrijwillige gevangenen in het Vaticaan. Door de garantiewet van
1871 biedt de Italiaanse regering een schadeloosstelling voor
de verloren gegane bezittingen en wordt vrijheid van Concilie
en conclaaf gewaarborgd.
Pius IX en zijn opvolgers hebben deze wet niet aanvaard. In
het begin van de 20e eeuw zijn verschillende pogingen ondernomen om een einde te maken aan de moeilijkheden tussen de Kerk
en Italië. Eerst onder Pius XI worden voorwaarden opgesteld.
Ook Mussolini verlangt naar een oplossing. In 1926 beginnen
de gesprekken en op 11 januari 1929 kan in het paleis van Lateranen het zgn. Verdrag van Lateranen worden getekend. De
paus doet voor altijd afstand van de oude Kerkelijke Staat en
verkrijgt daarvoor in de plaats een kleine staat van slechts
44 ha., de Città del Vaticano.
In totaal worden 10.920 zouaven vermeld.
Bovendien werd nog een groep van 116 Canadese vrijwilligers
door generaal De Charette a .l s zouaven erkend, hoewel zij
nooit de Italiaanse bodem hebben betreden.
Op 31 augustus 1870 waren deze aspirant-zouaven vanuit Canada vertrokken.· Toen zij in Brest aankwamen, moesten zij
in verband met de Frans-Duitse oorlog hun reis onderbreken.
Zij verbleven twee weken in Lesneven (Finistère) en vernamen
daar de val van Rome en de overgave van het pauselijk leger.
Daarop keerden zij naar Canada terug.
Zij kregen toch een legernummer en later de onderscheiding
Bene Merenti.
Van deze 11.036 zouaven waren er ongeveer 3.300 . afkomstig
uit Nederland. Daarna volgde Frankrijk met bijna 3.000 zouaven en wäs de derde plaats voor België met ruim 1.600 zouaven. De officiersplaatsen in ·het zouavenkorps waren-. vooral .
voor de Fransen bestemd.

Op 3 november 1867 treffen de legers elkaar bij Mentana:

3000 pauselijken met 2000 Franse reserves staan tegenover
15000 Garibaldisten.
Hoewel de troepen van Garibaldi in een zeer gunstige positie liggen, eindigt de slag met een verpletterende nederlaag van Garibaldi.
De 1500 zouaven, waarvan ongeveer 950 Nederlanders, vormen
·de kern van het pauselijk leger en het heeft gevraagd op
de moeilijkste plaatsen te mogen aanvallen.
Na de roemvolle slag van Mentana bestaat Garibaldi's leger
niet meer. Victor Emanuel ontwapent de rest van Garibaldi's
troepen.
Na Mentana zullen meer dan 5000 vrijwilligers een verbintenis sluiten bij het Regiment Zouaven.
De Franse troepen blijven in Rome, want Frankrijk maakt er
een erezaak van om de Kerkelijke Staat te verdedigen.
Victor Emanuel is nu wel gedwongen zich te onthouden van
openlijke strijd.
Tot 1870 blijft het nu rustig. De zouaven houden zich bezig
met excercities en het bestrijden van de rovers, de "brigands". Door deze rust kan Pius IX het Vaticaans Concilie
bijeenroepen.
Het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in 1870 brengt
het einde.
Op 2 augustus 1870 roept Napoleon zijn .troepen uit Rome terug, omdat Frankrijk ze nodig heeft. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op.
Op 2 september 1870 wordt het Franse leger bij Sédan verslagen en is het met de macht van Napoleon III gedaan.
Victor Emanuel ziet nu zijn kans schoon om Rome te bemachtigen. Hij sommeert Pius IX afstand van zijn bezittingen te
doen.
Hierop kan slechts een afwijzend antwoord volgen.
Daarop valt een leger van ~ 60.000 Italianen het Erfgoed van
Petrus binnen. Het pauselijk leger binnen Rome telt 5000 man.
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Petrus van Loon
*1845

+Ulvenhout 1917

Met zijn acht officieren was Nederland sterk onderbedeeld.
De eenvoudige afkomst van onze zouaven en het gebrek aan
kennis van de Franse taal spelen hierbij zeker een rol.

167 Zouaven uit Nederland stierven aan koortsen, cholera en
typhus. we moeten wel bedenken, dat ' a~ hygiënische toestanden
en de medische verzorging nog niet waren als in onze dagen.
Vijf Nederlandse zouaven overleden tijdens de repatriëring
naar het vaderland en 10 stierven er kort nadat ze ziek thqis
waren teruggekeerd.
De zouaven hebben als trouwe zonen van de paus gestreden voor
een verloren zaak: het bestaan van een onafhankelijke kerkelijke staat, toen nog in het algemeen gezien als een essentieel bestanddeel voor het functioneren van het bestuur van
de Kerk. ·Achteraf blijkt het verlies van de kerkelijke staat
een grote zege voor het pausschap te zijn geweest. Nooit
heeft het pausschap zo'n bloei en invloed gekend als na de
val van de kerkelijke staat.

Tussen 1860 en 1870 bestond "Nieuw-Ginneken" nog niet.
Voor de zouaven uit onze omgeving moeten we dus gaan zoeken
onder Ginneken.
We vinden dan
1. Jacobus OOMEN, geboren 1 mei 1843.
Hij vertrok twee maal naar de Eeuwige Stad. Hij nam deel
aan de veldtocht van 1867 en werd onderscheiden met het
Mentanakruis. Hij kwam uit Ulvenhout.
2. Christianus OOMEN, geboren 25 juli 1839.
Hij was een broer van Jacobus Oomen en vertrok eveneens
twee maal naar Rome. Ook hij heeft deelgenomen aan de
veldtocht van 1867 en werd ook onderscheiden met het Mentanakruis.
3. Antonius DE JONG, geboren 12 februari 1850.
Na 15 maanden als zouaaf gediend te hebben, overleed hij
op 22 mei 1868 in het militair hospitaal te Rome.
4. Josephus VAN DE LAAR, geboren 29 september 1836.
5. Michiel VAN NISPEN, geboren 4 mei 1847.
6. Wilhelmus ALVERS, geboren 18 juni 1821.
7. Jacobus MARTENS, geboren 21 november 1838.
8. Petrus VAN LOON, geboren 7 september 1845.
9. Bernardus KWISTHOUT, geboren 10 januari 1845.
Eén van deze zouaven vond zijn graf in een ver land. Van de
Nederlandse zouaven vielen er 18 op het slagveld en stierven
er 10 aan de in de strijd opgelopen verwondingen. Van de gesneuvelden vielen er twee op de laats te dag van de strijd bij
de verdediging van de Porte Pia in Rome op 20 september 1870.
Groter is echter het aantal zouaveL dat tengevolge van ziekte
in Italië is overleden.

Jacobus Oomen
(foto: Archief fam. Oome nSmeekens)

224- ZOUAVEN UIT GINNEKEN EN BAVEL
door J. Pellis
In het leger van de pauselijke zouaven komen we ook namen
tegen van j9nge mannen uit de oude gemeente Ginneken en
Bavel. Er zijn drie Ulvenhoutse namen bij.
1. Jacobus Oomen, geboren 1 mei 1843.
Hij werd ingelijfd als pauselijk zouaaf op 13 januari 1867.
Op 5 maart 1868 werd hij ontslagen tot herstel van zijn gezondheid. Hij sloot een nieuwe verbintenis op 10 november
1869 en hij was pauselijk zouaaf tot de val van Rome op
20 september 1870.
Hij heeft deelgenomen aan de veldtocht van 1867 en hij
werd onderscheiden met het Montanakruis.
Wie was deze Jacobus Oomen ?
Hij was een zoon van Adriaan Oomen en van Adriana van der
Aa. Zij hadden 8 kinderen. Jacobus was de op een na jongste. Een van de kinderen was Johannes Oomen, geb. 15
april 1831 te Ginneken en Bavel, die huwde met Johanna
Meeren, geb. 18 oktober 1824 te Ginneken en Bavel.
Zij hadden twee kinderen. De jongste was: Adrianus Oomen,
geboren 7 september 1865, die trouwde met Johanna Maria
Aartsen, geboren 13 augustus 1865.
Zij hadden_6 kinderen, waarvan er drie kort na hun geboorte zijn gestorven. Het tweede kind was Johannes Adrianus
Oomen, geboren 17 juli 1900, die in het huwelijk trad met
Catharina Clasina Brigitta Heestermans-.
Dit echtpaar had een zoon en dat is: Adrianus Johannes
Oomen, die nu in de Dorpstraat woont.
2. · Christianus Oomen, geboren 25 juli 1839.
Hij was een oudere broer van Jacobus.
3. Jacobus Martens, geboren .21 november 1838.
Hij was pauselijk zouaaf van 11 december 1867 tot 16 juni
1870.
Jacobus Martens was een zoon van Adriaan Martens en van
Catharina Roelands. Zij hadden 5 kinderen, Jacobus was
hun derde kind.
Zijn broer Christiaan, geboren 2 juni 1842 te Ginneken en
Bavel, huwde met Antonetta Roovers, geboren 22 april 1849
te Chaam.
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Zij hadden 11 kinderen, waaronder:
Cornelis Antoon Martens, geboren --24 januari 1891 te Meerle.
Hij trouwde met Cornelia van den Enden, geboren 2 december
1893 te Princenhage.
Zij hadden 8 kinderen, waaronder: Johannes, Adrianus,
Jacobus, wonende in Ulvenhout en Hendrikus wonende te
Breda op de Ulvenhoutselaan.
Een andere zoon van het echtpaar Christiaan Martens en
Antonetta Roovers was Jacobus Martens, geboren 6 december
1888, die trouwde met Petronella Johanna Kuijsten. Zij
hadden vier kinderen, waaronder Christiaan Pieter, wonende in de Dorpstraat en Peter Thomas Anna, wonende in 't
Hofflandt. _
We besluiten met een overzicht van de zes zouaven geboren
te Ginneken.
Wilhelmus Alvers, geboren 18 juli 1821 te Ginneken en
Bavel. Hij was pauselijk zouaaf van 23 november 1867 tot
2 december 1869.
- Antonius de Jong, geboren 12 februari 1850 te Ginneken en
Bavel. Hij was een bakkersknecht.
Hij werd ingelijfd als pauselijk zouaaf op 17 februari
1867. Hij overleed in het militair hospitaal te Rome op
22 mei 1868.
- Bernardus Kwisthout, geboren 10 januari 1845.
Hij was pauselijk zouaaf van 9 september 1868 tot de val
van Rome op 20 september 1870.
- Josephus van de Laar, · geboren op 29 september 1836 te
Ginneken en Bavel.
Hij was paµselijk zouaaf van 23 november 1867 tot 25 november 1869.
- Petrus van Loon, geboren 7 septembe r 1845 te Ginneken en
Bavel en overleden te Ulvenhout .
Hij was pauselijk zouaaf van 5 januari 1868 tot 5 juli 1870.
- Michael van Nispen, geboren 4 me i 1847 te Ginneken en Bavel.
Hij was pauselijk zouaaf van 23 november 1867 tot 2 december

226_
KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (42)
De kollektie van onze kring groeit gestaag.
U kunt dat zien in onze vitrinekasten op het gemeentehuis.
Van het Wit-Gele Kruis te Bavel, van Mw. Van Schendel en
van J. van Hooijdonk te Ulvenhout ontvingen we belangrijke
giften, maar ook de andere grote en kleine giften waren
zeer welkom.
Onze verzameling werd o.a. aangevuld met de volgende grote
en kleine zaken:

Ambachten
Groot aantal profielschaven.
Bibliotheek
Tram Rijsbergen-Meerseldreef, Heemliefde v.h. Nederlandse
Volk, Ned. overlevering, Beremutsen (Ernst Claes}.
Curiosa
Handdoeken met ingeweven "HKI", 2 schilderijen, oude "bureauspullen", doopbrief 1907, pokkenbriefje 1903, scheepsverbandmiddelen, zeer oude televisiebuis, allerlei materiaal wijkverpleging, Belgische fietsplaatjes.
Foto-archief
Diverse oude dorpsgezichten.
Klederdrachten
:!:, 10 Mutsen, kostschool medewerk.
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vlee shaken, etalagemateriaal, papierro lhouder , koektrommel,
sigarendoos, appelstroopdoos, oude -ho uten b i erkrat.
Schenkers waren o.a . :
Mw./Dhr./Fam. Adriaans, Ba stiaansen , A. Bruininks, J. v . d .
Be rg, c. Buiks , W. Boelars , W. Colsen , G. Fri j t e r s , A. VaR
Gool, J. van Hooijdonk, J. van Loenhout, Wilfried Me rtens,
L. Nouwens, c . van Schendel, Vlaming s ~Kl oet e n h et Wit- Ge le
Kruis te Bave l.

HE T VERDWIJNEN VAN 'N STUK LANDSCHAP
DOOR DE A 58
Si nds korte tijd is men begonnen met de aanleg v an de A 58 .
Een groot stuk bos-, wei de-, akke r -, beek- en rivi e rlands chap
z al worden aangetast.
De tegenstanders z ijn verbi tterd , de voorstande rs ve rhe ugd,
maar weinigen zal het koud laten.
Iedereen zal de we l o f ni e t-nood zake lijke aantas ting van de
natuur echter be treuren.
Velen zullen de oude toestand, de werkzaamhe den e n het resultaat op de gevoe li ge p laat vastleggen.
Stuur uw goede zwart/wi t fot o naar de Brieve n v an Paulus.
we kunnen die dan publice r e n in 'n volgend nummer.

Landbouw
Kafmolen, leveringsdoosje melkfabriek.
oudheidkamer
Houten moeier (p0llepel}, oude sprei, nachtkastje, ·kolenkit,
zinken emmer, allerlei keukenmateriaal.
Religie
Kruisbeeld, bidprentjes van Pausen, allerlei bedevaartsartikelen van Lourdes, enkele beeldjes.
School
Diverse schoolboeken.
Tweede wereldoorlog
Distributiestamkaart.
Winkel van Sinkel
Stukjes vooroorlogse zeep, pakje chichorei , boordeknoopjes,
winkelbakken, spekhaken, pak shag, oude Centravlag, kaasmes,

Boswachterswoning i n het Ulvenho uts e Bos. (Roqa aldreef l).
De woni ng staat midde n op het trac ~ van áe ; :d.
fo to: J. :;r au-..mans
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RUILABONNEMENTEN (23)

FIETSEN IN ONS -HEEM (4)
door Gerard Otten

In de maanden november - februari ontvingen we voor onze
bibliotheek.
De Rosdoek
31 Acht Zaligheden
De Runstoof
6- 4 Carel de Roy
Engelbrecht v. Nassau
3- 1 Breda
Ledevaert luidt
4- 2 Ledevaert
De Wazerwijen
83-11 Heerlijckheit
't Gruun Buukske
12- 4 Kempenland
Mededelingenblad
9+ 1/ 2 Kempenland
d'HOskes
4- 2 Jan uten Boute
De Dongebode
9- 4 Geertruydenberghe
Gemerts Heem
25- 4 De Kommanderij
Gemerts Heemberichten
7- 5 De Kommanderij
Rond de Schutsboom
3- 2 Vijer Heertganghen
Wojstapkroniek
3-4, 4- 1 Waaistap
Wojstap Mededelingenblad
6- 1/ 2 Waai stap
Heemkroniek Heeze
22- 3/ 4 De Heerlijkheid
Mededelingenblad
53,54 De Heerlijkheid
Helmonds Heem
83-4,84- 1 Peelland
Mededelingenblad
83- 9/11 Peelland
Mededelingenblad
84- 1/ 2 Peel land
De Overdraghe
83-5,84- 1 Gverdraghe
Met Gansen Trou
33-11/12 Onsenoort
Met Gansen Trou
34- 1/ 2 Onsenoort ·
Vlugschrift
34- 3/ 4 Kleine Meijerij
Mededelingenblad
7- 1/ 3 Heerlijkheid
Mededelingenblad
8- 1 Heerlijkheid
Kringnieuws
53/53 Vrienden van
Berichten van de
10-10/12
Oude Vrijheid
Oude Vrijheid
11- 1/ 2
Heemschild
17- 3/ 4 Oude Vrijheid
De Vlasselt
21 Vlasselt
Van Vehchele tot
Veghel
3/ 4 Vehchele
De Klopkei
7/ 3 De Erstelinghe
.Ravelijn
2- 2/ 3 De Willemstad
Vierschaar
1/ 3 Vierschaar
Oud Nieuws
10 Oudh.kund. kring
Hoogstraatse Gazet
44/52 Gazet
Hoogstraatse Gazet
1/8 Gazet
Van Toen naar Nu
13- 5/ 6 De Duffelt
Brabants Kasteel
6/ 3 Vrienden B.K.

Eindhoven
Alphen
Breda
Chaam
Dongen
Eindhoven
Eindhoven
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gemert
Gemert
Goirle
Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther
Heeze-Leende
Heeze-Leende
Helmond
Helmond
Helmond
Klundert
Nieuwkuyk
Nieuwkuyk
Oisterwijk
Oosterhout
Oosterhout
's-Hertogenbosch
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Terheyden
Veghel
Waalwijk
Willemstad
Wouw
Zevenbergen
Hoogstraten
Hoogstraten
Millingen
Tilburg

HET KLOKKENBERGLAANTJE
Een van de mooiste natuurgebieden ten zuiden van Breda is het
Markdal. Het is een gezonde streek, louter bestaande uit bos-sen en weilanden, doorsneden door wegen die met bomen beplant
zijn. Daarom is hier ook de Klokkenberg gebouwd, waar na de
oorlog mensen die aan t.b.c. leden door de gezonde dennenlucht en de vele zon weer op de been geholpen werden. Uitge-.
rekend door deze prachtige streek heeft het rijk een autobaan
geprojekteerd. De provincie deed daar nog een schepje bovenop
door er nog een bij te plannen.
De hoofdmoot van onze route wordt gevormd door het Klokkenberglaantj e. Dit laantje loopt evenwijdig aan de Galdersewe9,
tussen die weg en de Mark in. Het is voor het grootste deel
toegankelijk. De naam "Klokkenberglaantje" is geen officiële
naapi, maar de mensen die hier wonen noemen het zo.
Het meest zuidelijke deel bij Daesdonck, komt al voor op een
kaart van 1624, en is waarschijnlijk aangelegd als oprijlaan
van het kasteeltje Daesdonck .
Het meest noordelijke deel van de dreef bestond ook al in
1624, maar dan als onderdeel van de weg van Ginneken naar
Galder en Meer. De tegenwoordige Galderseweg is waarschijnlijk
aangelegd in het begin van de vorige eeuw of in de achttiende
eeuw.
De dreef zou een prachtige wandel- en fietsweg vormen, ware'
het niet dat het gedeelte wat over de Klokkenberg loopt verboden terrein is. We zullen dus een stukje moeten omrijden "
Het meest zuidelijke deel van het Klokkenberglaantje wordt
bedreigd door de aanleg van de ·a utobaan van het rijk.
Vanuit Ulvenhout is deze roµte best te lopen:
via het Sulkerpad, daarna bruggetje over, linksaf het laantje
in naar het landgoed de Blauwe Kame r. Vervolgens op het laantje verder lopen en bij de Scheele Brug weer over de Mark
heen en terug naar Ulvenhout.
OP DE FIETS

Het Eeuwigheidslaantje
We vertrekken van de Ginnekenmarkt e n fietsen door de smalle
pijp naast de kerk de Duivelsbruglaan op.(1)
We passeren de Galderseweg en fietsen daarna linksaf het Eeuwigheidslaantje in. We kruisen de geasfalteerde Bouvigned ree~
en volgen voorlopig de paddestoelen richting Rijsbergen.

230
Een klein stukje fietsen we over de Stouwdreef (niet aangegeven) , langs de trimtoestellen en daarna gaat het Eeuwigheidslaantje kaarsrecht door het Mastbos heen tot aan Huis Den
Deil.

~~
~~~~

De Galderse Hei
Op het einde gaan we linksaf het asfaltweggetje op, de Marellenweg. Op _de eerstvolgende kruising gaan we weer linksaf, de
Zwaantjesweg op (staat niet aangegeven) • Als de plannen voor
de autobaan doorgaan, komt hij hier ergens te liggen.
De Zwaantjesweg houdt dan gewoon op te bestaan.
Op het einde van de Zwaantjesweg gaan we linksaf de Galderseweg op. Recht voor ons zien we het huis "De Drie Zwaantjes",
waar de Zwaantjesweg naar genoemd is (zie de gevelsteen).
DAESDONCK
Op de Galderseweg gaan we de eerste dreef rechtsaf, de Daesdonckseweg op. Het gedeelte Mastbos rechts van ons zou voor
de autobaan gekapt moeten worden.
Bij de eerste dreef gaan we weer rechtsaf, een stukje oprijlaan op. We zien voor ons een grote oude boerderij. Daarachter stond tot 1831 het Kasteeltje Daesdonck, bijgenaamd het
Ladderkasteeltje. In dat jaar werd het door brand verwoest . (2)
Een jaar later brandde ook de hoeve af. De hoeve die we n u
zien werd daarna gebouwd. Er werden enkele restanten van het
oude kasteeltje in verwerkt
We draaien om en rijden nu richting Klokkenberg. We steke n
de Daesdonckseweg over en gaan het laantje in. De autobaan
is dwars door deze twee dreven heen geprojekteerd. De weg
zou met een hoge dijk de Mark kruisen, vlak naast de Scheele
Brug. Prent het zicht wat u hier over de Mark hebt dus g oed
in het geheugen.
We hobbelen verder door het dreefje. Op een gegeven moment
zien we een bordje "verboden toegang". De dreef loopt n u v erder over het terrein van de Klokkenberg. We slaan links e en
weggetje in en komen op de Galderseweg uit. We gaan rech tsaf.
Aan de rechterkant van de Galderseweg zien we zo nu en d an de
dreef nog lopen. We komen voorbij de ingang van de Kl okke nberg. Hierna nemen we de eerste dreef rechts, een brede,
dubbele dreef van oude bomen. We komen nu weer op onze d reef
uit.
De Blauwe Kamer
We zijn hier op het landgoed De Blauwe Kamer. Recht voor ons
zien we de boerderij de Blauwe Kamer. Op de hoek van de oprijlaan en onze dreef staat een boerderijtje "Het Jagertje".

Waarschijnlijk is het ooit een h erb erg gewee st. De eerste
steen is uit 1821.
Wé kunnen een eindje terug rijde n n aar d e Klokkenberg toe.
Dit stuk wordt door d e me n sen hier h et Klokkenberglaantje
genoemd. Daarna kunnen we weer terug r ij den de andere kant op.
We komen dan weer voorbi j de Bla uwe Kamer, en dit stuk heet
voor de bewoners hi e r h et "Be uke nlaan t je".

BRIEVEN VAN PAULUS
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De Wielerbaan
We rijden nu weer richting Ginneken. We kruisen een kasseistraatje. De weg loopt nog tien meter door maar houdt dan op.
Links van ons zien we een hoop zand liggen. Dat is het laatste restant van de Ginnekense Wielerbaan, die hier gebouwd
werd rondom de 20er jaren. Tegenwoordig rijden er geen fietsen meer, maar lopen er paarden hun rondjes. Het straatje
dat langs dE! wielerbaan loopt had in 1942 bijna de Wielerbaanstraat geheten, maar dat voorstel is helaas niet aangenomen. Het heet nu de Reeptiend. (3) We gaan terug n·aar de
Wielerbaanstraat en gaan naar het bruggetje over de Mark.
Dit bruggetje heette vroeger het "bruggetje achter de wielerbaan". Hoe kan het anders. Vlakbij het bruggetje ligt de oude
boerderij "Nieuwenhuis".
V66r het bruggetje gaan we linksaf het Schuitpad langs de
Mark op. Rechts ligt Ulvenhout. Daarna zien we aan onze rechterkant de Bieberg, bedreigd door de provinciale autoweg.
Als de .provinciale plannen doorgaan zal dit landschap vernietigd worden.
Het Schuitpad komt uit op de Duivelsbruglaan. Van hier af moeten we te voet terug naar de Ginnekenmarkt, vanwege het éénrichtingverkeer.
1. Fietstochten uitgegeven door de ENFB onder redaktie van
Gerard Otten.
2. Zie Br.v.P. 43 p. 248.
3. De Reept:iend is aangelegd in 1645. Gegevens Dr. F.A.
Brekelmëins.
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is een verloren dag.
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Ledenadministratie:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89 , 4850 AB Ulvenhout
KOLLEl<TIE
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t . b . v. specifieke tentoonstellingen
en om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum .
Schenkingen voor de kollek t ie gaarne op de kontaktadressen :
076- 61 29 26
Ulvenhout
't Hofflandt 36
A. Luijten
01613-17 80
Bavel
vennekes 26
A. Lodewijk
076-61 31 55
Strijbeek
Markweg 2- a
A. Verkooijen
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Molen "De Korenbloem"
1977
130 jaar Mariaschool
1978
Kor enmolen "De Hoop"
1979
1980
1981
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UITSPRAAK (42)

ia het informatieblad voorde leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
te Ni euw- Ginneken . Het staat internationaal geregi s tre erd onde r ISSN-0166-0438 .
Bet verschij nt vijf maal per jaar e n geef t naast vee l informatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en sai llante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Gi nneken en Bavel , de gemeente Ginneke n e n Bavel en de
gemeente Nieuw-Ginneke n.
C. J . H. Leij ten en J.C. van der Westerl aken
Redaktie :
Craenlae r 18 , 4851 TK Ul ve nhout , 076-6 1 27 42
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1984

J .M. E.M. Jeaper s (ui tve rkocht '
J . C. van der Wester lake n
c . J .M. Leijten
H.J. Dirve n , K.A . H.W. Leende rs en M.C.
van Rie l - van der Weaterlaken
Dr . J . L.M. de Lepper
Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout
H.J. Dirve n, J . C. van der Wes terlaken
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneke n
n J . Be r e n• chot-van der Smissen
R. van de r We• terlaken e n J . C. van der
Dr i ekwarteeuw Constantia
We• t e rlûen
Dr• . H.J.C . Vdrhoeven (Br .v.P. 39)
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A.M.M. Ve rkooijen e . a . (d .v. P. 44)
100 jaar school Galde r
Carnaval in OUd- e n Nieuw Ginn ke n Br i ve n van Pau lus (46 )

LIDMAATSCHAP
Bet vere nigingsjaar van de heemkund kr inq loopt van 1 •eptember tot 31 a ugustus.
M...t diverse heemak t iviteiten , l ezingen , t ntoon• t llinge n en excurs ies geeft
de kring het tijds chr if t "Brieve n v n Paulu• " uit.
liet lidmaat.s cha ;o van de Kring ge ldt voor he 9 h l a gezi n e n bedr aagt voor het
v.renigin~sjaar 198 3- 1984
f 25 , -- pe r jaar .

