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TIEN JAAR
Tien jaar Paulus is het motief van een artikel van onze
voorzitter Jan van der Westerlaken in deze Brieven van
Paulus.
Het is eigenlijk het motief van het hele jaarprogramma,
dat uit vele hoogtepunten bestond en nog zal bestaan .
Op 21 maart was het 10 jaar geleden dat Jan mij belde met
de eenvoudige vraag: "Kees, voel jij iets voor 'n heemkundekring".
Een evenzo eenvoudige bevestiging was mede de grondslag van
die eerste vergadering op donderdag 3 aprii 1975 op Craenlaer 18, toen Ad, Jac., Leo en Jan samen met ons beiden, de
grondslag legden voor Paulus van Daesdonck.
Een nieuwe kring was geboren.

Tien jaar lang hebben wij samen, u en ik, gebouwd op dit
initiatief van Jan van der Westerlaken.
Vijfhonderd gezinnen, dus bijna 2000 ge z insle den in tien
jaar tijd is g e we ldig.
We hebben h et s ame n gema akt, met z 'n 5 00- de n, d e kri ng,
het tijdschrift en binne nkort het museum.
Laten we er onze schouders onder blijven zetten en een
bloeiende vereniging houd n voor ons zelf , onze kinderen
en onze kinds-kinderen te b ginn n m t de volgend e
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heemkundekring

AGENDA
1985
jan.

21

Nol van Roesel en Ad de Laat met "Brabant ge
verandert".

febr.

11

15

"Het schijngevecht tussen Carnaval en Vasten".
Lezing door pater Wilfried Mertens o.f.m. cap.
in samenwerking met Jan Soeterboek.
Brieven van Paulus 51

maart

18

Lezing: "Herbergen" door drs. W. Knippenberg

april

3

Paulus bestond 10 jaar!

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

15. Brieven van Paulus 52
27/28 Kapelhof Breda: Presentatie Veldnamen 13-14 over
Heusdenhout.

mei

3
3 - 10

Uitgave boek: "Tussen witte wolk en Anneville".
Tentoonstelling over oorlogsjaren op het gemeentehuis.

juni

15
30

Brieven van Paulus 53 (verschijnt maand eerder)
Bavel Anno 1920: "curiosa uit de kollektie van
Paulus".

juli

15

Brieven van Paulus 54 (inhouden van 53 delen in
10 jaargangen)

aug.

15

Brieven van Paulus 55 (Bibliografie 10 jaargangen
"Brieven van Paulus")..
Heemkamp te Wouw
Einde 10e verenigingsjaar.

14-17
31
sept.

1
16

Begin lle verenigingsjaar.
lOe jaarvergadering - Veldnamen deel 15.

okt.

15

Brieven van Paulus 56

dec.

15

Brieven van Paulus 57 - Veldnamen deel 16.

1986
febr.

15

Brieven van Paulus 58

april

3
15

Paulus bestaat 11 jaar.
Brieven van Paulus 59 - Veldnamen deel i"7

juni

29

Bavel Anno 1920 - Veldnamen deel 18

juli

15

Brieven van Paulus 60

aug.

31

Einde van het lle verenigingsjaar.

Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden.

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken

Nieuw,Ginneken, 15 grasmaand 1985
Beste Heemvrienden,
Meer dan 100 leden van Paulus hebben in een sfeervolle Fazanterie gen ten van een gedegen en boeiende lezing met prachtige
dia's van Drs. w. Knippenberg.
Het spreekwoord: Een man die verre reizen maakt kan veel
vertellen, is zeker van toepassing op de heer Knippenberg.
Volgend jaar zien we hem weer terug met een nieuw onderwerp.
Het streven van het bestuur van de heemkundekring om bij het
tienjarig bestaan het "Museum van Paulus" te openen is jammer
genoeg niet haalbaar gebleken. Wij hopen nu bij de aanvang
van het elfde verenigingsjaar het museum in gebruik te kunnen
nemen. Vele leden hebben aangeboden ons behulpzaam te zijn bij
allerlei werkzaamheden, die nog moeten gebeuren. Wij zullen
daar dankbaar gebruik van maken, want er zal nog veel werk
verzet moeten worden.
Op 27 en 28 april staat er in Heusdenhout een grote manifestatie voor de restauratie van de Annakapel op stapel. Voor de
heemkundekring is dat de gelegenheid om de Veldnamen 13 en 14
over Heusdenhout te laten verschijnen. Op deze manier kunnen
we ook een bijdrage leveren aan het herstel van dit schitterende monument in Heusdenhout dat tot 1961 nog onder de gemeente Nieuw-Ginneken hoorde.
De herdenking van de bevrijding van Nieuw-Ginneken op 3, 4
en 5 mei zal met veel aktiviteiten gepaard gaan.
De heemkundekring zal in het gemeentehuis een t e ntoonstelling
inrichten met allerlei zaken waar we in onze kerkdorpen tijdens de oorlog mee te maken hebben gehad, zoals surrogaat, .
bonkaarten, persoonsbewijs, e.d.
Er zullen ook veel foto's uit de oorlog t e ntoongesteld worden,
waarvan vele nog nooit in de publiciteit ge weest zijn. Er zijn
zelfs foto's die gemaakt zijn tijdens de bevrijding van oprukkende infanterie en tanks! .
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Jac Jespers,
sekretaris van de heemk unde kring en schrijver van h e t
boek "Van Witt e Wol k tot
Anneville".
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"Van Witte Wolk tot Anneville", het herdenkingsboek geschreven
door Jac. Jespers en uitgegeven door de heemkundekring in samenwerking met het gemeentebestuur, zal op de avond van 3 mei
aangeboden worden aan de bevolking van Nieuw-Ginneken.
De prijs zalf 17,50 bedragen en dat mag zeker geen belemmering
zijn om kennis te nemen van de geschiedenis van onze gemeente
tijdens de oorlogsjaren.
U zult dit omvangrijke werk in een adem uitlezen.
Het boek zal op de tentoonstelling te koop zijn . Zorg dat u
zich tijdig van een e xemplaar verzekerd hebt, want de oplage
is beperkt,
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Met vriend lijk groeten
namens het b s uur van de
heemkund k ring
ulu s van Daesdonck

175
TIEN JAAR PAULUS
door Jan van der Westerlaken

noTeaber

nr. 36

Op 3 april was het 10 jaar geleden dat zes mensen besloten

Beschikkende op d.e verzoekschriften ter bekomin& van erketllling van de · daarin
aenoemde, voor minder d&D ëertia jaren aangegane, verenigingen. door goedkeuring van hare daarbij overgeleade statuten;
Gelet op de voorschriften. der wet v&D 22 april 1855 {Staa tsblad no. 32) iD
het algemeen. en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder;
Op de voordracht. van de Staataaecretaria van Justitie van 2·0 november 1975,
Hoofdafdeling !rivaatrecht, Onderafdeling llechtspersonen, nr. var. 79o575t·

HBBB!N GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
de overaaleade . statuten der navolgende veren.iaingen. aoed te keuren en desa
vereniainaen mitsdien. te erkennen , te veten:

1e. e.n z.
17e. Heemlcundekring P&ulus van Daeadonok, geTestigd te UlTenhout,
gemeente Nieuw-GlnnekenJ
1 Be. enz.

Onze Minister V&D Justitie ia belast met de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 25 november 1975
{get.)
JULIANA
De Staatsaecretaris van Juatitie,
(set . ) H.J. z"v&iking
Voor uittreksel con.form,
Bet Hoofd van Post- en Archief zaken
van het Miniaterie van Juatitie, .
voor ·deze, '· . ·

.
(_

_R~
Repro.171/ 2072

om een heemkundekring in Nieuw-Ginneken op te richten. Een
verstandig besluit blijkt achteraf!
In deze afgelopen tien jaar is Paulus een bloeiende vereniging geworden met 500 leden en met veel aktiviteiten.
Deze aktiviteiten worden uitgebroed op geanimeerde en vaak
langdurige bestuursvergaderingen, die steeds, zoals de meeste
aktiviteiten van Paulus, op maandagavond gehouden worden.
De afgelopen tien jaren zijn er meer dan honderd bestuursvergaderingen gehouden, zijn er meer dan vijftig Brieven van
Paulus geproduceerd, is er elk jaar een uitgave ·over een speciaal onderwerp geweest zoals b.v.: Van Ginneken tot NieuwGinneken, 130 jaar Mariaschool, 100 jaar Mattheüsschool, 75
jaar Laurentiuskerk, 75 jaar Harmonie Constantia, restauraties van de korenmolens De Hoop en De Korenbloem, een monumentenboekje, de Veldnamen in Ginneken en Nieuw-Ginneken en
tenslotte het herdenkingsboek over de oorlog in onze gemeente.
De afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd met oudere inwoners in Bavel, Ulvenhout, Strijbeek en Galder, hebben we
exkursies georganiseerd in en buiten onze gemeente en hebben
we meer dan vijftig avonden georganiseerd met o.a. Nol van
Roessel, Ad de Laat, Drs. Knippenberg, Annie van Dort, Mevr.
Schreurs, Jan Naaikens, Gerard van Maasakkers, Ut Muziek,
Anje·s en Kees Hoosemans, dhr. Van Nispen, Johan Biemans,
Stefan Geerts en Christ Buiks, Pater Wilfried, 1 t Dorpsvolk,
Jan Soeterboek, dhr. Prins, dhr. Van Bussel, · Jean Bergé en
Marie Claire, Dr. Brekelmans, Charles Luijten, Jac. Jespers,
Jan van der Westerlaken, Harri.e Verhoeven, Ton Reyers, Huub
van Eynthoven, Peter van der Velden, Willem !ven, Anton van
der Lee, Wien Laarakker, Piet Drijvers, Albert Delahaye en
Laurens Siebers.
Kent u ze allemaal nog ?
in september 1975 had Paulus 100 leden,
in april
1979 200 leden,
in oktober
1980 300 leden,
in november 1982 400 leden,
en we hopen nog dit jaar het 500e gezin a l s lid van onze heemkundekring bekend te maken.
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In 1980 hebben we op het landgoed Anneville het 32e werkkamp
van het Brabants Heem georganiseerd. Een onvergetelijke geb~urtenis voor de meer dan 125 deelnemers uit heel Brabant,
die 3 dagen bij ons te gast zijn geweest.
In zijn tienjarig bestaan heeft Paulus een reputatie opgebouwd op het gebied van tentoonstellingen. Er zijn permanente
tentoonstellingen in het gemeentehuis en de bibliotheek en
verder heeft Paulus bimen en buiten onze gemeente ongeveer
vijfentwintig tijdelijke tentoonstellingen ingericht zoals
jaarlijks bij Bavel Anno 1920.
De grote wens van het bestuur en van vele leden is om een
eigen museum in te kunnen richten.
Daarom zou het mooiste .cadeau voor de tienjarige Paulus zijn!

" HET PAULUS MUSEUM "

177
DRS.

W. KNIPPENBERG VOOR "PAULUS VAN DAESDONCK"

Ile1·hergen i11 Zuid-Nederland
door Gerard van Herpen
"Oude herbergen in Zuid-Nederland" was het thema van de inleiding die Drs. w. Knippenberg uit Den Bosch maandagavond hield
voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck".
Het was weer gezellig druk in de Fazanterie, toen voorzitter
Jan van der Westerlaken in zijn welkomstwoord alle belangstellenden vermeldde, die traditiegetrouw iets voor de jubilerende
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PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
door Kees Leijten
Traditiegetrouw ook deze keer weer een plaatje van Jan
Soeterboek op de voorpagina.
In het midden het zegel van Pauwels van der Daesdonc uit 1350,
er om heen een aantal vignetten, die Jan de laatste jaren
maakte voor de veldnamen.
Ook de gehuchten groeperen zich rond de jarige Paulus, die
z'n eerste kroonjaar bereikte.

An van Dort-van Deursen bijvoorbeeld had mooie, blinde-grendels
meegenomen, zij had een fraai gedicht geschreve n en een merklap voor op de poepdoos van het museum (' en laat het wierookvat niet open staan') en er was ook een afbeelding voor het.
museum van Trui, de vrouw van d'n Dré .
Die Trui, zo vernamen wij, is enkele weken geleden op hoge
leeftijd overleden. Er waren als geschenken ook vele boeken.
"De zelfheiliging van de onderwijzer " was er een van.
De voorzitter deelde mee dat de opening van het nieuwe museum
door veel vorstverlet is verzet van april naar het komende najaar.
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Drs. W. Knippenberg reist veel en Zl.Jn reizen brengen hem
langs vele herbergen. Hij lijkt nog het meest op een ouderwetse pelgrim, die een goede herberg naar waarde weet te
schatten. Zijn verhaal over herbergen en over herbergnamen
behoorde bij een grote reeks dia's. De eerste dia's lieten
zien hoe kerk en kroeg al vroeg de plaatsen waren, waar mensen met elkaar kontakten legden. Aan de hand van schilderijen
van Brueghel en Jeroen Bosch legde drs • . Knippenberg uit wat
de betekenis van allerlei symbolen op die schilderijen.
Een kruik of een krans.
Er waren stadsherbergen en wegherbergen. De stadsherbergen
hadden een meer officiële funktie. De Heren van het Kasteel
ontvingen' er hun voorname gasten. De plaatsvervangend gastheer was dus een Kastelein.
Ook namen vertellen iets van de betekenis van een café.
Knippenberg telde 33 plaatsen in Noord-Brabant met herbergen
die naar de Brabantse Gouden Leeuw genoemd worden. De Vlaamse
Leeuw, een gele leeuw op een zwart veld, duidt op een Vlaamse
gastheer en een Rode Leeuw zou Hollands of Limburgs kunnen zijn.
Rechtsfunkties, de begrenzing en postale funkties zijn uit
namen van café's eveneens afleidbaar.
In het verhaal van drs. Knippenberg kwamen ook prachtige en
willekeurig gekozen namen voor van Vlaamse kroegjes. Soms kun
je uit die namen aflezen welke sport er bedreven wordt. De
Vier Azen of 't Groene Huis. Gilderbroeders hadden hun vaak
voorname herbergen, waar zij hun eigen maaltijden hielden.
De Beurs en de Tram, de Grens en het Recht zijn ook in oude
cafénamen terug te vinden.
Het was boeiend, maar soms bespeurde je toch dat drs. Knippenberg onvoldoende in West-Brabant had gezworven. Dan had hij
geweten van een Posthoorn, een Roede en een Gouden Leeuw, een
Blauwe Kei en jawel ook van een Fazanterie.
Uit: Dagblad De Stem, 20.3.1985

CURIOSA IN BAVEL
Ook dit jaar zal Paulus weer aanwezig ziJn op het feest "Bavel
Anno 1920" en u een deel van de kollektie curiosa tonen. Van
alles wat.
Gewoon leuke, interessante of oude dingen.
Hebt u nog wat liggen voor uw kring ?
Breng het mee voor Paulus.
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EEN MAN DIE VERRE REIZEN MAAKT,
KAN VEEL OVER HERBERGEN VERTELLEN
door Anneke van den Berg
"Herbergen zijn gebouwen die naast kerken stonden en waar de
mens van eenling tot een sociaal wezen werd".
Met deze konklusie begon de heer Knippenberg zijn betoog voor
de vele leden van de Heemkundekring, die achttien maart naar
de Fazanterie kwamen.
"De herberg en de kerk", zo zegt hij, ''zorgden voor kontakten
tussen mensen die elkaar maar zelden zagen. Dit zijn niet alleen kontakten binnen de regio maar ook internationaal."
FUNK.TIE VAN DE HERBERG
De herberg vervulde vele funkties.
Knippenberg zet deze duidelijk uiteen met behulp van een
schilderij van Pieter Breughel: De volkstelling van .Bethlehem,
1. Als er een kruik buiten hing, schonk men bier. Ons woord
kroeg is afgeleid van kruik.
2. Hing er een krans buiten dan was de herberg deftiger dan
een andere. Daar wordt wijn geschonken. Ons spreekwoord:
"goede wijn behoeft geen krans" stamt nog uit die tijd.
3. Op het schilderij ligt de herberg aan het water. Je kunt
de veerboot zien liggen. De herberg dient dus als station.
4. Daaruit kun je afleiden dat er waarschijnlijk ook gegeten
en geslapen kon worden. (hotel, restaurant).
S. Er staan een groot aantal mensen te wachten voor de herberg,
zij hebben allen iets bij zich. Men mag aannemen dat zij
hun belasting komen betalen.
6. De herberg dient ook wel als Tolhuis. Dat verklaart waarom
zij vaak buiten de stad, aan de toegangswegen, liggen.
7. Er bestonden nog geen gerechtshoven. Rechtspraak vond daarom ook plaats in de herberg.
GESCHIEDENIS
Wie vond eigenlijk de herberg uit ?
Knippenberg: "Zij die ook het verkeer uitvonden. De Romeinen
dus. De Romeinen hadden een erg groot rijk dat zich uitstrekte
van het Middellandse Zee-gebied tot diep in het huidige Frankrijk. Toen de Romeinen hun macht verloren en het rijk in verval raakte, verloren ook de wegen hun funktie. Later heeft ·
Karel de Grote de wegen opgeknapt en uitgebreid in noordelijke
richting. Nog later heeft Napoleon de wegen een ' laatste opknapbeurt gegeven. Bij veel herbergen zijn nog plakkaten te vinden
waarop staat dat Napoleon langs is gekomen. Voor overnachtingen
werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van kasteelheren
of stadsherbergen."
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In de allereerste tijd waren het de kasteelheren die de reizigers opvingen en verzorgden. Doordat verkeer een steeds
grotere rol ging spelen, gebeurde het echter steeds vaker
dat er gasten op het kasteel kwamen. De kasteelheren werden
dat echter beu en gaven opdracht aan de stadsherbergen de
gasten te ontvangen. De eigenaar werd daardoor een verlengstuk van de kasteelheer en kreeg de eretitel Kastelein.
NAAMGEVING
Elke herberg heeft zijn naam. Maar niet elke herberg heeft
een andere naam. Zo zijn er in Brabant, nu nog, meer dan dertig herbergen met de naam "De Gouden Leeuw". Deze is afgeleid
van het ~apen van deze streek. Het Vlaamse wapen draagt een
zwarte leeuw. Er zijn een aantal Vlaamse herbergen met deze
naam. In Limburg zul je "De Rode Leeuw" vinden, evenals in
Noord-Holland.
Wapens dragen ook weleens een ander dier dan de leeuw. Je
kunt ook bijvoorbeeld De Zwaan, Valk of Arend hebben. Namen
hoeven ook niet persé van een wapen afgeleid te zijn. In de
tijd van de postkoetsen ontstonden namen als: "De Roskam",
"De Posthoorn", "De Postillon".
Uit de naam kun je vaak aflezen wat er vroeger in de herberg
gedaan werd, wie er kwamen of waar hij stond. "Het Rechthuis"
of "Het Wethuis" is overduidelijk een plaats geweest waar men
recht sprak. "Herberg De Molen" staat vast dichtbij een molen
en Herberg "De verbrande Molen" st6nd waarschijnlijk bij een
molen!!
De heer Knippenberg beëindigt zi]n verhaal met ongeveer dezelfde plaatjes als hij de avond mee begon. Kerken met daar
tegen aan herbergen. Kleine drinkhuizen waar men kwam als de
mis voorbij was. "De ene deur uit en de andere deur in", aldus Knippenberg.
Jan van der Westerlaken sloot de avond af met wat huishoudelijke mededelingen en een typerend gezegde voor deze avond:
"Een man die verre reizen maakt, kan veel vertellen".
BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS!
Ook deze maandag hebben een aantal bewonderaars van Paulus
weer iets meegebracht. Meneer Dingemans bracht een oude wringer mee. De verzameling Snoepdoosjes wordt ook steeds groter.
Mevrouw van Eijl bracht een stapel boeken mee waaronder:
"De zelfheiliging van de onderwijzer".
Het leek wel pakjesavond deze keer.
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INCONNUE EN BELGIQUE
door Kees LeiJten
Naast de Brieven voor de bijna 500 abonnees in Nederland werden
in februari ook voor de 11 abonnees in België onze Brieven van
Paulus 51 door Jan van der Westerlaken op de post gedaan.
Wie schetst echter onze verbazing toen het tijdschrift van
Mevrouw Van de Broek-Schriks uit Meerseldreef terug kwam met
de veelzeggende tekst: "Localité inconnue en Belgique".
Gelukkig weten wij beter!
Helaas vermeldde de postbode zijn woonplaats niet.
En dan te bedenken dat Mevr. Van de Broek vele jaren lid is
en "Meerseldreef" tien keer wel te vinden was. We zullen
Meerseldreef op de adresstickers maar wijzigen in· "Hoogstraten".
De grootschaligheid sloeg weer toe.

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw - Ginneken

Port betaald
Port Payé
Ulvenhout

Aan Mw/ Dhr.
sstt
2 ï0

Indien onbestelbaar gaarne terugzending aan:
Postbus 89, 4850 AB .Ulvenhout

'---------------------- ---·----- -
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10 JAAR PAULUS
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de kring maakte
Annie van Dort op Paulus van Daesdonck het volgende gedicht:

Aan de mannen van de Heemkundige Kring
"Paulus van Daesdonck"
Trui van Ulvenhout laet oe effekes weten
da ze heuren ouwe "Baokermat" nie is vergeten
Ze wier dikkels geraokt deur "Paulus Brieven"
en ze docht, oe kan 'k diejen club nou mee da fist gerieven.
Ze is toen naor heur schuurke gegaon
en daor haolde ze twee sluiterkes voor "blaffetuurkes" vandaon
Ze zee: "Da's veur die ouw boerderij"
en daorbij,
aar ze ok nog wa gevonnen vor de plee
dat allemaal gaf ze aan mij mee
Bovendien nog een eigenste pertret
da dieng hing vruuger boven ' t sch6ne kabinet
Mannen veul succes gewenst mee oew brieven,
en ik wens da gullie nog mienstens duzend keer
oew lejen hiermee meugt gerieven.
Trui.

"Blaffetuur" is een oud-Brabantse naam voor 11,1iken of blinden.
Als de "blinden" openstonden werden ze vastgezet met speciale
"sluiterkes". Trui is de onlangs overleden echtgenote van de'
schrijver A. Grauwmans, die een h alve euw geleden schreef
Onder de naam "D'n Dr~ van Ulvenhout".
Hij tekende haar in z'n boeken als
n Brabantse boerin met
de bekendé Westbrabantse muts op.
Annie van Dort is een deskundige op h
de volkskunde en vooral ook van de Westbr ban
s.
Zu publiceerde daarover o.a. in onz
40).
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DE HOOGSTRAATSE GAZET STOPT ER MEE
door Kees Leijten
Belangstellend keken wij elke week weer uit naar "De Hoogstraatse
Gazet".
Een gezellig weekblad uit het Belgische deel van ons heem.
Vele aardige verhalen over de historie, flora, fauna, het verenigingsleven en het dagelijks leven in de gemeente Hoogstraten
boeiden ons weer elke week.
Helaas kan de Gazet, die steeds veel aandacht aan onze kring
besteedde, het niet meer rukken. Er waren te weinig advertenties.
We vinden het jammer, dat slechts zes en een kwart jaar zijn
deel was •.
De gazet gaat nu volgens een andere formule verder, als maandblad in magazinevorm.
We wensen de redaktie erg veel sukses toe en hopen ook met dit
maandblad onze goede kontakten te behouden.
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JEANNE MERTENS OVERLEDEN
Op 27 januari jl. overleed, 95 jaar oud, zuster Scholastique
Mertens, een zus van "onze" pater Wilfried Mertens en geboortig uit Galder.
ze is de stichtster van het bekende onderwijsinstituut
"Spijker" te Hoogstraten, waar tegenwoordig ook vele leerlingen uit Breda en Nieuw-Ginneken studeren.
Gaarne plaatst de redaktie daarom bijgaand In Memoriam voor
deze onderwijspionier uit ons heem.

t

In Memoriam
ZUSTER
SCHOLASTIQUE
.geb. Jeanne Mertens
Religieuze Ursuline

Geboren te Galder-Ginneken op 11 oktober
1889
Geprofest te Hoogstraten op 25 april 1916
Overleden te Hoogstraten op 27 januari 1985

door A. Laurijssen

A 58,

'N LANDSCHAP VERDWIJNT (6)

De Daesdonckseweg zoals u die vandaag nog kunt bewonderen.
Binnenkort zal de A 58 deze weg kruisen.
foto: J. Grauwmans, 1984.

Ofschoon voorbereid op het verlies van Zuster Scholastique,
heeft haar heengaan op het feest van Sint Angela zelf, velen
onder ons toch nog verrast. Het is dan ook met droefheid dat
wij onlangs een van de verdienstelijkste mensen uit onze
Kempen ten grave droegen.
Maar naast droefheid heerst er in ons hart vooral vreugde en
trots om dit rijke leven in dienst van onze kinderen.
want inderdaad, Zuster Scholastique was de ware stichtster en
grote verantwoordelijke van de Technische School "Het Spijker".
In oktober 1918 startte zij op technisch nivo met de Landbouwhuishoudschool, als eerste school van die aard in de verre
streek. In moeilijke omstandigheden verrichtte zij werkelijk
pionierswerk in de Kempen, met als grote bekommernis de opvoeding van jonge meisjes tot voorname en goede volwassen mensen;
en al lag haar roeping mi s schien voor e en nog groter deel in
de missies: zij zette dit i deaal i n volle a anvaarding opzij
toen de algemene overste haar meedee lde dat de technische
school zou vallen als Zr. Scholastique zou vertrekken.
Met een tiental leerlingen gestart in 19 18, wist zij dit aantal al snel uit te breiden tot een dertigtal jonge meisjes
uit de hele Kempen, die in twee leerjaren en in volledig internaat (d.w.z. weekens inbegrepen!) uitsluitend in het Neder-
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lands lessen volgden in godsdienst, talen, geschiedenis, wiskunde en wetenschappen, met bovendien lessen in wellevendheid ,
keuken, wassen, strijken, naaien en praktijk op de eigen schoo l boe~derij en in de groententuin. Als landbouwhuishoudregentes
onderwees Zr. Scholastique niet alleen al deze vakken te beginnen van wellevendheid over alle technische vakken en praktijk, maar bovendien was zij dag en nacht in de weer voor het
welzijn van de haar toevertrouwde kinderen: zij zorgde. als e en
echte moeder voor hen, was leidster van de jeugdbeweging, was
uitermate kreatief in spel en ontspanning: kortom zij deed
dit alles met een ongekende en totale inzet!
In 1930 wist zij de opleidi ng uit te breiden tot dri e volledig
leerjaren. en zo bleef zij de groei en bloei van haar technisch
school volgen tot zij in 1948 werd opgevolgd door de nieuwe
direktrice Zr. Augusta. En zelfs daarna bleef zij nog enkele
uren lesgeven en kon zij zich nog op vele plaatsen verdienstelijk maken.
De Technische School van vandaag is ziJ in haar gestadige
groei met veel liefde en belangstelli ng bli j ven volgen .
Zuster Scholastique: zij heeft de echte basis gelegd voor het
technisch onderwijs in de Noorderkempen, door haar voorbeeld
van tomelo.z e inzet en werkkracht, door haar onuitputtelijke
zin voor initiatief en voor orde, "orde die leidt tot God" ,
zoals haar geliefde spreuk luidde. Met beperkte middelen,
zeker a l s we dit vergelijken met onze huidige mogelijkheden,
hee f t zi j een rijke kreativiteit ten toon gespreid en het is
onze overtui ging dat zij daarin zo wonderwel slaagde dankzij
haar liefde voor de kinderen zelf.
De dood wekt nieuw leven: Zuster Scholastique leeft voort in
de herinnering van haar vele oud-leerli ngen, en zij zal ook
blijve n voortleven in de geest en in het hart van al diegenen
die va ndaag verder bouwe n aan het levenswerk waaraan zij een
z iel he e ft gegeven.

BIJGELOOF ( 4 0 )
Men kan zijn huis tegen onweer beschermen door er huislook
op te laten groei n.

A:.:--
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF
door Dr. F.A. Brekelmans

(J1)

DE HERBERG HET RODE HERT TE GINNEKEN
De herberg Het Rode Hert op de Markt te Princenhage is zeer
bekend. Zij zou een der oudste horeca-gelegenheden in de Baronie zijn, want zij komt reeds in 1518 in de archieven voor.
Een etablissement van deze naam bestond in vroeger tijd ook
in het dorp Ginneken, maar dit bedrijf is reeds in de vorige
eeuw teniet gegaan.
Het Ginnekense Rode Hert was gelegen aan de Markt, ter plaatse
van de huidige percelen Ginnekenmarkt 10 en 11. De oudste vermelding dateert van 1675 .
In een cijnsboek van het kapittel van Breda uit dat jaar wordt
het huis Den Hert genoemd, dat toen eigendom was van Cornelis
Jan Smolders. Bij het huis behoorde in dat jaar 1 veertelzaad
( ~ 2/3 bunder) land. Een nadere omschrijving leert dat het
perceel gelegen was bij de "Kercke", de plaetse des dorps
oost". Aan de zuidzi jde werd het bezit b egrensd door de Kerkweg van Galder, dat was dus de Duive l s b r uglaan.
Twaalf jaar later werd op dit onr oerend goed b e slag ge legd op
verzoek van de proost (= rector) van het klooster Catharinadal
te Oosterhout. Eerst in de 18e eeuw vernemen we iets naders
over de Ginnekense herberg; zij was toe n i n het bezit van
Pieter Koeken die v66r 1745 overleed . In da t jaar werd het
Rode Hert verhuurd aan Servaas Jurriên Smits . Na beêindigi ng
van diens huurtermijn trad i n 1750 al s ni uwe exploitant op
Jan Jozef van Unnik.
r ge detailleer d als:
In het huurkontrakt wordt het
ld rkamer , e en stal
twee kamers, een keuken, een keld r ,
n k l ine woning ,
e n verdere timmerage. Ook hoorde rbi j
"teynden het huys". Dit moe t he t a rdig ho khui s Ginne kent igd .
markt 12 zijn, waarin thans " ' t Kot" i
I n het jaar 1760 werd de h erberg
n
kocht. Na d i ens overlijden vond in 17 0
wa arbi j het etablisseme nt werd to b d
Herberg werd toen het Rood Hart g no md .
Zij was belast met een rente gr oot 497 kopp n n 26 vingerhoeden rogge aan de Armen van Bre d a .
·
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Later kwam deze bezitting in handen van. Wilhelmina Jordens,
echtgenote van Willems Bosmans, die het voor f 120,-- per
jaar verhuurde aan de timmerman Mathijs van Alphen.
In , 1845 was de herberg plaatselijk genummerd A 78 en kadastraal bekend als sektie I nummer 137 bis, 138 en 141 (ged.).
In een publieke veiling werd het pand toen gekocht door de
bekende historicus en landeigenaar Prosper Cuypers van Velthoven voor f 4.210,''· Deze ontdeed zich reeds twee jaar
van zijn bezit. De Bredasche Courant van 9 mei 1847 meldt
een openbare verkoop door notaris Jonckheer van "eene kapitale huizinge, met annexe Paardenstal of Koetshuis genaamd
het Roede Hert met hof en erve en aangelegen bouw- en hooiland •••• zeer geschikt tot het oprigten eener fabriek of
trafiek of tot uitoefening van lering en handtering".
Wat er daarna van het huis is geworden is nog niet bekend.
Het naspeuren van de historie van 1845 tot heden zou een
aardig werkje . zijn voor een van onze heemkundigen.

De westzijde van de Ginnekenmarkt in 1844 (thans de nrs.
7 - 12).

Bij de huizen $taat v.l.n .• r.:
Michielsen, herbe~g genaamt Het Rood Hart, Van Gool,
IJ kk rs , bakker.
loodtek ening door Prosper Cuypers van Velthoven in
R k archief te 's-Hertogenbosch.
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WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (4)
door A.J. van Eyl:-van de Klashorst
VOLKSTYPEN IN EN OM BREDA
waar zijn ze gebleven, de oude volkstypen, die vroeger in
elke plaats bekend waren en elkaar met de regelmaat van de
klok opvolgden.
Onze generatie kent ze niet meer. Ik geloof trouwens, dat
er ook een verkeerde opvatting bestaat over deze mensen.
Velen ervan waren "straattypen", maar dat hoefde beslist
niet. Er waren kleine zakenlui bij, ook nog in mijn jonge
jaren, die zich goed en zelfs heel goed konden bedruipen.
Maar ze hadden wel iets eigens, waardoor ze opvielen. Het
waren "typen".
Mijn grootmoeder kende er, mijn moeder en ook ik heb ze
meegemaakt.
"Vrouw de Bralie" was zo'n type van ver vóór mijn tijd. Ze
verkocht fruit en zat met haar mand appelen winter en zomer onder de grote eik op de markt onder een groene paraplu.
Een poosje geleden had ik het er nog over met mijn moeder
van 96 en zei: "U weet wel, vrouw de Bralie, onder de lindeboom op de markt". "Nee", onderbrak ze me, "dat was een
eikeboom, kind".
Ik weet niet of dat waar is, want op veel marktpleinen heb
ik een grote lindeboom gezien met een bank rondom zijn dikke
stam. Maar goed, het z al echt we l een eik geweest zijn, want
ook mijn grootmoeder wist mij dat vroege r nog te vertellen.
Als de school van St. Joost op de Ginne ke ns traat uitging,
kwamen de kinderen vaak vrouw de Bral ie p l agen en zongen:
Een, twee, drie, vrouw de Bralie
Vrouw de Bralie kreeg het zuur
Ze gooide haar appeltjes tege n de muur
Een, twee, drie, vrouw de Bralie .
Soms maakte de lieve j e ugd het zó bont , dat ze haar mand
met appeltjes omgooiden en v rouw d Br li vertwi jfeld,
appeltjes-rapend, achte rl iete n .
Maar al gauw had het slimme v rouw j h r munitie bij zich,
1 mikt op haar jonge
goed rotte appeltjes, d ie zij
plaaggeesten, en dat hielp .
Een heel bekende in Breda e n
"Mie van Chaam". Ze was zo mag r

"G kke Mie " of
1 t , n ha ar kleren
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hingen als vodden om haar lijf.
Een gore, vieze muts sierde haar gri]ze, dunne, ongekamde
haren en ze keek meestal wezenloos voor zich uit. Ze werd
verschrikkelijk geplaagd en vaak moest er een agent aan te
pas komen om haar te ontzetten. Ze wilde altijd naar Chaam
en werd dan tot de Ginnekenbrug gebracht of tot de brug
van 't Leike, in 't Ginneken zelf. Waar ze overnachtte,
wist niemand. Altijd ergens anders, bij boeren in ' t varkenskot of in een of andere stal.
Ze moet als jong meisje beeldschoon geweest zijn en zeer
goed gesitueerd. Haar voorouders waren tijdens de "Bloedbruiloft van Parijs" naar Nederland uitgewekenen. De familie "Desmoulins" woonde een tijd in Zuid-Limburg.
Marie was enig kind en toen haar ouders kort na elkaar
stierven, erfde zij het hele vermogen. Maar omdat zij minderjarig was, werd er een voogd benoemd, die er met haar
hele vermogen vandoor ging zodat ze berooid achterbleef.
Ze moest hard werken om haar brood te .verdienen. Dat ging
in haar hoofd spelen en zo zwierf ze rond als opgejaagd
wild. Uitkeringen waren er in die tijd niet bij en ze leefde van eten, wat ze kreeg bij de paters Capucijnen in de
Schorsmolenstraat of bij de Zusters in de Nieuwstraat, of
ook wel bij enkele gezinnen, die zich haar lot aantrokken
en haar af en toe wat toestopten. ·
Als Mie langs het huis van een van haar weldoeners kwam,
zegende ze het altijd.
En dan had je "Jan de Muis", een echt straattype, een zwerver. Niemand wist of hij uit Frankrijk kwam of uit België.
Hij sprak vloeiend Frans en vloekte in zeven talen.
's Zomers sliep hij op de visbanken in de vismarkt aan de
Haven en 's winters bij de boeren in de schuur. Hij voelde
zich te trots om te bedelen maar probeerde op allerlei manieren in zijn onderhoud te voorzien.
Hij pompte water voor de dienstmeisjes en droeg dan de emmertjes omhoog. Daarvoor kreeg hij meestal een cent en een
boterham. Die boterham stopte hij onder zijn boezeroen, en
dan bedankte hij beleefd: "Merci, men enfant" of "merci, ma
belle". Wie hem afsnauwde of haar neus voor hem ophaalde,
werd minachtend door Jan bekeken, maar ••• hij had een geheugen als een ijzeren pot, en als 's winters de pomp van
zo'n huis bevroren was, zag je dáár geen hulpvaardige Jan.
Zijn verdiende boterhammen gingen v66r in zijn boezeroen
en als zijn dag erg goed was en de boezeroen z6 bol stond,
dat er niets meer bij kon, ging de rest van het brood in
zijn mouwen.
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In die boezeroen werkte en sliep hij, maar hij was niet
kieskeurig en zijn honger was er niet minder om.
Zijn dranken waren niet erg gevarieerd, hij drong "pompchampagne" bij zijn eten en trakteerde zichzelf graag
iedere dag op een klaartje, dat toen maar twee centen
kostte.
Zijn projektielen bestonden uit straatvuil, als hij geplaagd werd of nageroepen: "Hee Jan, parlemi franzee" of
"parle mi de flik-flak".
Zijn naam had hij te danken aan zi]n speciale manier van
wat extra geld verdienen. Voor een cent beet hij namelijk
een muis de kop af .
En de lieve schooljeugd was in die tijd niet zo gauw gefrustreerd.
Je beschikte toen niet altijd zo maar over een cent, wel
eens over een halfje.
Er werd dan gelapt en bij zo'n cent moest nog een muis worden meegebracht. Nu stonden in die tijd bij de meeste mensen wel muizevallen, dus een overleden slachtoffer was
meestal gauw genoeg gevonden. En als dan zo'n voorstelling
had plaatsgevonden, ging er een hoeraatje op en ••• niemand
lag er 's nachts van wakker.
Jan kon in de schemer-avond wel eens ineens met de armen
uitgestrekt v6ór een jongmeisje staan: "Eerst een kus" (zoveel Nederlands kende hij wel) , maar bij de eerste verschrikte gil lachte hij smakelijk en liep doodgemoedereerd door.
Nee, kwaad zat er niet bij, bij Jan.
In een volgend nummer hoop ik nog enkele bekende typen te
bespreken.

RUIM 500 LEDEN IN KAART
door Kees Leijten
Enkele dagen voordat Paulus z'n t i ende verjaardag vierde
passeerden we de 500 leden.
Vijfhonderd gezinnen lid! Dus ook de ki nderen en jongvolwassenen, die nog thuis wonen.
Een mijlpaal, waar we al lang naar uitzagen.
Binnenkort zal onze voorzitter bekend maken wie wij als
vijfhonderdste inschre ven e n het lid huldigen.
Op de volgende pagina een recente k aart van Brabant, waar we

de ledentallen op hebben i ngev uld naar gemeente.
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PROVINCIE NOORD-BRABANT .
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RUIM 500 LEDEN VAN PAULUS VAN DAESDONCK IN KAART
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HET MIDDELEEUWSE LANDSCHAP IN DE BARONIE VAN BREDA
Poging tot rekonstruktie aan de hand van oude
veldnamen (2)
door Ir. Chr. Buiks
DE BEGROEIING
In de vroege middeleeuwen moet het bos grote delen van de Baronie bedekt hebben hoewel er ook toen al heidevelden aanwezig geweest zijn. Deze heidevelden zijn door intensieve begrazing ontstaan uit schrale Eiken-Berkenbossen; ze kwamen
reeds in de Bronstijd voor (76).
Namen die wijzen op de aanwezigheid van bossen zijn: hout,
lo, bos en woud. De eerste drie komen in de Baronie frekwent
voor.
Dk hout-namen behoren tot een oude laag: we vinden het element
hout vooral in de namen van nederzettingen. Als voorbeeld noemen we: Oosterhout, anno 1213: Osterholt (77).
Den Hout, anno 1311: Rolinus dictus van den Houte (78).
Lindenhout, anno 1277: silva de Lindenhout (79) = mogelijk
Lijndonk.
Hooghout, anno 1315: Hoghehoute (80), gehucht bij Teteringen.
Heusdenhout, anno 1303: Hosenholt (81).
Hulten, anno 1422: Holten (82).
Verder nog Wernhout, 't Hout (onder Princenhage), Varent
(= Varenhout, eveneens onder Princenhage) etc.
Hout staat voor "bos van hoogopgaand hout" (83); we moeten bij
namen met hout dus denken aan een soort oerbos, met rijke variatie in begroeiing en volwassen bomen, dit in tegenstelling
tot het begrip Lo, dat staat voor "bosje op hoge zandgrond"
(84) of ook wel "open plek in een bos" (85).
Bij vestiging lette de mens uiteraard op de hoogteligging van
het te kiezen gebied, maar zeker ook op de soort bomen, die
zich op het terrein bevonden. Sommige bomen wijzen nl. op
vruchtbare bodem, zoals Es en Haagbeuk, andere zijn indikatoren voor onvruchtbaarheid: Berk, Lijsterbes, Vuilboom, etc .
Op niet al te rijke grond kon het loofbos door begrazing achteruitgaan : mogelijk ligt hier een verklaring voor het ontstaan van de lo-namen, die betrekking hebben op enigszins
open bossen op wate hogere zandgronden. De vegetatie moet ook
aangetast zijn door het afhakken van takken van Iepen en Essen: deze werden aan het binnen omheiningen lopende vee gevoederd. Door aftakeling van het toch al schrale bos kan zo
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een open plek ontstaan zijn: dat is de tweede betekenis van
lo.
De namen met het element lo zouden dateren uit de 8e-10e eeuw
(86).
.In de Baronie tref fen we aan lo-namen de volgende voorbeelden
aan:
Bavel, anno 1299, de Bavele (87).
Keersel, anno 1414, te Keesele (88), gehucht bij Galder.
Rutsel, anno 1447, Russele (89), gehucht bij Oosterhout.
Oekel, anno 1324, Mase Tonuszone van Oecle (90).
Baarle, Sprundel, Vlasselt, etc.
Ook in veldnamen treffen we het element lo aan:
tlooheyve 1 t, te Rijsbergen, genoemd in 1510 (91 ) .•
den looacker te Bavel, vermeld in 1511 (92).
Baarle is min of meer een tautologische samenstelling: baar
betekent immers "bloot", hetgeen dus ongeveer op dezelfde lijn
ligt als lo "open bosje".
Vanaf de 13e eeuw komen de b osnamen op: h et zijn
·
meestal geen
name~ van nederzettingen. Een van de oudste is ongetwijfeld
het in 1308. vermelde "dbossce van Lies" (93) het huidige Liesbos.
Verder noemen we nog "den dickenbos" te Gilze, 1456 (94) en
"het biebosken" te Ginneken, ·· 1685 (95).
Naast namen voor bos in het algemeen, kwamen er ook aanduidingen van de boomsoorten voor.
Elzen groeiden vooral op vochtige gronden: in 1456 vinden we
in Gilze "het elschot" (96) en in 1699 te Notsel "de Elshoeksken" (97).
Aals, een nevenvorm bij Els, komt ook geregeld voor: Ter
Aal~~· een dictus van der Aelst" (98), terwijl in Gilze een
geli]ke naam gevonden wordt: "dealst", 1456 (99). Elzen moeten in de middeleeuwen massaal in het dal van de Mark en de
Weerijs gegroeid hebben (100).
B~rken kennen we van allerlei schrale gronden, zowel van vochtige als van droge. Op vochtige plaatsen overheerst de Zachte
Berk, Betula pubescens Ehr., een boom met zachtbehaarde takken
en bladeren, terwijl op droge gronden meer de Ruwe Berk verschijnt, welke laatste meer hangende takken heeft en een witte
schors vertoont. Onder Rijsbergen vinden we de "Berkt", dat
is een plaats waar berken groeien. Dergelijke kollektieve n
zijn kenmerkend voor boomnamen: Espt, Elst, Eekt, e tc .
Doorn kan een aanduiding zijn voor allerlei doornige strui ke n
speciaal voor Meidoorn.
'
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Onder Teteringen lag een stuk grond "den doorenbosch", 1565
(101), terwijl we bij Oosterhout "den doorenacker" aantreffen, 1595 (102).
Eiken zijn overvloedig vertegenwoordigd in de veldnamen.
Dat hoeft geen verbazing te wekken, daar bekend is, dat zonder ingrijpen van de mens, het grootste gedee~~e van d~ hoge
zandgronden in Noord-Brabant, bedekt zouden zi]n met E~ken
Berkenbos (de zgn. climax-vegetatie) • .
Onder Baarle ligt een gehucht Eikelenbos, onder Wernhout een
gehucht "ter Eyck", 1765 (103), terwijt we onder Alphen een
gebied "d eect" aantreffen (tegenwoordig Dekt geheten).
Op Den Hout onder Oosterhout staat een eeuwenoude Eike~~om,
waarin volgens een legende een monnik zich "met een gewi]de
hostie bi) zich, verscholen zou hebben. De stam van deze
boom is namelijk hol.
Volgens Verhulst (104) zou deze boom reeds in 1353.bekend
hebben gestaan als "den heyligen eick", een naam die deze
boom heden ten dage nog draagt. In 1524 wordt hij echter genoemd "den groeten eyck" (105).
.
Bekend zijn ook verschillende kruiseiken: eiken voorzien van
een crucifix waar men op bepaalde dagen in processi e naar
toe trok. Ee~ dergelijke Kruiseik bevond zich te Rijsbergen,
en b.v. ook te Ginneken, op de plaats, waar de huidige Allerheiligenweg uitkomt op de Ulvenhoutselaan. In 1634 wor~t deze
boom vermeld als "den cruyseyck" (106) : hij moet identiek
zijn met de reeds in 1513 genoemde "luyseicke" (107), en
tevens met de in 1555 genoemde "preeckeyck" (108). Deze laatste naam is ontstaan in de tijd van de grote godsdienstwoelingen. Op Den Hout bevond zich ook een Luiseik; daar vinden
we zelfs reeds in het jaar 1324 een "luse Bosch" (109).
Luis is te beschouwen als een pejoratief, een naam die iets
denigrerends, iets minderwaardigs aanduidt (110). Dode en
zieke bomen werden aangegeven met "ellendich" of "luis";
zie hierover Belsen (111) en ook De Bont (112): vaak fungeerden dergelijke bomen als vaste punten in een grenslijn, of
als afbakening van een akker, e.d.
Essen werden zeer gewaardeerd om hun buigzame, sterke hout.
Deze bomen groeien bij voorkeur op zware, vruchtbare, kleiige bodem, zoals b.v. in het noorden van de gemeente.Oosterhout. Daar bevinden zich nog enkele oude exemplaren in de
direkte nabijheid van de zgn. "Ru!ne van Strijen". In 1353
wordt een gebied juist ten noorden van deze ruïne aangeduid
als "den Eschenstruyc", blijkbaar stonden daar stronken van
afgehouwen Essen (113). Mogelijk groeiden er in het centrum
van het gehucht Heusdenhout ook Essen. Hose, zoals dat voor-
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komt in de oudere vermeldingen van de naam van deze nederzetting, betekende in het middelnederlands "steel" (114):
Hosenholt kan dus het bos zijn, waar bomen groeiden, die
geschikt hout leverden voor het maken van stelen.
Effe komt in het Rijnland voor als naam voor de Iep (115),
terwijl in Vlaanderen de Spaanse Aak, een bepaalde soort
Esdoorn, bekend stond onder de naam "Effentrul" (116). Effe
zou op kunnen treden in de naam van het gebied Effent, in
1442 genoemd "deffent", gelegen ten noorden van voormelde
rulne (117) en in de nederzettingsnaam Effen, onder Princenhage, in 1310 voorkomend als "Effenen" (118) .
Weynen interpreteert laatstgenoemde naam echter als de genitief van een mansnaam Effe (119), ofwel als Effe-helm
"de ne derzetting van Effe"
De t van Effent lijkt toch eerder te wijzen op een kollektief, zoals we dat bij zovele boomnamen aantreffen (Espt),
Berkt, Eekt, Bokt, Heernt, etc.). Een nog iets oude·r e vermelding van de nederzetting Effen dateert uit het jaar 1299
(120) • .
.
De Iep komt in de Baronie als toponymisch bestanddeel verspreid voor: we vinden b.v. de naam Ypelaar, een nederzetting tussen Bavel en Heusdenhout reeds vermeld in het jaar
1280 "Ypelaer" (121).
De vorm epe komt voor in Epelenberg, een streeknaam onder
Heusdenhout en ook in de oudst overgeleverde akkernaam van
de Baronie: de "Epeltere acker" te Sprundel, reeds genoemd
in het jaar 1296, dat is nog eerder dan verschillende dorpsnamen (122). Epelteer zal betekenen Iepeboom; tere= boom,
vgl. Engels tree. De vorm olm is in de Baronie onbekend.
Gagel is een struikje met een sterk aroma, groeiend op zure,
vochtige gronden: het moet vroeger dus zeer algemeen geweest
zijn. Gagel werd tot in de 14e eeuw gebruikt ter konservering van bier; het verleende aan deze drank natuurlijk ook
een apart aroma. Pas vanaf de 14e eeuw kwam de hop hiervoor
in de plaats. Gagel werd ook wel gebruikt in matrassen ter
verdrijving van ongedierte.
In toponiemen vinden we het element b.v. in: "beempde genaemt
tgagelrys", te Gilze in 1456 (123); Hey ende bosc h "de gagelrys", onder Notsel, 1544 (124) en ve rde r ve r schi l lende Gageldonken, b.v. te Princenhage, e ens een zeer omvangr ijk hertogelijk leen.
Griend is een bepaalde wilgensoort (Duitse Dot? ), waarvan de
naam bewaard blee f in b .v. "d n qri nt ", ond r Oosterhout, 15e
eeuw (125).
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Het geslacht wilg omvat talrijke soorten, om nog maar niet
over de bastaarden te spreken. De middeleeuwse mens gebruikte wilgentakken voor het vlechten van weegten (wanden van
schuren, stallen bestaande uit gevlochten takken en besmeten
met leem en koemest), voor het verstevigen van dijken en wegen, voor het maken van manden enz.
Sommige wilgen waren voor een bepaald doel uiteraard beter
geschikt dan andere en het zal dus zaak geweest zijn om· de
diverse sborten uit elkaar te kennen.
Werft treedt op in een naam als Wervenschot, een deel van een
zeer uitgestrekte gemeynte bij Bavel, in 1510 omschreven als
"d 'broeck geheyten wervenschot" (126).
Verder te Zundert, op Hulsdonk "de werffhage", 1516 (127) en
onder Princenhage het beemdengebied de Werft.
Werft of wervenhout is de volksnaam voor de waterwilg, Salix
caprea L., een vrij kleine soort, die veel in moerassige gebieden optreedt. Tegenwoordig heet deze struik ook wel "wurft".
Daarnaast kende men wulge of wilge (volgens de Bo (128) niet
identiek met werft, wurft): de kraakwilg en de schotwilg,
beide tot grote hoogte opgroeiende bomen. Mogelijk zit het
element wulft in het eerste lid van de naam Ulvenhout, en
tevens in Ulvenschot, een stuk woeste grond bij Ulvenhout
(grenzend aan Wervenschot).
Kaar is bewaard in namen als Kaarschot, een nederzetting bij
Rijsbergen en mogelijk in Keersel, een gehucht bij Galder.
De oudst bekende attestatie van Kaarschot is "Karlscot", genoemd in 1337 (129), terwijl de oudste vermelding van Keersel
dateert uit 1414: "keesele" (130). Onder Rijckevorsel ligt
eveneens een gehucht Kaarschot of Keirschot, terwijl we onder
Alphen nog in 1422 aantreffen het "Kerbosch" (130).
Karlscot is waarschijnlijk gevormd uit Kaar+lo+schot, waarin
kaar staat voor teenwilg, officieel Amandelwilg, Salix amygdalina L.genoemd. Dit is een heester, waarvan de takken zeer
buigzaam zijn.
Keersel is mogelijk gevormd uit Kaar+lo: de naam zou dus betekenen "bosje bestaande uit teenwilgen".
Wide was een andere naam voor de teenwilg (131); als toponiem
opgetekend in namen als: "den wyen hoff", te Notsel, 1634 (132),
"die Wyn kan opgevat worden als een samentrekking van wyden.
Wide zal ook in het eerste lid van de Withagen, een gebied onder Ulekoten, aanwezig zijn.
Wiedauw "wissen, tenen, hetzij op struik staande, of afgesneden zijnde" (134) komt voor in de naam van een beemd onder
Heusdenhout: "de weeuw". Op Ter Voort lag in 1542 "het weduebosch" (135), terwijl in Zundert de Weduwestraat bekend is.
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Wilg tenslotte komt in de toponymie van de Baronie veelvuldig voor: te Bavel lag in 1634 "lants genaemt doude willige"
(136), terwijl onder Teteringen in 1531 genoemd worden "de
drie willighen" (137).
.-Rijs "rijshout" komt voor in de naam Rijsbergen, evenals in
de naam de Risten, een gebied in het centrum van dat dorp.
Onder Oosterhout lag en ligt de Rijsdijk, een dijk, verstevigd met rijshout. Onder Bavel lag in 1518:"weyden genaemt
de rijs" (138).
Esp of ratelpopulier is de naam van een struik, waarvan de
bladeren reeds bij het minste windje gaan ritselen. Esp
treedt op in toponiemen als "despacker" te Teteringen 1580
(139) en in "een perceel driessen genaemt d 'espt" te éhaam,
1710 (140). Mogelijk kende men in de Baronie ook de meer
Vlaams aandoende benaming Klaterteer: onder Oosterhout vinden
we de "klatersedreef".
De hazelaar bezat eetbare vruchten en zal om die reden goed
bekend geweest zijn bij de boeren. Ook zijn zeer vroege bloei
doet de·z e struik opvallen. De hazelaar komen we tegen in namen als Hasselt, Hazeldonk e.d. Een gehucht onder Rijsbergen
draagt b.v. de naam Hazeldonk. Mogelijk bevat ook de naam
Notsel het element; in 1416 wordt de naam van dit gehucht onder Ginneken beschreven "Notasselt" (141).
Hage . en hees zijn aanduidingen voor laagstammige bosjes ,
struikgewas. Hage kan · _later óok heg betekenen. Haag vinden
~e terug in namen als Hage, het latere Princenhage, maar ook
in veldnamen als b.v. de "Ryhage" onder Ginneken, 1634 (142).
Hees of heze komt verspreid voor b.v. te Oosterhout in 1489
"die Heze" (143).
Lindebomen werden vanouds aangeplant bij de boerderij. Volgens
W~terbolk verdween de Linde in het wild reeds in de Bronstijd
uit Nederland en zou hij bij de aanvang van de jaartelling
nog slechts gekweekt aan te treffen zijn geweest (144). Wat
moeten we dan met het in 1277 nog genoemde "silva de Lindenhout", waarschijnlijk een bos op het gehucht Lijndonk. Het is
toch moeilijk voor te stellen dat men een geheel bos 1 bestaande uit lindebomen aangelegd heeft. Op Lijndonk stond in elk
geval in het jaar 1516 nog een linde (145 ). Li ndebomen kunnen
een respektabele ouderdom bereiken : de oudste lind e van Nederland staat bij Sambeek en zou ui t de Karolingische tijd dateren. De bast van lindebome n was soep l en werd gebruikt als
bindmateriaal.
Bij Ter Brake, onder Alphen , moet
n z r oude linde gestaan
hebben, die nog i n deze
uw i omg h kt . In 1624- s tond op
Oosteind "den gr oeten Lind " (145a ) .
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Mast ofwel grove den, tegenwoordig de meest voorkomende boom,
is pas begin 16e eeuw in aanplant genomen, nl. in het Mastbosch onder Breda (146). De boom neemt genoegen met zeer arme
zandgrond. Bij Hulten, onder Gilze, bevond zich eveneens een
Mastbos, net als het Mastbos te Breda, bezit van de Heer van
Breda.
In prehistorische tijd kwam de grove den ook in Nederland
voor. Algemeen nam men aan dat de grove den in Nederland uitgestorven was, hoewel uit palynologisch onderzoek van Riezebos en Slotboom in de Mark- en Weerij sdalen niet blijkt dat de
soort geheel wordt weggevaagd: in de onderzochte profielen
blijkt op elke diepte pollen van Pinus voor te komen (147~.
Mogelijk bleven enkele bomen op achterafgelegen plaatsen in
leven ?
Volgens De Grez (147a) zou de den in de 16e eeuw geheel uit
Noord-Bi· abant verdwenen zijn: 16e eeuwse waarnemers vermelden
hem niet. Als men pollendiagrammen bestudeert, die de algemene situatie in Nederland weergeven, blijkt ook niets van het
verdwijnen van de grove den. Zie b.v. Westhoff e.a. (148) •
Waarom voerde men dan aan het begin van de 16e eeuw speciaal
zaad van Duitse grove dennen in voor de aanleg van het Mastbos? Veronderstelde men dat dit betere resultaten zou geven,
dan het zaad van de enkele kromme mastebomen uit de Baronie,
die op enkele plaatsen nog aanwezig waren ?
Vlierstruiken kwamen uiteraard het meest voor in de direkte
nabijheid van de huizen. Er bestaat een woord Vledder, vlier,
dat "moerassige plaats" betekent en dat verward kan worden
met de naam van de struik. In de akkernaam "de vlierbosch" in
1853 genoemd te Ginneken (149) zal toch wel de struiknaam aanwezig zijn.
Brem en braam zijn in de huidige volkstaal niet van elkaar te
onderscheiden. De Bremberg onder Etten blijkt zo als oudste
vermelding te hebben: "den Braemberg", 1353 (150). In 1389
wordt onder Bavel reeds genoemd "den breembtacker" (151).
Een familielid van de brem, dat tegenwoordig nogal zeldzaam
is, kwam vroeger waarschijnlijk algemeen voor: de Gaspeldoorn
of Fors. Dit is een weinig winterharde struik, die gewapend is
met in stekels uitlopende bladeren. Hij groeit op dorre gronden, steeds binnen een afstand van hooguit enkele h?nderd~n
kilometers van de kust. Door zijn stekels was deze plant in
staat de enorme begrazingsdruk van de schapen te overleven,
dit in tegenstelling tot b.v. de brem. Mogelijk leeft fors
voort in perceelsnamen "de vorst", te Notsel, genoemd in 1565
(152) en . "de vorssel" op g i nderdoor, onder Chaam, 1711 (153).
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Komen we nu tot de bespreking van de kruidachtige 9ewassen,
waarvan de naam in toponiemen is opgetekend.
Voor de boer waren vooral belangrijk de onkruiden, de planten waar hij zijn hele leven tegen moest strijden. Het over, grote deel van de vernoemingen naar planten heeft dan ook
betrekking op namen van onkruiden.
Biesvelden en biesakkers komen bij tientallen voor. We geven
slechts een voorbeeld "den Biesacker", in 1456 genoemd te
Gilze ( 154).
Met de naam Bies zal men zowel vertegenwoordigers van het geslacht Bies als van het geslacht Rus bedoeld hebben, en wel
speciaal de Pitrus, een soort die veel aanwezig is op licht
bemeste, gestoorde gronden.
Een algemene naam voor verschillende onkruiden was volgens
Uittien (155) bol, duidend op de ronde vorm van zaden of
vruchten van de betreffende species. Met bol zou men bedoeld
hebben soorten als wikke, zwarte nachtschade, korenbloem en
bolderik, ongetwijfeld alle eens zeer algemeen voorkomende
onkruiden.
Onder Bavel vinden we in 1513 de "Bolberch" (156), terwijl
onder Gilze een gehucht voor komt met precies dezelfde naam.
Sulker of surkel is de volksnaam voor zuring; meest in aanmerking komt de schapezuring, een algemene soort van droge
zandgrond, maar ook massaal optredend op veengronden. In
Teteringen vinden we in het jaar 1702 "den sulckeracke r" (157),
in Gilze in 1456 "tsulkervelt" (158), in Ulvenhout ligt het
Sulkerpad etc.
Varens zijn bekend als onder begroeiing in bossen, maar ze komen ook nog lang voor op uit bos ontgonnen gronden. Zo b.v.
op "den varenacker" onder Achtmaal, genoemd in 1740 (159), de
buurtschap Varent (uit ouder Varenhout) te Princenhage etc.
Verwarring is mogelijk met vaar "onvruchtbaar" (160).
Met netel in de veldnaam "het Netelbroek", in 1740 genoemd
onder Ginneken, zullen wel brandnetels bedoeld z ijn (160a).
Lies in Liesbos heeft betrekking op de gele lis , Iris pseudacorus, een forse waterplant met gele bloeme n. Het Liesbos is
genoemd naar de ligging bij het gehucht Lies onder Princ enhage.
Zeggen kwam in de natte, zure beemden ui teraard zeer vee l
voor. Vandaar de naam voor een zeer l aggel gen gebied tussen Terheijden en Oosterhout "die s gg n ", opgetekend i n het
jaar 1442 (161).
Zaar heeft ongeveer dezelfd b t k ni
"d zar n " te Rijen,
in 1456 (162) zullen dus g no
ar d b groe i!ng met
zeggen. In Walloniê is zaart ,
n on tginning .
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Tente, tenkte "Boerenwormkruid" komt waarschijnlijk voor in
de naam "den Tentacker", vermeld in 1833 te Lijndonk.
Boerenwormkruid groeit bij voorkeur in wegbermen, overhoeken
etc.
Zeer lastige onkruiden waren die, welke voorzien waren van
wortelstokken, zoals kweekgras, hier panen genaamd. Op Ter
Voort lag een perceel genaamd "de Coolse panen", 1699 _(164) ,
dat is dus een gedeelte van de akker met de naam Panen, in ·
bezit vari. de familie Cool.
Een aparte kategorie vormen de benoemingen naar de gekweekte
gewassen. De boerderijen waren in de middeleeuwen grotendeels
zelfvoorz.ienend, d.w.z. dat op een boerderij vrijwel alle gewassen geteeld werden, die de boer en zijn gezin nodig hadden.
Dat waren rogge, haver, gerst, boekweit, rapen, peeën (= rode
bieten), vlas, huttentut, spurrie en bonen.
Het meest geteelde gewas in de Baronie is eeuwenlang de rogge
geweest. Het werd ook wel koren genoemd (zo heet het hoofdgraangewas in veel landen, ook al is het tarwe of mais).
Rogge had verschillende voordelen: het kon jaren achtereen op
hetzelfde perceel gekweekt worden, zonder dat er ziekten in
op traden. Het was goed aangepast aan ons, natte, koele klimaat en voldeed ook op arme zandgronden nog redelijk. Talrijke
perceelsnamen wijzen op de verbouw van dit gewas. We noemen
b.v. "de rogheyninge", te Bavel, 1552 (165).
Nadelen van rogge waren, dat het gewas wel eens uitwinterde
(bij een koude, sneeuwarme winter) en dat er nogal eens moederkoorn (een _schimmelziekte) in op trad. Dit moederkoorn
geeft een aantasting van de bloedvaten (St. Vitusdans).
Naast rogge kwamen haver en gerst voor, het laatste gewas vooral voor de bereiding van bier. Tarwe was een luxe en vereiste
bovendien een vruchtbare bodem. Alle drie zijn ze in toponiemen rijkelijk vertegenwoordigd. Een apart soort haver was de
evie of zwarte haver, waarvan de korrels wat lichter waren
dan van de gewone. Evie vinden we in b.v. Evenberg terug.
Een gewas dat in de late middeleeuwen in belang sterk toenam
was de boekweit: de korrels van dit gewas (een duizendknopige)
werden vooral gebruikt voor de bereiding van pannekoeken en
pap. Boekweit is ook al uit de prehistorie bekend, maar is
mogelijk in de vroege middeleeuwen niet meer geteeld. Voor
Noord-Brabant zou de eerste vermelding van de boekweit dateren uit 1392 (166), voor de Baronie uit 1442 (167). Boekweit
kon zelfs op de armste zandgronden nog een redelijke opbrengst
leveren, als het gewas tenminste niet door late nachtvorsten
werd vernietigd. Een veldnaam met Boekweit is "den boecweyt-
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donck", 1680 te Notsel (168).
Bonen werden in grote hoeveelheden gekweekt, getuige de talrijke Boonakkers, Boonlanden, Boontuinen, etc. Waren ze vooral bedoeld voor paarden ?
In 1414 wordt op Strijbeek melding gemaakt van "den boenacker"
(169) •
Rode bieten vormden ook een bekende teelt; ze worden wel eens
verward met de voederbieten en de suikerbieten, die beide echter pas in de 19e eeuw in het teeltplan werden toegepast.
Rapen werden oorspronkelijk geteeld voor de olie, die uit de
zaden gewonnen werd. Na de opkomst van het koolzaad, dat een
betere olie en hogere opbrengst gaf, degradeerden de rapen tot
veevoer en werden ze voordat ze in bloei kwamen groen ·geoogst.
In 1664 spreekt men in Ginneken van "den Raepacker" (170): in
1435 lag op Strijbeek r eeds "die Raephof" (171).
Vlas werd verbouwd voor de bereiding van linnen .
Vlassaard komt als toponuem bijna in elk gehucht voor, b.v. in
1527 op de Bolberg "de vlassaert" (172).
Huttentut, een oliehoudend gewas, werd in noordelijk Nederland
vanaf ca. 500 v. Chr. geteeld (173); in de Baronie heet dit
gewas karmil. Na het verwijderen van de zaden om daar olie uit
te slaan, werden de stengels verwerkt (samen met berkenrijs)
in bezems.
Op Galder vinden we in 1856 "de Karmilakker" (174).
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DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (12)
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Grasmaand

Is het weer op Sint Gregorius dol (23 april)
Dan kruipt de vos reeds uit zijn hol
Maar is het schoon en zonder vlagen
Dan schuilt hij daar nog veertien dagen.

Bloeimaand

Hoe feller vlieg en horzel steken
hoe eerder het onweer los zal breken.

UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (11)
door Frans Carton
VOOR EEN WEDSTRIJD OVER DE GRENS
"Pour bien tirer dextrement
Il faut boire premiêrement".
of .in goed Brabants:
"Om goed te kunnen schieten

moet je d'r eerst een paar nemen".
Die spreuk, in het Frans, staat op een schietlap (armbeschermer) in een museum in Florence.
Soms namen schutters er ook een paar ná een geslaagde wedstrijd.
De kontakten met de handboogschutters "over de meet" bleken
ook na de oorlog nog intakt. "De Noorderbond" hield geregeld
"vrije verschietingen" waarop de schutters aan onze kant van
de grens werden uitgenodigd.
Direkt na de oorlog waren de drie musketiers oftewel de drie
Keezen, de meest roerige elementen in de schutterij.
Verwoede vrijgezellen als zij' waren, kenden zij maar een
hartstocht; schieten.
Op een veelbelovende zomer-zonne-Zaterdagmiddag togen zij opgetogen samen met de andere leden van het illustere gezelschap
naar België, waar in Jal, een gehucht nabij Meerle een vrije
verschieting was georganiseerd.
Langs een "kinderkopkesweg" stond aan de ene kant een cafeeke
en aan de andere kant was, op een wei, de hulpbaan opgesteld.
Plotsklaps viel er een "buike voor het stof" maar dat kon de
pret niet drukken. De schietblok werd een halve slag gedraaid
en over de "kinderkopkes" heen losten de schutters, vanuit de
deuropening van het café, hun pijlen. Voor een schaars passerende auto, kar of fiets werd de wedstrijd even geneutraliseerd. Naarmate de strijd vorderde duurde het langer voordat
er een schutter in de deuropening verscheen · ••••••
De kastelein keek treurig toen de regen ophield.
Vol goede moed, zij het iets trager dan bij het gaan, werd
de terugreis aanvaard. Lang voor Meerle reeds kwam korte Kees
op het heldere idee om in Meerle bij de Brouwer, die tevens
bierhuis hield "even aan te leggen". Kleine Kees evenwel verwierp dat voorstel met kracht: "Geen flauwe kul, recht naar
de grens en naar huis". Misschien zou hij het pleit hebben
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gewonnen ware het niet dat op een kilometer voor Meerle zijn
achterband met sissende nadruk leegliep.
Kon kleine Kees hem bij de Brouwer op het binnenplaatsje mooi
maken, terwijl wij, binnen, op hem zouden wachten.
Mopperend draaide hij, bruusk, zijn fiets op de kop toen het
noodlot ten tweede male toesloeg; in een brede linnen zak
langs de fiets gebonden zaten twee latbogen, een van hem zelf
en een van zwarte Kees: met een droge knak brak een der ' bogen
stuk.
"Die van jou", snauwde kleine Kees tegen zwarte Kees.
"Eerst kijken", zei zwarte Kees tegen kleine Kees.
Het was de boog van ••••• kleine Kees.
Twee keer drukte hij het lapje te snel op het gat en nademaal
het "plakken" buiten langer duurde, verhevigde ook het "plakken" binnen.
Nadat hij eindelijk, na veel vieren en viJven, zijn fiets had
hersteld, moest hij binnenkomend ervaren dat men hem op grond
van "zijn vrijgezelleschap" tegenover de waardin ook nog aansprakelijk had gèsteld voor het totale gelag.
Terug, thuis in Ulvenhout, konden de dames der schutters weinig begrip opbrengen voor het ongetwijfeld gezellige edoch
gedwongen oponthoud in Meerle.
Maar daarhadden de "drie Keesen" geen boodschap aan •••••
Burgemeester Rouppe van der Voort was een groot voorvechter
van de schutterij en de daaraan verbonden folklore.
Op zijn voorslag werd er vanaf 1957 weer koningszilver vervaardigd en hij stelde het bijzonder op prijs persoonlijk
het koningsschild uit te reiken.
Henk Jansen schonk de schutterij het Hubertusschild dat hij
in 1961 had veroverd en Arie van Veen voegde daar een koningsbeker aan toe, voordat hij in 1973 voorgoed naar Frankrijk
trok.
Jan van den Goorberg uit Prinsenbeek, koperslager van professie, vervaardigde als geschenk van de veteranenclub "De
Vriendenkring" in 1976 een fraaie koningskroon en zo beschikt
"Alliance d'Amitié" weer over de oude kenmerken der schutterij.
De vergrijzing van de schutterij werd aardig opgevangen toen
in 1978 na de organisatie van de Nationale Kampioenschappen
voor de Veteranen op de Pekhoeve een tiental nieuwe leden de
gelederen kwam versterken.
Van "volle boog" via latboog, stalen boog, fiberglas en kompositieboog naar de moderne "Amerikaanse" voorzien van vizier,
stabilisatoren en "clicker" heeft de handboog eeuwenlang aan
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velen een fiere en nobele tijdspassering geschonken en ongetwijfeld zal de "schutterij" van alle tijden zijn. William
Thompson, de grote animator van de handboogsport in Amerika
op het einde der vorige eeuw en schrijver van het standaardwerk "How to train in Archery" omschreef het dichterlijk en
treffend: "Zolang de maan haar zilveren boog zal spannen aan
het firmament, zolang zal er in het hart van den oprechten
schutter een hunkering zijn naar de sport met pijl en boog".

IN MEMORIAM
"Meester" A.J. Jansen, geb. 24.12.1904
overleden: 25.06.1978
"De omfloersde trom" hoefde niet meer, het oude vaandel bleef
"op de Hondsdonk, maar wel verschenen zijn vrienden in diepe
"rouw en "in swarten frak" op zijn begrafenis in 1978; vanuit
"verre schemering volgt hij ook nu nog, ongetwijfeld, het wel
"en wee der schutterij, die hem zo na aan het hart lag."
"Sprekend over zijn "Indische tijd" verscheen in zi]n ogen
"die zachte glans van herinnering en verlangen naar het land
"waar hij zoveel geluk had gekend. Nog eenmaal beleefde hij
"zijn "Tempo Doeloe".
"Na een reis van drie weken door het eilandenrijk Insulinde,
"dat zich volgens Multatuli als een gordel van smaragd om de
"evenaar slingert, was hij tevreden e n voldaan teruggekeerd
"bij zijn goede schuttersvrienden van "Alli anc e d'Ami tié" en
"Veteranenclub "De Vriendenkring" uit di strikt 6.
"Op Woensdag was hij teruggekeerd, op .Zondag ve r trok hij
"voorgoed."
"Zijn rijk bestaan in onderwijs en vere nigi ng s l e ve n was voor"bij.
"Ons troost het dat zijn laatst e en l a ng g ko st rde droom"wens toch nog in vervulling is gegaan .
"Ongetwijfeld zal hi j , die zoveel d d voord "kl i nsten
"der kleinen" daarboven een plaat verworv n h bb n "op de
"eerste bank".
"Tabé, meester Jan sen .
"Een
"Een Indisch spreekwoord ui
uitv r kor nen mo"gen in het hemels Paradij
n" •
"Ongetwijfeld staat m st r J
bij d bes ten."
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BRONNEN:
Archief "Alliance d'Amitie"
van Handbooggilde tot Handboogschutterij Prins Hendrik,
W.P. de Ruijter.
Algemeen Rijksarchief Den Haag.
Dagblad De Stem
De Gilden van Rijsbergen
Albert Delahaye
500 Jaar Schuttersgilden in Brabant
Journals of the Society of Archer-Antiquaries.

WILLEM
door Jan van der Westerlaken
In "De Schutter" het officieel orgaan van de Nederlandse
Kruisboogbond van maart 1979 las ik het volgende schitterende
verhaal.
Bij geboren en getogen Nieuwginnekenaren zullen bekende ~orpsfiguren voor de geest komen. De anderen kunnen gewoon genieten
van een historisch en heemkundig verhaal.
Als we bovendien nog weten dat Kees Dirven in die tijd voorzitter van de Nederlandse Kruisboogbond was dan gaat er waarschijnlijk wel een lampje branden.
Willem woonde in zo'n gemoedelijk Brabants dorpje, waar ieder
elkaar kende. Hij was daar de dorpskapper en zoals het dorpskapper~ betaamt, hield hij van een lolletje en was overal voor
te vinden.
Dat was er ook de oorzaak van, dat hij ook wel eens bij de
neus genomen werd. Willem was van jongsaf kruisboogschutter
geweest en samen met de andere schutters schoo~ hij.zijn
series en dronk daarna met zijn vrienden een pint bier en
vertelde de laatste moppen en nieuwtjes, die hij in zijn zaak
gehoord had.
Op een warme avond in juli, lang geleden, toen de zomers nog
zomers waren en het volle maan was, vroegen zijn vrienden van
de schutterij, Jan de aannemer-timmerman, Piet de s~ager ~n
Willem de schilder, of hij zin had om nog wat te gaan schieten.
Het was al 10 uur maar de maan scheen zo helder, dat het wel
dag leek. Willem was voor zoiets altijd te vinden, temeer daar
Jan , Piet en Willem buren waren en wanneer zij . er met z'n vieren op uit trokken, er altijd wat te beleven viel.
Zijn vrouw riep bij het weggaan nog, dat hij het niet al te
laat moest maken. De andere dag zou het immers een drukke dag
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ziJn met knippen. Het schieten ging bijzonder goed. Het weer
was warm en de pint bier smaakte of de engeltjes hem zelf gebrouwen hadden.
Toen het al later en donkerder werd en de anderen met schieten
wilden stoppen, stelde Willem voor om kaarsen bij het doel te
zetten. Elektrische verlichting was toen nog niet voorhanden.
Ze vonden het allemaal een geweldig idee.
Willem haalde bij de pastoor een stel kaarsen en zo gingen
ze verder met schieten. Toen het één uur was, waren de kaarsen
op en ze gingen naar huis. Al pratend en lachend gingen ze
naar huis en vroegen aan Willem, hoe hij toch aan zoveel rozen kwam. "Dat komt door de kaarsen van de pastoor", zei
Willem.
Het was bijzonder gezellig geweest.
Dat veranderde plotseling toen Willem de voordeur opendraaide.
Al boven van de trap riep zijn vrouw, waar hij toch wel gezeten had en dat het geen pas gaf zo laat thuis te komen en
dat het al lang donker was, zodat er van schieten wel niet
veel gekomen was.
Zijn verweer van de kaarsen van de pastoor hielp hem niet en
het leek hem het beste maar niet teveel te zeggen.
Nou hadden zijn vrienden wel gehoord, dat het bij Willem niet
al te best gegaan was.
De andere dag liep Jan de timmerman bij Willem binnen om te
vragen wat voor kabaal dat allemaal geweest was om een uur
's nachts. Toen de vrouw van Willem, Jan in de deur zag verschijnen, vroeg zij hoe laat Jan thuis gekomen was van het
schieten. Met een schijnheilig gezicht zei Jan, dat het volgens hem ongeveer 11 uur geweest moest zijn, maar hij had niet
op de klok gekeken. Arme Willem, weer kreeg hij een donderbui
te verduren. Jan liep naar Willem de schilder en Piet de slager en vroeg hen of zij bij de kapper eens wilden informeren
naar de herrie van de vorige nacht en dat zij toch om ongeveer
11 uur thuis waren.
Na de schilder volgde de derde donderbui voor onze kapper.
Hij had toen wel begrepen dat zij hem een poets wilden bakken.
Toen dan ook kort daarop Piet de slage r b i nnen liep, zag Willem het helemaal niet meer zitten e n stoof , voordat zijn vrouw
kans kreeg om nog iets te vrage n, op de slager af smeekte hem:
"Zeg alsjeblieft de waarheid, wan t dri donderpreke n achter
elkaar zijn zelfs voor een kapper t
Toen zijn vrouw jare n lat r , bij d p
ri ng van Willem,
dit verhaal verte lde aan d
ohutt ra van d k r ui s boogvereniging en begon met : Nou , onz Will
h ft m t zij n kruisboog
ook eens 's nachts geschot n
Willem en zijn
vrouw in lachen u it .
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HOUTEN GOOT VOOR PAULUS
Van de put op het boerenerf liep vroeger een houten goot naar
de moos om het opgeputte water naar binnen te leiden. Het was
een uitgeholde boomstam.
Bij Sjoke Jansen in Grazen is nog een deel van zo'n goot in
takt.
Onlangs vond de heer Mulder uit Geersbroek zo'n goot bij de
boerderij.
Als curiosum schonk hij hem aan Paulus.
Ook een door hem geheel gereviseerde bascule overhandigde hij
aan onze kring.
Bedankt!
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KRIS KRAS DOOR GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)~GINNEKEN (23)
door Herman Dirven
Heusdenhout
Zo'n 30 jaar geleden was Henri t'sas een bekend schrijver
in week- en dagbladen in de omgeving van Breda.
Hierbij een artikel over Heusdenhout, toen nog 'n landelijk
gehucht tussen Breda en Bavel, Dorst en Teteringen.
Nu een stadswijk, die dankzij dit oorspronkelijk klein dorpskarakter van 25 jaar geleden toch nog iets heeft kunnen bewaren van vroeger.
En al is het maar 'n zeer minimaal klein stukje van vroeger,
Heusdenhout heeft als stadswijk iets aparts!
Laten we nu Henri t 1 Sas verder aan het woord.

"EUSDENHOUT"
door H~nri t' Sas
Van Goor, de geschiedschrijver van stad en land van Breda,
schreef in 1744 dat Heusdenhout "naar de kant van Teteringen
lag" en dat het 'n kapel had aan de H. Anna gewijd.
Om dat te weten en te schrijven hoef je heus geen geschiedschrijver te zijn. Precies honderd jaar later schrijft Van
der Aa in zijn Aardrijkskundig Woorde nboe k, d a t e r 42 huizen
stonden met 290 inwoners. Hij we e t ook nog te zeggen, dat er,
behalve de kapel ook nog 'n b r ouwerij stond . Er valt misschien
iets meer van te zeggen. Al s je , in het eind der vorige eeuw,
zei dat je onder Heusde nhout woond , lachten ze : " I n da gat?
Daar is de wereld d icht geplakt m touw krante n". Maar, wie
zich vernedert, zal verhev n word n . En , z k r hij , die onverdiend vernederd wordt . Want , ga nu m r
na in "da gat" kijken. Menig Bredanaar " l k z ' n tin v ing ra af ", om daar te
mogen wonen. Ouwe k ran ten .zi j
r ni t m er . Je ziet er elke
morgen de fonkelni e uwe "Stem", vers v an de pers .
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Geplakt wordt er helemaal niet meer, dat is er wel gedaan in
die gezellige plattelandsherberg, schuin tegenover 't kapelleke
de echte Brabantse herberg met de ruime warande er voor en de
schaduwrijke lindebomen en waar 't beroemde Heusdenhoutse
"Wit" geschonken werd uit hele en halve kruiken en gedronken
uit "kapperkes". Heel Breda dronk toen "Eusdenhouts Wit", al
schuimde het zodanig dat je tien minuten lang moest blijven
schenken om door 't licht-blonde bier te kunnen kijken'. 'n
Echt-zilveren dubbeltje, per volle kruik mee 'nne kurreke stop;
precies één kapperke voor man, vrouw en drie kinderen. Dal alleen was al 'n lokkertje om es naar Eusdenhout te tippelen.
Als bier-antipode fungeerde toen 't "Breda's Bruin" van Van
Reuth in .de Ginnekenstraat, waar ze ossepoten in afkookten,
zo dat je er het "dril" bovenop zag drijven. Maar van dat
"Breda's Bruin" was in Heusdenhout natuurlijk geendruppel
te krijgen. Heusdenhout wenste maagdelijk b l ond te blijven.
En ook maagdelijk ongerept in z'n landelijke stilte en
schoonheid. Je zag er onder schooltijd, als de 70 kindertjes in het in onbruik geraakte kapelleke hun zitbankjes
hadden ingenomen, hier en daar 'n verdwaalde kip lopen pikken, of je hoorde 'n boerenkar door 't "Eusdenouts straotje"
djokkeren met de rieksteel als 'n arm gebroken kruiske boven
't wilgen-struikgewas uit.
Dat wäs Heusdenhout rondom 1880. Eén smalle hobbelige keiweg naar de zeer hobbelige Tilburgse weg, waarover des zomersnachts de volgeladen groentenkarren der boeren hobbelden, die met 'n stallantaarn aan de burries naar de Tilburgse markt togen. Links en rechts: 'n paar akker-zijpaden met
zeer diepe karsporen. Rieten daken, die als dikke bruingrij ze spreien over de boerendoeningen hingen.
Ja, dat kapelleke van Moeder Anna zag er wel heel vervallen
uit. Vooral ook toen dit, zelfs voor onze, zo goed als niets
eisende plattelandsjeugd, onbruikbaar geacht werd en er 'n
nieuw schooltje gebouwd moest worden. Het wilde gras, rond
en zelfs hier en daar in 't kapelleke, ging er welig tieren
en 'n arm vrouwke profiteerde daarvan, om er haar geit te
laten grazen. Die stond daar dan heel eenzaam en bezag u met
nippende sik, wanneer je het waagde de rust te verstoren.
En toch stond die geit daar niet "moederziel-alleen" aan
haar paaltje gebonden. Schuin tegenover 't kapelleke, waarboven in 't torengat, 't luibelleke werkloos en verlaten
hing, voor de open deur van 'n zeer laag bouwvallig boerenwoninkje, de zeer ruime, rieten loopmand van 'n Eusdenoutse
stakker, 'n idioot ventje als enig levend gezelschap van 't
eenzaam geitje met de gele billetjes. Dat gebeurde natuurlijk

alleen as 't weer "bekwaam" was. Wij, onbarmhartigen uit de
Il
'
,
gro t e Il s t a d ~ noemden dat ventJe
"de gek van Eusdenout".
1
t Heeft er Jarenlang, de gezonde, onbedorven lucht ingeademd en zal er nu wel op 't petieterige kerkhofke begraven
liggen.
't Zijn allemaal onbenullige herinneringen aan Heusdenhout
maar die toch scherper de sfeer uit de vorige eeuw kunnen '
tekenen, dan die simpele vermelding dat Heusdenhout "naar
de kant van Teteringen lag".
Heusdenhout heeft ook z'n legende gehad. Hoe is het er aan
gekomen ?
Och, heeft me eens de oud-sekretaris van Ginneken,Bastiaansen
z.g. gezegd, maak 'n legende, dan heb je er een. Hier hebt u
er een.
De duivel was woedend om de vrome verering die Moeder Anna
in dat kapelleke ten deel viel. Lang had-ie geprakkizeerd,
hoe ie daaraan 'n eind zou kunnen maken. Dat die geit daar
zo lang en zo dikwijls stond te "malen" was hem al even lang
'n doorn in 't duivels-oog geweest. Die landelijke rust en
stilte hing hem de keel uit. Hij stapte op 't onnozel beestje toe, streelde het over de kop, nam z'n eigen horens van
z'n kop en z'n bokkepoten en maakte er 'n bok van. Dat er in
die jaren boeren woonden, die verzekerden dat met eigen ogen
te hebben aanschouwd, hoeft ons niet te verhinderen er niks
van te geloven. Als bok i ntr oducee rde de duivel zich in St.
Annekes kapelleke, om a l wat daar z o devoot z at te bidden
stiekum af te leiden en te pesten en daarna als de H. Mis
zou zijn afgelopen eens goed met z 'n sterke punti ge horens
huis te houen.
Maar, de boeren hadden die " sm
in de s miezen gekregen, wapenden zich met v legels
kerkdeur op slot en de dui ve l zat g va ng n . E n voor een, door 'n
kier van de deur, zodat de bok ni
napp n kon, drongen
ze de ke r k binnen, v ielen m
z'n
op ' t ondier aan en
toen ze hem hadde n afgem akt l q
' n hoopje as dat
de kostersvrouw l ater "m
' nn b
knikk nd knieên"
naar buiten heeft geve gd. w r h
ll k nt n uit mekaar waaide.
t
Uit: "Dagblad De Stem"1 9 . B. 1954
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Holland, mèèrt 1985.

Aan Jan Grammes en Jan West,
Hemelogen,
Ulvenhout

Zeer geachte Heemkundigen,
Wannen aenhef éé, hil deftig zo, bekaant Eerwaarde. Dè moes
van de mister, maar ik begin liever mee beste Jannen.
Ik woo 'ns nen brief mee diee kouwe Noordewent naer oe toe
laeten waaien. Gullie het me wel eens gezee da'k van aalles
kon vraegen over vruuger. Da woo ik nou 'ns uitperberen.
Misschient hedde nog aantworden ok.
't Gaei ammel over scheepers. Heet er ooit als 'ns iemanden
utgezocht hoe da vruuger de koeischeepers d'r werk dejen ?
Mee schoin weer waren er blèndaezen, mee rengel en wènd ston
't waeter in der klompen. Mistentijts waas er erremoei. Trug
naer diee goeien ouwe tijt hoef vur mijn nie. Zoine tijt heet
er nooit gewiest. Ik zij veural nuuwschierig naer drie dingen
die hier aenkome. Da wel.
Iste vraeg:
Oons moeder vertelde vruuger wel dadde schèèpers altij naer
bekaere louwden. Ik heb dieen roep utgeperbeert om te weten
oe wijd dat ie draegt. Op de goei hoigt van toin hordet tien
tot vijftien menutè wijt, Gaens dan éé. Perbeer 't zelf ok
mar. 't Gae zo:
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gemoeilik zo, mar d'r koomen toch twee toine uit. Zo hil leeg
en klaegend. 't Hee veul weg van 'ne brul. Witte gullie meschient nog iemanden die veur kan doen hoe da'k da moondstuk
nuuwt mot snijjen ?
Het derde waer ik naer op zuuk ziJ is vlechtwerk. Z'hebben
mijn lang geleje veurgedaen hoe dagge meei bieze allerhande
popkes, kurfkes en verral meubeltjes kun vlechte.
Ik waas nog 'ne brak die nie wies da zukke kunstighei uit kos
sterreve. Aans hai 'k wel beter opgelet en geoefend. Veul koeischèèpers konden zukke vlechtwerk maeke as spulgoed vur de
kleinmanne.
Ik zoo geere mee iemand buurte die me da vlechte vur k?.Il doen.
Beste Janne, aggullie d'aantworden nie zelf wit, en ik zij mar
zo astraant om da te denken, zoode dan meschient aen diee Pauwlus kunnen vraegen of die in nen brief ok dees vraege zo kunne
drukke. Ik heb zo 't gedaacht dat er leezers zèn die nog veul
wete uit de tijt van veur de pindraad. D'r lèève wel nie
veul meinse mir die vruuger as brak koeischèèper hebbe motte
zijn, mar ze ligge nog nie ammael op Fikke waaike.
Van mijn meude i edereerr de groete doen die erom vraegen.
Al zo vaast hil veul bedaankt ee dagge did Epistel wult leeze.
Ok de groete van oons Jo en tot ziens ee.
Sjaak van Aant Emmen.

"Jellouw, jellouw, jellouwelouweloeie,
Kamde gij 'n bietje naer mijn koeie.
Jellouw, jellouwe lauwe lerres,
Kamde gij 'n bietje herres".
't Kan zijn da di d'irste regels zen van 'n hil versje, mar
hoe 't wijer gaet da wit ik nie. Ik denk ok da der 'n aantwordversje gewiest hee. Kend' iemand van jullie da soms ?
Da waas d'irste v r aeg, nou de tweede:
Van oons vaeder z'unne tuis heb ik de schèèpershoren georven.
'Ne groite gèèlige koeienharen van zo'n aachttien duimelaank,
vol mee vurletters gesne j e . D'r zit 'n groite kreeuw in en
het mondstuk os nergens mi r te veinen . Gewoin mulm. Hij blaest

Voor ons heemkundemuseum ontvingen we i n de afgelopen maanden
o.a. :
Bibliotheek
Dertigtal boeken
ind van d vorige e n 't begin van
deze eeuw, oude l andk art , li dj boek n Pisuisse, De Stuw
1, 2, 3, 5 uit Meerseldr f !
Carnaval
Carnavalsemblemen Ga l der-Strijb

k , div rse carnavalsboekjes.

216
Curiosa
2 Oude borrelglaasjes, koperen lamp, gasmunt, puzzle "Jezus
en St. Janneke", sluiters voor "blinden", houten goot, houten
schaal, huiszegen, oude prentbriefkaarten, biljet van f 100,uit 1940; stelletje (huiskamer - w.c.).
Foto-archief
Foto's van personen in W. Brabantse klederdracht, foto's bedevaart naar Lourdes en Kevelaer.
Klederdrachten
Boek van Hoepelrok en Pruikentooi, tekening Brabantse boerin.
Landbouw
Karwip, ppardentuig, sikkel, stijgbeugel, bascule.
Oudheidkamer
Oude naaidoos met ingebouwde spiegel en speldenkussen, wringer,
hutkoffier, heel oude kinderwagen.
Religie
Schilderijtjes van le Communie, apostolaat des gebeds, wijwatervat.
Religieuze bibliotheek
Bijbel van de schotse kerk, atlas van de bijbel, gebed St.
Petrus liefdewerk, bidprentjes, santjes, Katechismus 1929,
Belgische katechismus.
School
Oude rekenboekjes en leesboekjes.
2e wereldoorlog
Krant van 7 en 8 mei 1945, bonkaarten.
Winkel van Sinkel
Doosjes van Lanka, de Gruiter en Leukoplast, doos originele
Weck-flessen.
Met dank aan de gulle gevers. De schenkers waren de dames,
heren of families: Adriaans, Dingenouts, Van Dort, Van Eijl,
Van Gestel-van Hoek, Van Gestel-Huybregts, Van Goal Hogerheide, Van Loenhout, Meeren, Mertens, Mulder, Remeijsen,
Verdaasdonk, Verkooijen, Vlamings, De Werd, Van de .Wijngaard.

UITSPRAAK (47)
Spek en brood trekken de kar.

RIEVEN VAN PAULUS
• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Dae sdonc k"
Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
t verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
1J9111eente Nieuw-Ginneken.
a.daktie:
lledaktie-adres :
I llustraties:
Lay-out:

C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42
L.F. Jetzes, L.c . Nouwens en J.A.M. Soeterboek
c.J .M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is gevestigd te Nieuw-Ginneken.

Sekretariaat:
Bankrekening:
Girorekening:

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94
52.18.3 3.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
37.13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck

Ledenadministratie:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
ICOLLEKTIE:
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellingen

e n om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum.
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:
A. Luijten
A. Lodewijk
A. Verkooijen

't Hofflandt 36
Vennekes 26
Markweg 2

Ulvenhout
Bavel
Strijbeek

BESTUUR:
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.M.E.M. Jespers
A.P.J.M . Luijten
L.c. Nouwens
A.P.H. Lodewijk
J.A . M. Grauwmans
A.M.M. Verkooijen

076 - 61 29 26
01613 - 17 80
076 - 61 31 55

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medew. Galder/Strijbeek

PUBLIKATIES:
1975
Monumente nboek je
1977
Mo l e n "De Kore nb l oem"
19 77
130 jaar Marias<'hool
1978
Kor nmol e n " l>«> Hoop "
1979
1980

Dri e
uwon k1 rk In Ulv nhout
V n Ginn k n tot Ni uw Glnn k n

1981

Driekw rt

1982
1983
1983
1984
1984
1984

Davi d Tomki ns
Veldnamen 1 - 7
100 jaar school G l d r
Carnava l in Oud- n Nw.cann k
Veldnamen 8 - 12
Gouden Paulus

uw Con a t ntin

(1984)
(1982)
(1983)
(1984)
(1983)
(1982)
(1983)
(1982)

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C . va n de r Wes terlaken
C. J .H. Lei jte n
H. J . Dirven, K.A.H.W. Leenders en H.c.
v n Ri 1-van der Wester laken
Dr . J . L. H. de Lepper
H.J. Dirv n , J.C . van der Wes terlaken
n J. B r nachot- van der Smi ssen.
R. v n d r
a t rlaken e n J . C. van der

w

1 k n

11

Lll»IAATSCHAP:
Het verenigingsjaar van d
krinq 1
Naast diverse heemak tivit it n, 1 zlnq n,
de kring het tijdschrift "Brl v n v n P ulu a •
Het lidmaatschap van de Kring g ldt ~v~o~o""-~h~t...J<~=-=-=-'""-'•~i;;;..:
n
verenigingsjaar 1984-1 985 f 25 , -- p r jaar .

• • (B.v .P . 44)
(46 )

tot 31 a ugus tus.
xk ur a ies geeft
n b draagt voor het

