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Nieuw-Ginneken, 15 zomermaand 1985

DE ROSKAM
Bierbrouwerij De Roskam is het onderwerp van de omslagtekening, die Jan Soeterboek deze keer weer maakte. voor onze
Brieven.
De brouwerij verhuisde bij het begin van de Tweede Wereldoorlig naar Arnhem. U kunt het lezen in deze brieven, evenals de
geschiedenis van de bijbehorende herberg, waar onze gemeentearchivaris ruimschoots aandacht aan besteedt.
Gerard van Herpen wijdt een boeiend verhaal aan het suksesvolle boek, dat Jac. Jespers onlangs schreef over de Tweede
wereldoorlog in onze gemeente.
Een suksesstuk uit ons jubileumjaar.
Brieven van Paulus sluit met dit nummer dat jubileumjaar af.
U ontvangt echter nog twee extra nummers, die. als naslagwerk
zullen dienen.
Nummer 54 in augustus en .deel 55 op latere termijn. U leest
er over in dit blad.
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Ons museum is helaas nog niet geopend, maar er wordt aan gewerkt, en hard!
Het volgend verenigingsjaar is in aantocht. Vergeet niet a1·vast uw kontributie te betalen, want ook dat jaar zal suksesvol worden.
Als Brabanders zouden we zeggen "laten we er een biertje op
drinken" maar ' t kan helaas niet meer uit de bierbrouwerij uit
ons heem. Geen biertje meer van
DE

ROSKAM
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heemkundekrin&

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken

Nieuw - Ginneke n, zome rmaand 1985

Beste Heemvrienden,
De herdenking van de bevrijding van Nieuw-Ginneken is op een
grootse wijze gevierd. Ook de heemkundekring heeft daar zijn
steentje aan bijgedragen.
In de hal van het gemeentehuis was een tentoonstelling ingericht, die door vele belangstellenden bezocht is. De scholen
hebben ook veel interesse getoond door een goed voorbereid
bezo~k aan deze expositie en dat heeft ons bijzonder verheugd.
~et is nl. erg belangrijk dat de jeugd weet wat er gebeurd is
in de 2e wereldoorlog. Zij zal er aan mee moeten werken dat
dit in de toekomst nooit meer zal plaatsvinden.

Daarna op maandag 16 september de jaarvergadering in de Fazanterie. Na het gebruikelijke worstebrood in de pauze zal Harry
Verhoeven wat meer vertellen over oude kinderboeken. Door
middel van dia's en een kleine expositie zal hij wat van zijn
uitgebreide verzameling laten zien. Op deze avond .kunt u weer
genieten van de oude schoolboeken, waarmee u hebt leren lezen,
maar ook de leesboekjes, die u las omdat u ze zo mooi vond.
Puk en Muk zullen daar zeker bij geweest zijn. Ook de kinderversjes zullen uitgebreid aan bod komen. Een avond, waar weer
oude herinneringen opgehaald kunnen worden. Aanvang 20.15 uur.
Op maandag 7 oktober zal Annie van Dort samen met Nel van

Loenhout haar kollektie Brabantse mutsen laten zien. Deze
avond zal het karakter van een modeshow hebben. Alle mutsen
zullen door dames geshowd worden en Annie en Nel zullen elk
model van uitgebreid kommentaar voorzien.
Zoals u ziet begint het elfde verenigingsjaar erg gevarieerd.
Het hele jaarprogramma voor het volgende verenigingsjaar zal
op de jaarvergadering bekend gemaakt worden.
Ik hoop u dan allen na een gezonde en zonnige vakantie weer
te ontmoeten.

Het boek van Jac. Jespers door Paulus uitgegeven in samenwerking met het gemeentebestuur, is een grandioos sukses geworden. Binnen enkele weken was het standaardwerk over de
oorlog in onze gemeente uitverkocht.

Met vriendelijke heemgroeten
namens het bestuur van
Paulus van Daesdonck

De laatste aktiviteit van dit erg suksesvolle tiende verenigingsjaar van Paulus, de traditionele tentoonstelling tijdens
de Bavelse manifestatie Anno 1920, is intussen ook al weer
voorbij en wij gaan alweer denken aan de aktiviteiten voor
het volgende verenigingsjaar.
Nog vóór de jaarvergadering mogen we op maandag 26 augustus
pater Ton van de Wouw verwelkomen. Hij is een man uit ons heem
d~e ons iets wil laten zien en horen over zijn werk in Nieuw-'
Ginneken, dat langzamerhand zijn heem geworden is. In opdracht
v~ de Unesco en de Nederlandse regering heeft hij daar een
biJzonder waardevol projekt gestart.
Aan de hand van enkele erg boeiende films zal hij ons vertellen
over zijn leven en werken hier ver vandaan.
Een avond, die in de Fazanterie gehouden wordt, die totaal
ar:ders zal zijn dan wat wij u tot nu toe geboden hebben, maar
die u nooit meer zult vergeten. Aanvang 20.15 uur.

Wester laken

KONTRIBUTIE (1$)
Bij deze Brieven van Paulus ook de stortings-/akseptgirokaart voor het nieuwe verenigingsjaar 1985/1986.
Zoals u weet loopt ons verenigingsjaar van 1 september t/m
31 augustus.
Wilt u daarom de kontributie voor het nieuwe verenigingsjaar
vóór 1 september overmaken?
De penningmeester zal het zeer waarderen!
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AGENDA 1985-1986 (34)

lOe JAARVERGADERING

juni

Op maandag 16 september houdt onze heemkundekring zijn tiende

juli

15
30

Brieven van Paulus 53
Bavel Anno 1920: "Curiosa uit de kollektie van
Paulus".

15

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

aug. 14-17 Heemkamp te Wouw: "Wouw WU.l wa"
26
Pater Ton van der Wouw vertelt u meer over NieuwGuinea,
zijn heem. Fazanterie 20.15 uur
31
Einde 10e verenigingsjaar
sept.

okt.

1
16

7

Begin lle verenigingsjaar
10e jaarvergadering in de Fazanterie (aanvang
20.15 uur)
Na de pauze lezing door Harrie Verhoeven

15

Annie en Nelleke vertellen u meer over de Brabantse
muts. Fazanterie 20.15 uur
Brieven van Paulus 56 (deel 55 verschijnt later)

nov.

18

Lezing

dec.

15

Brieven van Paulus 57

Tijdens de jaarvergadering wordt het definitieve plan voor
het verenigingsjaar 1985/1986 bekend gemaakt.

BRIEVEN VAN PAULUS-, 54 en 55
Met het verschijnen van dit deel, deel 53, wordt de normale
tiende jaargang voltooid.
Er zullen echter nog twee extra delen verschijnen.
Deel 54 verschijnt in augustus met de inhoudsopgaven van de
eerste 10 jaargangen, bestaande uit 53 keer de "Brieven van
Paulus".
Deel 55 zal later verschijnen, eind 1985, begin 1986.
Dit deel zal een bibliografie zijn van 10 jaargangen "Brieven
van Paulus".
Dit betekent, dat deel 56 (oktober 1985) verschijnt na deel
54 (augustus 1985). Deel 55 houdt u van ons tegoed.

algemene ledenvergadering.
De agenda luidt als volgt:
A G E N D A
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17.9.1984
gepubliceerd in B.v.P. 49, p. 7 en 8.
3. Jaarverslag door de sekretaris.
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Verslag van de kaskommissie (J. Soeterboek en H. Polman).
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 1985-1986.
7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het verenigingsjaar 1985-1986. De heer H. Polman treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden volgens rooster als bestuurslid af de heren C.J.M.
Leijten, A.P.H. Lodewijk en A.A.M. Verkooijen.
Zij stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te . breiden tot 9
personen met de heer W.A. Langen te Bavel.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen
vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden
gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.
Pauze (_:t 21.00 - 21.30 uur)
Na de pauze zal ons lid, Drs. Harry Verhoeven, u meer vertellen over oude kinderboeken, zijn grote liefhebberij.

PAULUS JUBILEERDE
door Kees Leijten
Met een feestelijke bestuursvergadering vierde Paulus v a n Daesdonck op 3 april z'n eerste kroonjaar. De eerste tien jaren zaten er op.
Het bestuur had al gehoopt het museum te kunnen openen. Dat
lukte niet, maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Meerdere felicitaties getuigden van het medeleven van een
groot aantal leden.
Soms een kort bericht: "Ga zo voort, als in de afgelopen 10
jaar" van Astrid Hoogerheyde. Anderen schreven een brief zoals
~an en Nellie Bastiaansen, die o.a. schreven:
"Een heemkundekring oprichten is een kwestie van doen.
Tien jaar zo'n kring besturen en uitbouwen tot wat ziJ nu
is met zijn vele aktiviteiten en zijn eigen museum is een
felicitatie waard.
Dank voor de vele leuke "Brieven" en de gezellige en leerzame avonden.
Wij hopen dat u uw werk nog lang zult kunnen doen.
Onze nazaten zullen er u dankbaar voor zijn."

Jan van der westerlaken neemt het antieke kruis in ontvangst,
namens de dames van het bestuur aangeboden door mevrouw Gerrie
Jespers (r). In het midden nog gedeeltelijk zichtbaar mevrouw
Christel Luijten.

Dick en Marlou Meeren zonden ons een feestelijke plaat met
foto's van ons museum en de tekst:

foto: L. Nouwens

Proficiat Bestuur
Als het
museum
!:_ukt, begint het derde
lUstrum met 'n extra
Stimulans.
Aan alle schrijvers de welgemeende dank van het gehele bestuur.

DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (13)

Aangenaam werd het bestuur verrast door een bezoek van de acht
dames van de bestuursleden.
Namens hen bood Gerry Jespers de kring een antiek kruis aan,
gemaakt van stro en geheel achter glas.
We hadden dit kado beslist niet verwacht.
Een fraai stukje antiek voor i.n onze boerenkamer.

Zomermaand

Zorgt wel voor de kinderwiegen
want met Vitus komen de vliegen (15/ 6)

Hooimaand

Als de zwaluwen hoog gaan vliegen
Zal het warm en droog blijven

Oogstmaand

Met Sint Petrus Banden (11/8)
Gaan de .ooievaars naar warmere landen

Herfstmaand

Maria Geboren (8/9)
Zwaluwen verloren
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37e HEEMKUNDIG WERKKAMP TE WOUW
door Kees Leijten
Onder de titel "Wouw win wa" organiseert de jonge heemkundekring "Wouw" van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 augustus
1985 het 37e heemkamp te Wouw.

* * * * * *
Het programma ziet er in het kort als volgt uit:
woensdag 14 augustus
- aankomst 17.00 uur te Wouw
- 20.30 uur officiële opening
donderdag 15 augustus
- ontvangst op het gemeentehuis
bezoek aan het Zijdemuseum, grafisch atelier, kerk (alles
te Wouw)
- fietstocht naar Wouwse Plantage, bezoek landgoed
vrijdag 16 augustus
- naar Bijenmuseum te Kalmthout
- molen en ambachtelijke bakkerij te Wildert
- Arboretum te Kalmthout
- museum en kerk te Ossendrecht
zaterdag 17 augustus
- fietstocht langs Waterlinie
- bezoek aan fort "De Roovere", Dassenplas, Moerstraten en
' t Laag
- officiële sluiting met Brabantse koffietafel.
Een interessant programma.
Enkele belangrijke punten voor de deelnemers:
1. U zorgt zelf voor fiets of huurt er zelf een.
2. De kring zorgt voor onderdak. U kunt ook zelf een hotel
nemen of uw eigen huisje (caravan) meebrengen.
3. Inschrijfgeld f 130,-- per persoon.
Bankrekening 37.27.47.329 t.n.v. Vierschaer Wouw
(girorekening Rabobank 11.06.642)
4. Inschrijven z.s.m. door middel van briefkaart of brief aan:
Frank Schijven, Klinkert 6, Wouw, met gelijktijdige betaling
per bank of giro.
Vermeldt u de in punt 1 t/m 3 genoemde informatie in uw
brief.

EEN GROOT VERTELBOEK OVER DE OORLOG IN
GINNEKEN EN BAVEL
door Gerard van Herpen
De oorlog, wat is dat eigenlijk voor een verschijnsel ?
Historici beschrijven de oorlog alsof het een gebeuren in de
grote geschiedenis is, een gegeven dat onderverdeeld kan worden naar facetten, zoals bezetting, onderdrukking, verzet en
bevrijding.
Een van de grote historici die onderkenden dat in de geschiedenis de jaartallen en de politieke gebeurtenissen niet losgemaakt kunnen worden van de vraag hoe het volk di~ ontwikkelingen heeft beleefd, waren Jan en Annie Romein-Verschoor. Zij
schreven een geschiedenis van het Nederlandse volk en het
staatkundige bestel dat natie heet, werd daaraan ondergeschikt
gemaakt.
Ik moest aan dat principe denken bij het lezen van het boek
"Tussen Witte Wolk en Anneville", dat Jac. Jespers in opdracht
van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck en met bijdragen van
het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken heeft geschreven en dat
de oorlogsjaren in Ginneken en Bavel beschrijft. Het is geen
fotoboek geworden zoals u misschien had verwacht. Er zijn wel
tamelijk veel foto's in opgenomen, maar het is toch vooral een
vertelboek geworden. De vertellers zijn de mensen die de oorlog aan den lijve hebben meegemaakt.
VERKENNING
De formule van het eigen oorlogsverhaal wordt het hele boek
door konsekwent volgehouden, hetgeen een grotè betrokkenheid
van de lezer oproept. De oorlog is in deze opvatting een nabije affaire van de eigen plek en van de eigen mensen. Het
effekt van die verteltrant is dat de oorlog een aangelegenheid
van duizend en een verschillende dingen wordt. Zo speelt zich
die oorlog natuurlijk ook af. Ik bedoel dat er de meest verschrikkelijke dingen in gebeuren, maar dat het gewone, alledaagse leven, ook doorgaat. Een borreltje in het café, een
praatje met een goedaardige Duitser, een man die met zijn
gladde klompen van een dak tuimelt, een bos vol kondooms en
een nachtelijke smokkeltocht met tabaksgras.
Het bijzondere van deze werkwijze is ook dat de lezer de oorlog als een aangelegenheid van mensen ervaart. Willem, Bart,
Dien, Jan en Bertha zijn de hoofdpersonen in een drama, waarin
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zij met veel plattelandse leepheid de vijand proberen een loer
te draaien, te ontlopen of soms ook goedgunstig te stenunen.
Door mensen aan het woord te laten, die probeerden om zich
staande te houden in deze smerige oorlog, ontstaat er een soort
detailverkenning van de oorlogsjaren zoals die door de eigen
streek zijn beleefd. Waardevol voor de geschiedenis van die
streek en onmiddellijk herkenbaar voor de mensen die in dit gebied wonen.
PROCEDE
Vijf en zeventig gesprekken heeft Jac Jespers gevoerd, nadat
Jan Grauwmans (wie anders ?) de introducerende voorarbeid had
verricht. Het bijzondere van dit procédé is ook dat het verbergt hoe moeilijk het is om op deze manier de verhalen op elkaar af te stemmen. Door die aaneenrijging van tientallen verschillende belevenissen, krijgt de lezer toch de indruk dat hij
met een en hetzelfde verhaal bezig is. Door mensen van allerlei
aard aan het woord te laten, ontstaat er ook een veelzijdig
beeld van de oorlog. In dat beeld past de humor en de verhouding van de ene mens tegenover de andere, bijvoorbeeld die van
de vijand en zijn onderdrukte. Zelfs in die konfrontatie spelen
zich heel menselijke taferelen af en zij geven bovendien een
goede kijk op de goedmoedigheid van de Brabantse mens, die zijn
grootste vijand in tijden van nood nog zijn goede hart toont.
In die herinneringen, die zich duidelijk op het platteland afspelen, komen ontmoetingen van mens tot mens voor, die je in
het harde oorlogsbeeld niet verwacht.
EVAKUATIE
Het grandioze vertelselboek over de oorlog begint uiteraard
met de mobilisatie, bij het wachtlokaal De Witte Wolk en met
het uitbreken van de oor log. Als er geen N.e der land se jongens
bij waren omgekomen, dan waren de verhalen van de dienstplichtigen over de meidagen 1940 misschien nog wel vermakelijk of
komisch geweest. De Nederlander, of hij nu soldaat of burger
was, had er geen notie van wat oorlog betekende, wist ook niets
van het buurland, dat behalve veel geld ook alle technisch vernuft in de oorlogsvoorbereiding had gestoken. "Evakueren", riep
de politie van Ulvenhout om,"maar ik wist niet wat dat woord
betekende", vertelt een man. Meestal hoor je het verhaal dat
de Duitser in het begin van de oorlog nog korrekt optrad, de
verhalen van de mensen uit de grensstreek, die voor het eerst
Duitse soldaten tegen het lijf liepen, roepen andere beelden
op, geven al aan wat wij van hen mochten verwachten.
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BISAM
Na mobilisatie en meidagen, evakuatie en bezetting komen in
dit boek achtereenvolgens aan de orde: de verplichte · tewerkstelling in Duitsland, de voedselvoorziening, .het smokkel~~
en de gedwongen leveranties worden behandeld.in afzonderliJke
hoofdstukken, de Jodenvervolging en de ervaringen met konsentratiekampen en gevangenissen.
Bavel en Ulvenhout lagen niet zo heel ver verwijderd van het
vliegveld Gilze-Rijen. Bovendien bevond zich bij de Goudberg
een Duits luchtmachtkamp dat het kamp Bisam was geheten. In
dit kamp waren een batterij luchtdoelartillerie en een radarpost ondergebracht, maar het was tevens een kam~ waar.veel
Blitzmädel verbleven. Ook over dat kamp wordt uitvoerig verteld. Andere thema's hebben betrekking op kollaboratie en
verzet en uiteindelijk de bevrijding. Als het gaat om de behoefte aan heel feitelijke informatie, zoals op het gebied van
de kollaboratie, kan het gekozen systeem van eigen vertellers
ook wel eens hinderlijk zijn. over het algemeen echter voorkomt Jespers vragen door op voorhand een overzicht te geven
van de politieke situatie in de wereld of in ons bezette land.
Bij de bevrijding wordt terecht ook gebruik gemaakt van Polen
die de gevechten hebben meegemaakt.
ANNEVILLE
Het meest aandoenlijke hoofdstuk in dit boek vind ik Anneville.
Mensen wier beeldend vermogen nog niet door al te veel geleerdheid is verstoord, ontpoppen zich als kostelijke vertellers,
met een groot gevoel voor smakelijke details. De verhalen over
de persoonlijke kontakten tussen de burgers van Gatbroek en de
koninklijke familie sluiten het boek "Tussen Witte Wolk en
Anneville" af.
"Het is wel een flink hapje hè", merkte de koningin nog op,
toen ze d'r worstebrood half op had. "Agge d'r zo'n stuk of
zeven .o p het, dan slaapte vannacht goed", was het advies van
Jaan aan Hare Majesteit.
"Tussen Witte Wolk en Anneville" bevat geen kritische beoordeling van het oorlogsgebeuren in Ginneken en Bavel. Het vertelt het alledaagse verhaal van de oorlog zoals mensen dat ·
hebben beleefd. Die kwalifikatie bepaalt de waarde van het boek,
dat een uitstekend voorleesboek thuis en op de scholen zou kunnen zijn.
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TUSSEN WITIE WOLI\
EN ANNEVILLE
de gemeente Nieuw-Ginneken in de 2e wereldoorlog .
met vele wueke foto's
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Hulde voor Jacques Jespers
SCHRIJVER VAN STANDAARDWERK OVER
NIEUW GINNEKEN IN WO-II
door Ren~ Kloeg
"U hebt 4 jaar lang gewerkt aan de totstandkoming
van dit boek. Ruim 75 mensen hebt u geïnterviewd.
Het resultaat is HET standaardboek over de geschiedenis van Nieuw-Ginneken in de Tweede wereldoorlog".
Met onder meer deze woorden komplimenteerde voorzitter Jan
van der Westerlaken van de heemkundekring Paulus van Daesdonck gisteravond Jacques Jespers, de schrijver van het boek
'Tussen Witte Wolk en Anneville'.
De heer Van der Westerlaken overhandigde vervolgens het eerste exemplaar van het boek aan burgemeester M. van de Ven van
Nieuw-Ginneken uit waardering voor het feit dat de gemeente
financieel bijsprong om de uitgave van het boek mogelijk te
maken.
Dat er veel belangstelling is voor het werk bleek gisteravond
al na de officiële opening van de tentoonstelling in het gemeentehuis over Nieuw-Ginneken en de Tweede wereldoorlog. Ze
gingen met stapels de deur uit. De gemeente heeft al toegezegd financieel mee te werken aan een eventuele tweede druk.

verkrijgbaar bij:
Hcc111ku11dckri11g "Paulus van Daesuonck"
Gc111c_e11tchuis Nieuw-Ginneken
't Klooslcrijc, Ulvenhout
van Engelen, Bavel

A. Verkooyen. Strijbeek

Op verzoek van schrijver J. Jespers waren alle geïnterviewden
en anderen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming,
aanwezig bij de uitreiking van het eerste exemplaar. Jan van
der Westerlaken v2rklaarde in zijn . toespraak dat de schrijver,
tevens sekretaris van de heemkundekring, in de voorbije vier
jaar geworsteld heeft om iets goed te doen met de vloed aan
gegevens die de interviews opleverden.
"Het grote probleem voor ons was dat hij maar bleef schrijven.
We hebben drie keer offerte aan moeten vragen omdat er steeds
meer bladzijden bijkwamen", aldus Jan van der Westerlaken.
Hij overhandigde vervolgens het eerste exemplaar aan burgemeester Van de Ven. Aan het slot verklaarde hij dat het eigenlijke eerste exemplaar al per post onderweg is naar prinses
Juliana. Zij bracht aan het einde van de oorlog enige tijd
door op het landgoed Anneville. In het boek staan enkele
unieke foto's van deze periode.
Burgemeester Van de Ven verklaarde het boek met veel plezier
in ontvangst te nemen omdat het voor hem symbolisch weergeeft
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met hoe veel saamhorigheid de mensen binnen de heemkundekring
er aan hebben gewerkt. Hij noemde het boek een mozaïek van
vertellingen waaraan tal van mensen een steentje hebben bijgedragen. Hij roemde de schrijver en overhandigde hem namens
de gemeente een cadeau.
Daarna ging het gezelschap naar de hal van het gemeentehuis.
Burgemeester Van de Ven opende daar de expositie over de
Tweede wereldoorlog die is ingericht door heemkundekring Paulus van Daesdonck. Met medewerking van het generaal Maczekmuseum is men er in geslaagd foto's te vinden die nooit elders zijn vertoond.
Verder kan de bezoeker van de expositie platen zien die beschikbaar zijn gesteld door de Anne Frank Stichting en tekeningen van de Poolse kunstenaar Przespolewski. Hij maakte
deze in oorlogstijd van zijn strijdmakkers. Van dezelfde man
ligt in de vitrine een reeks onderscheidingen. Verder staari
en liggen in de vitrines reeksen voorwerpen van de heemkundekring, zoals distributiebonnen, surrogaat goederen en persoonsbewijzen.
De tentoonstelling is de eerstkomende weken te bezichtigen
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Uit: "De Stem" van zaterdag 4 mei 1985

BLADEN JUBILEREN · - PROFICIAT
DE STEM (125) - NIEUW GELUID (30) - ONS BLAD (30)
Ook dit jaar verscheen Paulus weer talrijke malen met een
verslag of een aankondiging in onze regionale krant "De
Stem" en in de beide plaatselijke bladen "Nieuw Geluid"
(Ulvenhout, Galder, Strijbeek) en "Ons Blad" (Bavel).
Een goede plaatselijke en regionale pers is onontbeerlijk
voor het verenigingsleven.
Alle drie deze bladen jubileren dit jaar.
Respektievelijk 125, 30 en 30 jaar bestaan ze.
Onze felicitaties aan de redakties en de beste wensen voor
de toekomst, graag met veel nieuws over ons heem in het algemeen en over Paulus in het bijzonder.
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LOGALITÉ INCONNUE EN BELGIQUE (2.)
door Kees Leijten
Kort na het verschijnen van onze vorige Brieven ontvingen
wij een reaktie van Jozef Schellekens, de hoofdredakteur van
"De Hoogstraatse Gazet", 'n blad dat kort geleden ophield te
bestaan als weekblad, maar eind april gelukkig weer in onze
brievenbus gleed, nu als maandblad.
Helaas heeft de redaktie de naam van De Hoogstraatse Gazet
veranderd in De Hoogstraatse Maand. Jammer!
We vonden "Gazet" nu juist zo'n gezellig woord!
Jozef Schellekens, de hoofdredakteur van De Hoogstraatse
Gazet (DHG) , nu De Hoogstraatse Maand (DHM) , reageert met
een heel interessante brief op ons redaktioneel stukje met
bovenstaande titel.
Zijn brief is voor ons Nederlanders een klein stukje geschiedenis van onze buurgemeente Hoogstraten.
We plaatsen zijn brief daarom graag.

LOCALITÉ INCONNUE BIJ DE BELGISCHE POSTERIJEN
door Jozef Schellekens
Omwille van de "correctheid" moet ik toch even een 'commentaartje' geven bij uw artikel "Localité inconnue en Belgique".
De ambtenaar die deze Franse dienstnota schreef is fout.
Belgische ambtenaren zijn verplicht de taalwetten te respecteren. Op een Nederlandstalig drukwerk moet hij/zij ook de
Nederlandse taal gebruiken.
Anderzijds, dat moet ik toegeven, heeft hij/zij ook gelijk.
1. Meerseldreef bestaat niet; het is Meersel of Dreef of
Meersel-Dreef.
Meersel en Dreef zijn geen dorpen of steden, zijn geen gemeenten, het zijn twee gehuchten. Dreef behoorde v66r 1977
bij de gemeente 2328 Meerle en Meersel gedeeltelij~. (oostkant) bij 2328 Meerle en gedeeltelijk (westkant) bi] de
gemeente 2321 Meer. Nà de grote fusie-operatie in 1976
behoren Meer en Meerle bij de gemeente Hoogstraten; dus
ook de gehuchten Meersel & Dreef. Samen vormen zij één
kapelanij en daarom kan men (spreken en) schrijven:
Meersel-Dreef.
2. Het gebruik van de postcode bestaat in België bijna 20.
jaar. Maar de Belgische administratie houdt geen rekening
met eventuele kerkelijke organisatiepatronen en gehuchten
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hebben in België geen afzonderlijke postcode. Daarom heeft
Meersel noch Dreef en ook Meersel-Dreef geen eigen postnummer.
Meersel-Dreef is dus geen officiële postbestemming en daarom kan men schrijven: "onbekend/inconnue".
Wanneer Meerseldreef tien keer wel te vinden was, is dit
het resultaat van geduld of goede wil of toeval maar niet
van het toepassen van de voorschriften. De reglementen van
de posterijen zijn zeer duidelijk:
a. Gebruik de postcode van het dorp (of de stad) - 2328
Meerle (of) 2321 Meer - waar de persoon woont, en
b. als plaatsna~de naam van de gemeente waartoe het
dorp behoort. In dit geval dus Hoogstraten.

DE STUW
door Kees Leijten
Meerseldreef, het stukje Galder in België, behoort tegenwoordig
bij de gemeente Hoogstraten, een grote gemeente waar ook Minderhout, Wortel, Meer, Meerle, Meersel en Hoogstraten behoren.
De gemeentenaren zijn, zoals bij ons, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad, die zetelt in Hoogstraten zelf.
Naast de gemeenteraad kent Meerseldreef een eigen dorpsraad
waarin vele organisaties vertegenwoordigd zijn.
Sinds twee jaar geeft de dorpsraad een blad uit onder de titel
"De Stuw".
Enerzijds omdat de "Stuw" op de Marck de "Kemelsbrug" heeft
vervangen en anderzijds om een stuwkracht in het dorp te zijn.
Een dezer dagen ontvingen we van een van onze leden de delen 1,
2, 3 en 5
met veel informatie uit dat deel van ons heem.
We zullen het opbergen in ons archief naast Ons Blad en Nieuw
Geluid.

*

~

Misschien kan een van onze leden uit België ons nog helpen
aan deel 4 ?

CURIOSA OP "BAVEL ANNO 1920" (2)
Traditiegetrouw is Paulus ook dit jaar weer op de tentoonstelling "Bavel Anno 1920" aanwezig.
Het thema van deze eendaagse tentoonstelling is "Curiosa
uit de kollektie van Paulus".
Komt u ook 'ns kijken op zondag 30 juni in de stal van Jan
Boomaars!
en •••

"BRENG OOK 'NS WAT MEE VOOR PAULUS".

JEUGDHERINNERINGEN (11)
door Jan Goosen
•n Speciale jeugdperiode, geboren uit 'n minder prettige
omstandigheid, wil ik toch niet onvermeld laten.
1
Die minder prettige omstandigheid was ' t sterven van m n
moe der in ' t kraambed. Eerst ' t kind redden en dan pas de
moeder! Zo luidde toen ' t kerkelijk gebod.
Ja, ja, kei- en keihard! Vader bleef zodoende achter met
3 kinderen •••••
Maar ' t leven moest verder en wat je nooit voor mogelijk
had gehouden, gebeurde in die tijd. ' t Hoogstraatse seminari begon als opvoedings- of meer nog als on~erwijsinsti
tuut aandacht te trekken, ook in Nederland. Uit de grensdorpen gingen nogal enkele jongens naar ' t seminarie
(kostschool) •
Vader stuurde ons daar ook naar toe om er zeker van te zijn
dat we daar 'n goed onderdak zouden vinden.
•t Onderdak was goed, maar de toestanden waren middeleeuws.
We praten nu echter over de jaren 1927-28-29.
Tegelijk met ons tweeën (9 en 10 jaar!) waren er ook uit
Ulvenhout: Jo van Hooydonk (boerderij op Notsel).
Gerrit van Hooydonk (latere garagehouder)
Frans Verkooijen (broer van de wethouder)
Fra~s van Bilsen (politie-agent)
Daar stond je dan als "kèèskop" in 'n vreemd land~ .in 'n wat
harde, liefdeloze omgeving, waar je op jouw leeftiJd . al werd
beschouwd als •n soort volwassene, geregeerd door priesters,
die van opvoeden waarschijnlijk nog nooit hadden gehoord!
Elke vakantie werden we door Kees van Hooydonk, die toen al
'n taxibedrijf had, gebracht en gehaald.
Hoe was ' t leven daar nou eigenlijk?
Je kreeg op 'n slaapzaal 'n chambrette (alkoof) toegewezen
met als deur 'n gordijn, ' n nae htk as t'Je stond er ook en 'n
kast om je spulletjes in op te bergen.
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We waren altijd stemmig gekleed in 'n zwart pakje en droegen
lange zwarte kousen tot bijna in je kruis, opgehouden met van
die knellende zwarte elastieken!
Aan tafel zat je met jongens uit verschillende klassen en
had ieder z'n taak. Zo had je de verdeler, de schenker, de
opruimer.
'n Grote keuken kwam uit op de refter (eetzaal) en als ' t
brouwsel daar gaar ( ?? ) was, werd ' t door enkele "knechten"
rondgedeeld.
Je had er een bij, die net buiten de toiletten had schoongemaakt en rustig, zonde r eerst z'n handen te wassen, met z'n
vuile handen de aardap pelschaal greep, zodat de patatjes er
zelfs stil van werden. Was ' t eten niet naar de zin, dan
werd er "gemompeld", ' t binnensmonds brommen, zodat de heren
surveillanten je niet konden pakken. Altijd spannend!
Moest je naar de w.c. dan kon je naar buiten, waar zo'n 10
à 12 kale closetpotten achter 'n klapdeur gereed stonden om
' t afval te ontvangen. Doorspoelen was er niet bij, je begrijpt hoe die fraaie dingen er dikwijls uitzagen.
Ja, ja ook midden in de winter moest je daar terecht en maar
hopen dat je niet vastvroor.
De hygiëne stond op 'n heel laag pitje. Wij "ollaanders"
werden zelfs uitgelachen, omdat we 'n onderbroekje droegen!
In latere jaren hebben ze toch ook wel ontdekt, dat ' t wat
beschaafder was om ook maar zo'n ding aan te trekken.
In de s p e e ltijd moc ht je ook niet altijd met dezelfde jongen
r o ndwandele n; er zouden wel 'ns homofiele relaties kunnen
ontstaan!
Was dan alles negatief ?
Nee. Wij waren o ok bij 'n koor van + 100 jongens.
De dirigent (ik me en prof. Weits) i~spireerde de zangers zo
uitsteke nd, dat 't k oor in de wijde omtrek b e kend stond.
Dan had j e e r 'n uitste k e nde fanfare en tonee lclub
De mo oi s t e dage n vonden wij al s koorzange rs altijd d e H.
Bloedp rocess i e e n de k r uisd age n.
Me t de 3 k r u i sdagen werd 's ~ergen s 'n pro ces s i e g e houde n
lang s de Hoogstraatse akke rs e n werd d e litanie v an Alle
He ilig en gezonge n om de v r u cht baarh ei d o v er de g ewa s sen te
v r agen.
Bi j mooi weer ku n j e je ni e t s rus tigers en v r e dige r s v o o rs t e llen da n d e, n a de win te r s laap, uitbund i g losbar s t e nde
na t uur.
De b loedpr o c e ssie , nog stee d s be s taand , maar gemode r nisee rd,
begon me t de p l ech ti ge mi s in de mooi e Hoogstraatse ke r k ,
toegewi jd a an de H. Catharina.
0

Na de mis werd de processie opgesteld en trok dan door de
versierde straten, 3 keer 'n verschillende route.
De kermisorgels en de sirene van de botsautootjes vielen
stil en je kunt je bijna niet meer voorstellen hoe devoot
men neerknielde, als de schrijn met de H. Bloeddoek, afkomstig uit Boxtel, passeerde. Dan kwam wat later ' t Allerheiligste voorbij, voorafgegaan door jongelui met zwaaiende
wierookvaten.
'n Bonte stoet was ' t van engelen en heiligen, van sprekende
en zingende groepen, van vele jaren oude vaandels.
Daartussen door de lucht van vers gebakken wafels en oliebollen, die je neusorgaan op 'n prettige manier er aan herinnerde, wat je na de processie nog wachtte: 'n lekkere zak
friet en 'n paar smoutebollen (oliebollen).
Mocht je soms ziek worden, dan kwam je terecht in 'n ziekenzaaltje met tralies voor de ramen. Een of andere priester,
die wel 'ns 'n EHBO-diploma had gehaald, kwam de koorts opnemen. 'n Thermometer werd onder je tong gestoken en als je
koorts had, kreeg je 2 aspirientjes en kon je naar bed.
Je lag dan de godganselijke dag je griep alleen te verwerken
op zo'n grote, kille slaapzaal.
Niemand kwam kijken, eten kreeg je niet. Had je wat nodig,
dan moest je ' t zelf halen. Je kunt je niet eenzamer voelen
als kinde zijnde!
Geen wonder, dat ik later in m'n onderwijsloopbaan, de ouders
die hun kinderen op kostschool wilden doen, dit ten stelligste heb afgeraden.
Er bestaat geen grotere geborgenheid dan "'t gezin", waar 'n
vrouw en 'n man samen proberen er met hun kroost iets van te
maken!
Veel is er veranderd, ook op deze school, die nu 'n modern
onderwijsprogramma heeft en waar 'n frisse lucht de overtollige wi erook- en wijwaterluchtjes heeft verdreven.
Ik vraag me af, of hier in Hoogstraten onbewust de grondslag
is gelegd van mijn liefde voor ' t Vlaamse land, zo zelfs,
dat ik later met 'n "Vlaams Madammeke" ben getrouwd.
Gods wegen zijn wonderbaar!

·'
BIJGELOOF (41)
Als de klok zondags slaat onder de consecratie van de H. Mis,
zal er die week iemand sterven in de gemeente.
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EEN OUDE BRABANTSCHE BROUWERIJ
NAAR HET OPENLUCHTMUSEUM TE ARNHEM
door Kees Leijten

DE J\f AASBODE VAN ZONDAG 4 DECEMBER 19.1f: -

Ee11 o-ude

Brabantsche brouwerij

Onder deze titel verscheen in het dagblad De Maasbode van
zondag 4 december 1938 een groot artikel over de geschiedenis van de bierbrouwerij. De aanleiding was het plan de
Ulvenhoutse Brouwerij "De Roskam" af te breken en over te
brengen naar Arnhem.
Het artikel begon als volgt:

,.. _

E Vereenigi~g "Het Nederlandsche Openluchtmuseum" stelt
op het oogenblik pogingen in het werk om met den
financieelen steun van de Nederlandsche Brouwerij tot
aankoop te komen van een oude Brabantsche brouwerij ,
gelegen te , Ulvenhout, die na aankoop zal afgebroken worden en overgebracht naar het Openluchtmuseum te Arnhem,- om daar
in werkverschaffing weder te worden opgebouwd.
Als dit plan doorgang vindt, zal het Openluchtmuseum op den
Waterberg te Arnhem wederom een monument rijker zijn van een der
meest geëerde àmbachtelijke bedrijven uit vroeger jaren. Want ook de
brouwerij, eens een deftig ambachtelijk bedrijf van voorname burgers,
is onder den greep gekomen der techniek, die het brouwbedrijf heeft
gemaakt tot een moderne industrie.

En besloot met de woorden:

(- -- Als de Vereniging "Het Nederlandsche
Openluchtmuseum" er in slagen zal beslag
te :}eggen op de oude Ulvenhoutsche brouwe:i;ij, dan zal er in het Openluchtmuseum
op den Water berg een monument meer zijn,
dat getuigen zal van ons oude, kleurige
volksleven, uit den tijd dat het leven nog
een gemoedelij ke en rustige tocht was van
de ouderwetsch begordijnde hooge schommelw ieg naar den waardigen zetel met hoogen rug v an den ouderdom.
V. N.

Naar het 01Jc11lucl1t111uscun1 te 1-\rnhcn1

Vc

n111l p

fi rn,o n c r ~j te Ul.1•r 11 h out,

<l ie nn n r A r 11l1 f'11t

wo rdt

overqc li rnd1t. .

Verder had het artikel weinig met "onze" plaatselijke
brouwerij te maken.

239

238
Reeds in 1936 was het oog van het Openluchtmuseum gevallen
op de oude Ulvenhoutse bierbrouwerij als voorbeeld van een
nog maar schaars voorkomende dorpsindustrie.
In 1937 kon het gebouw en de bierketel van de bierbrouwerij
"De Roskam" van Henri Nooren worden verworven met een belangrijke steun van Heineken's Bierbrouwerij - Maatschappij
N.V.
In 1940 werd de brouwerij afgebroken en weer opgebouwd in
Arnhem, waar hij in 1944 werd opengesteld.
De inventaris van de Arnhemse brouwerij is behalve de brouwketel grotendeels afkomstig uit Sint-Oedenrode.

Christ Buiks kwam "De Roskam" ook als veldnaam tegen en
schreef daar over in deel 5 van de "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel" het volgende:

253.ROSKAM
Henrick herman claes henricx verkoopt aan Adriaen Stevens
van Miert synen swager"de herberge,huysinge,schuere,koye,
hovinge ende erffenisse:den Roscam,3 br.,gelegen aenden
Roscam~t652,R694,fl68. Jan Jacobs,wonend tot Meel(=meerle)
bezit de "huysinge ende herberge:den Roscam,3 br.,",~661,
R695,fl31. Hendrick Harman Claessen wagemaeckers bezit
"twee buynder soa lant als groese mette herberge,schuere
ende stalling tot Ulvenhout aende straete:de Roscam",1634, .
Pll8,fll4.
.
Nicolaes Adriaen Stevens(van Miert)erft"een stede mettte
huysinge,schuere,stalle,torfkooye ende backhuys daer op
staende:den roscam,3 br.",1695,R699,fll9v.
Twee buynder soa lant als groese metter herberge,schuere
ende stallinge daer op staende t'ulvenhout aende straete
met seeckeren uytvanck groot 2 roeden:den Roskam,west
de steertstraete,noort de gemeente genaemt de ·manensvelt
ende de rystraete suyt,1699,Pl20,f499 (bezitters:Maria
Moonen,gehuwd met franciscus P.adriaensen,daarvoor Adriana
van Miert,weduwe van Willem Moonen;daarvoor Nicolaes,den
soone van Adriaen Claes Stevens van Miert en Hendrick
Harman Claessen Waeghemaeckers).
Een huysinge,stal,schuur,brouwerij,paardestal en torffschop,hoff,boogaert,saay en weylant teynde de steenwegh:
den Roscam,700 r.,noort de steertstraet,west de straet,
1732,R89,fl43v.Stede:de Roskam van Adriaen Stevens van
Miert,1755,N.D.1919,fllv. Maria Moonen erft van Adriaen
Nicolaes van Miert"de huysinge,stal,schuur ,Brouwerije,
paardestal en torfschop,hof,boomgaard,saay en weyland te
Uivenhout teynde den steenweg:den roscam,100 r.,noord
de steertstraat,1761,R95,f23.

Bierbrouwerij De Roskam uit Ulvenhout, zoals hij thans te
bewonderen is in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
~e foto is gemaakt in 1973, maar aan de situatie is nauwe~ijks
iets veranderd.
In h e t aangebouwde bakhuis wordt gedurende het seizoen in d e
met houtgestookte oven brood gebakken.
foto: Nederlands Openluchtmuseum
informatie: B. Wander, hfd. sektor Informatie

Roskam is een veel gebezigde naam voor uitspanningen,waar
paarden gestald werden(32,deel II,p.204). In Geel vinden
we de Grote en Kleine Roskam(125).In de kom van Ginneken
waren 3 herbergen met de het element Roskam:de Roskam,
de Nieuwe Roskam en de Oude Roskam,zie Ginneken(te verschijnen).
De Ulvenhoutse Roskam is in 1941 overgebracht naar het
Openluchtmuseum te Arnhem(1 3 4). In 1896 was het complex
afgebrand en weer herbouwd. Zie voor een beknopte beschrijving van het inwendige van de brouwerij en het
brouwproces de Gids van Het Nederlands Openluchtmuseum,
1980,p.99~

Een lijst van eigenaars met genealogische bijzonderheden
zijn t <; vinden in de Brabantse Leeuw

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (38)
door Dr. F.A. Brekelmans
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DE HERBERG "DE ROSKAM" TE ULVENHOUT
Aan de oostzijde van de Dorpstraat lag nabij de splitsing
Molenstraat/Pennendijk de aanzienlijke herberg De Roskam. Bij
al degenen, die vanuit Turnhout of Hoogstraten naar Breda
reisden (of omgekeerd) was zij eeuwenlang bekend. Reeds in de
achttiende eeuw was dit punt door een keiweg met de stad Breda
verbonden. Bij het etablissement werd later nog een bierbrouwerij gebouwd. De bijbehorende landerijen strekten zich uit tot
aan de Steertstrate, de vroegere naam voor de Annevillelaan.
De oudste tot dusver gevonden vermelding dateert uit 1578, dus
nog uit de tijd van de tachtigjarige oorlog. Eigenaar van dit
kompleks was Cornelis Willem Roovers, die het toen overdroeg
aan Peter Hubrecht Barman Jans Wagemaeckerssone. In de transportakte wordt gesproken van een herberg, huizinge, schuur,
kooi, hoving en erfenis, totaal groot drie bunder. De wijk
waarin de Roskam lag heette toen nog De Heuvel.
Twee jaar later kwam deze uitspanning aan Barman Claas Hendricx
Wagemaecker en deze droeg zijn bezit in 1602 aan zijn zoon Hendrick over. Een halve eeuw bleef deze eigenaar van het hele goed,
totdat het bij akte van 7 mei 1652 werd overgedragen aan zijn
zwager Adriaen Stevens van Miert. De omschrijving van het goed
is nog hetzelfde als in 1578. Van de nieuwe eigenaar is alleen
bekend dat hij in 1668 straatmeester was. In die funktie hield
hij toezicht op het onderhoud van openbare wegen. In 1695 blijkt
de affaire in handen te zijn geraakt van Adriaens zoon Nicolaes
van Miert, die gehuwd was met Catalijn Jan Wittens •
Uit zijn tijd zijn een tweetal interessante akten bewaard gebleven. De eerste vermeldt dat op 13 of 14 december 1699 drie
leden van het Bredase stadsbestuur, die per "Berlijn" (rijtuig)
uit Chaam kwamen, bij zijn herberg waren afgestapt.
Na de opmerking "ghy hebt Uw huys lustich opgetimmert" werden
aan Van Miert vragen gesteld over een bedrag van 10 pond, dat
hij (als boete ?) aan de stadhouder (d.i. plaatsvervanger) van
de drossaard had betaald. De achtergrond van dit gesprekje is
niet erg duidelijk. In elk geval toont de akte aan dat de herberg De Roskam in 1699 een geheel nieuw uiterlijk bezat • . Wellicht was zij kort tevoren opnieuw opgetrokken toen Nicolaas
zelf eigenaar was geworden.
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De tweede akte behelst de ondervraging (interrogatorium) van
een lid van het dienstpersoneel, Jacomijntje Cornelis Meeren,
over het logeren in de herberg van twee mannen, die een jongedame uit Luik ontvoerd hadden. Zij was de dochter van de heer
Hanneff. Op 31 juli 1700 kwam dit gezelschap in Ulvenhout aan.
De ene man (de dikste), die zich baron noemde, had volgens de
dienstbode twee nachten met het meisje in hetzelfde bed doorgebracht. De andere, die de titel van graaf voerde, was 1 aug.
1700 naar Breda vertrokken. De vader van de jongedame was het
gezelschap echter achterna gereisd en kwam haar 's anderendaags ophalen "met de dienaers van de justitie". Nog op 9 sept.
bevond het Luikse meisje zich op het stadhuis van Breda in verzekerde bewaring.
Vele jaren vernemen we niets over De Roskam.

Een brouzcerij m
de
XVe
eeuw;
reproductie van 'n
;;lasraam
in
de
kathedraal L'an
Doornik.

Het echtpaar Van Miert-Wittens had een dochter Adriana (geboren
1703), die De Roskam huurde bij haar eerste huwelijk met Jan
Geeritse van Rooij. Na diens vroege dood in 1729 hertrouwde zij
met Willem Moonen, afkomstig uit Goirle en aldaar circa 1700 geboren. Dit echtpaar kocht in 1733 van de familie Van Miert het
gehele kompleks aan. Nu voor het eerst blijkt dat er naast de
herberg ook een bierbrouwerij stond. De hele bedoening wordt
in de transportakte beschreven als: een huizing, stal, schuur,
brouwerij, paardestal en turfschop, hof, boomgaard, zaai- en
weiland, gestaan en gelegen onder Ginneken tot Ulvenhout teijnde
den Steenwegh.
Willem Moonen fungeerde in 1742 als stroman bij de aankoop van
het slotje Grimhuysen ten behoeve van de R.K. parochie Ginneken.
Het is bekend dat aldaar de schuurkerk van dit dorp was ingericht, waaruit later de Laurentiuskerk van Ulvenhout is ontstaan. Moonen stierf reeds in 1756.
Toen in 1761 ook Adriana van Miert overleden was, kwam de herberg aan hun dochter Maria Moonen (1741-1781), die tweemaal
g,e huwd was: de eerste keer met Johan van Pelt uit Gilze (overleden 1761) en daarna met Jacobus Adriaensen uit Rijsbergen
(overleden 1797).
De volgende eigenaar was hun zoon Franciscus Wilhelmus A9riaensen (1770-1823) die in 1806 trouwde met Francisca Adriana Roem
uit Poppel. Tot de derde generatie van de Adriaensens behoorde
Franciscus Antonius Adriaensen (overleden 1884) , die als echtgenote had Maria Elisabeth Kanters (overleden 1890). Na hem
werd in 1895 Petrus Gijsbertus Kanters eigenaar. In 1896 brandde een deel van het kompleks af, maar werd herbouwd.
In later tijd kwam het goed in bezit van de familie Nooren.

Het is nog niet bekend hoelang De Roskam de funktie van herberg
heeft behouden.
In elk geval moet dit nog in het midden der negentiende eeuw
het geval geweest zijn. De bierbrouwerij echter heeft tot in
onze tijd bestaan. Zij werd in de dertiger jaren door het Openluchtmuseum te Arnhem aangekoch.t . De afbraak geschiedde van 25
oktober tot 21 december 1940 in werkverruiming. Wie thans te
Arnhem het museum bezoekt kan daar een authentiek Ulvenhouts
bed~ijfsgebouw blijven bewonderen. De Roskam was zeer lang een
pleisterplaats voor mensen uit allerlei windstreken: kooplieden, militairen, toeristen, eenvoudige ambachtslieden en
boeren. Voor hen was Ulvenhout een rustplaats op een vermoeiei:ide vaak van gevaren vervulde reis. Jammer dat herinnering aan
dit alles nu geheel is uitgewist.
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500 LEDEN VOOR PAULUS
zoals we u reeds berichtten in onze vorige Brieven bereikte
Paulus op 3 april het magische getal van 500 leden.
Tijdens de feesten van Bavel Anno 1920 hopen we bekend te
maken wie het 500e lid wel was.

HERDRUK VELDNAMEN 13 EN 14
De deeltjes 13 en 14 van de Veldnamen, handelend over Heusdenhout waren tijdens de feesten rond de Sint Annakapel zeer snel
uitverkocht.
Inmiddels is een tweede druk verschenen, zoals altijd verkrijgbaar bij ' t Kloostertje te Ulvenhout.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (49)
Hoewel we ons museum nog niet konden betrekken,beginnen toch
de kollektie-onderdelen zich duidelijk af te tekenen.
Er kwamen deze maanden vele "spullen" binnen.
Het mooiste stuk is ongetwijfeld het antieke kruisbeeld, gemaakt van stro en gevat in een glazen kastje. Een fraai stukje
volkskunst.

VELDNAMEN
Reeds 14 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel".
Achtereenvolgens waren dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Historisch overzicht
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2
Ulvenhout
Ulvenhout en Geersbroek
Strijbeek
Strijbeek en Grazen
Cauwelaer
Bavel, Bol- en Eikberg 1
Bavel, Bol- en Eikberg 2
Notsel en Koekelberg 1
Notsel en Koekelberg 2
Heusdenhout 1
Heusdenhout 2

Voor onze kollektie kwam van alles binnen. We noemen u:
25.04.83
25.06.83
25.06.83
19.09.83
19.09.83
21.11.83
21.11. 83
14.05.84
01.07 .84
01.07.84
17.09.84
17.09.84
27.04.85
27.04.85

80
64
64
80
80
72
56
76
44
44
44
48
56
56

Binnenkort verschijnen:
Galder
Ginneken
Tervoort

Lijndonk
over akker

Alle deeltjes zijn los verkrijgbaar bij
onze bestuursleden of bij: 't Kloostertje,
Dorpstraat 44, Ulvenhout.
Prijs f 5,-- per stuk.
Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard.

p.
P• .

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Ambachten
diverse hengen, spieker, oude houtboor, schoenverwijder,
molensteentje.
Archief
diverse oude platen.
Bibliotheek
aantal oude nummers "De Hoogstraatse Gazet" , 25 jaar Harmoni e
Constantia, doos oude boeken, g edi c hten uit de Nieuwe Groene
van David Tomkins, v e le oude boeken .
Curiosa
appelplukker, schaatsen, blindensluiters, oud smeedwerk,
Belgische belastingplaatjes, hutkoffer , oude elektrische
apparaten, oude grammofoonplaten (schellak).
Foto-archief
Vele foto's uit de 2e wereldoorlog.
Klederdrachten
10ge hoed.

1

Landhouw
paardengareel, stijgbeugel, divers gereedschap.
Oudheidkamer
zeer oude stoof, wetplank, kamer-WC (stelletje), kaststel,
eierdopjes.
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Religie
7 schilderijen met diverse voorstellingen, Sursa voor Velum,
Bursa voor hosties, antiek kruis, huiskamerkapelletje om
beeldjes in te zetten.
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (2)
door Spieker

Religieuze bibliotheek
gedenkboek zusters van Moerdijk.

VISSEN LANGS "DE MÈRK"

Tweede wereldoorlog
vele foto's.

Thuis klommen we snel in ons overalleke dat de geur van een
oudere broer nog meedroeg of zomers schoten we in een korte
broek, geboren uit een afdankertje van vader en vakkundig op
maat gemaakt door Kaatje Heijblom. Zij was de alomgeprezen
dorpsnaaister die één of twee maal per jaar de oude textielvoorraad bij ons binne~ste buiten keerde want er . mocht geen
zoom van een broek verloren gaan. Als Kaatje geweest was
braken voor ons moeilijke tijden aan. De eerste weken werden
we als militairen geinspekteerd of alles nog "als nieuw" was.
Met het verslappen van het toezicht steeg het aantal winkelhaken weer en onbewust werkten we weer mee aan de werkgelegenheid van Kaatje.

Winkel van Sinkel
blikken voorraadtrommels, vette wattenrol, doosje amarilpoeder,
oud sigarenkistje, oude kruik.
Schenkers waren de dames/heren/families:
Binck, Coppendijk, Dirven, Feskens, Goethals, van Gool, van
Hooydonk, Jespers, Neefs, Przespolewski, Schijvens, Snepvan~
gers, Soeterboek, Verkooijen, Pater Wilfried Mertens, Zijlmans en de dames van de bestuursleden.

HEDDE SOMS NOG WA VOOR PAULUS ?

W. Colsen in gesprek met M. de Ruiter in de Bladerstraat.
foto: J. Grauwmans

"De grote weel" een deel van De Mark, voor hij werd
gekanaliseerd.
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Op weg naar de kronkelende Mèrk-loop baande"Ulvenhout-Noord"
zich steevast een sluipgang door de koren- en havervelden van
boer Huyben. "Centrum" kortwiekte de oogst van boer Verkooijen
of van Boxel. Het was niet alleen de kortste weg naar ons
zwem- en viswater, maar bovendien konden we zorgeloos ons
vistuig verbergen in het rijpend graan. Het leverde ons ook
zo af en toe beelden op uit een film van "boven de 18 jaar"
als we een "scharrelend" paartje betrapten. We genoten er
eerlijk gezegd meer van als van "Het lied van Bernadette",
goed en stichtelijk voor "alle" leeftijden, een jaarlijkse
filmtopper voor een bomvol patronaat.
Geen wonder dus dat geen politie, ploeg of prikkeldraad konden voorkomen dat ónze wegenkaart jaarlijks gewijzigd moest
worden.
Alle wegen kwamen tenslotte dáár samén waar de beek in de
Mèrk stroomde. we noemden die plek "De Kleine weel" in tegenstelling tot "De Grote Weel" die honderd meter verderop lag en
beduidend dieper en gevaarlijker was, omdat het wassend water
in die talloze Mèrk-kronkels diepe voren trok. Hier en daar
zag je zelfs echte "draaikolken" die we als "volleerd zwemmer ·
zonder diploma" toch maar liever links lietei;i liggen.

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (13)
opgetekend door Annie van Dort
19. Zij zit bij Sint Anneke op zolder
('t is 'n ouwe vrijster)

PAULUS EXPOSEERT
Onlangs heeft de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken f 75-. 000 ,uitgetrokken voor het herstel van het toekomstige "Paulus'
Museum", Pennendijk 1, Ulvenhout.
Er wordt hard gewerkt O!ll het pand weer in goede staat te
krijgen.
Dan komt het inrichten en de opening, hopenlijk, in ons
elfde verenigingsjaar.
ondertussen kunt u regelmatig gaan kijken wat Paulus zoal
aangeboden krijgt.
Het wordt voor u geëxposeerd in de bibliotheek en op het
Gemeentehuis.
En als u dan toch gaat kijken vergeet dan onze slagzin niet:
"BRENG OOK 'NS WAT MEE VOOR PAULUS"
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WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (5)
door A.J. van Eyl-van de Klashorst
VOLKSTYPEN IN EN OM BREDA (2)
EN ••• VAN HET EEN KOMT HET ANDER
Als ik herinneringen probeer op te halen aan oude volkstypen,
meer of minder bekend, zijn er nog enkele, die ik beslist niet
kan overslaan.
Uit de tijd van mijn grootmoeder, en ook nog van mijn moeder,
stamde "Dieke kachelhout". Zijn bijnaam zegt het al: hij verkocht kachelhoutjes langs de deur.
De verkopers van "sloffen" of briketten hadden een klein model wasmand als inhoudsmaat. Die mand stond nooit op de kar,
want met het rijden op de kinderkopjes viel die er natuurlijk
zó af. Hij hing aan een spijker aan de kant van het trottoir,
niet aan de straatkant, want dat hinderde het verkeer, hoofdzakelijk paard en wagens.
Maar de vensters van kachelhoutjes hadden een unster, en een
jutezak om te wegen, want kachelhout werd "bij gewicht" verkocht.
Dieke was sympathiek, daar was iedereen het over eens en hij
had een goed hart. Op een dag kwam hij bij één van zijn vaste
klanten, en het dienstmeisje daar vond hij een aardig kind.
Die dag regende het dat het goot. ' t Was wel weer voor Dieke,
want dan werden zijn houtjes goed nat en zij gaven "goed
wicht".
Maar in die regen stond het dienstmeisje op straat te huilen
met haar koffer en hoedendoosje: ze was plotseling ontslagen.
Dieke wist niet hoe hij haar moest troosten, want ze was een
wees en had dus geen onderdak, en hij verloofde zich midden
op straat met haar en nam haar meteen mee naar huis. Kort
daarna trouwden ze, maar hij was zó arm, dat hij geen trouwbroek kon aanschaffen. Sinds die dag zongen ze op straat het
volgende liedje, als ze hem zagen:
Van je Dieké, Dieke, Dieke kachelhout
Kachelhout is tegen wil en dank getrouwd
En van je Dieke, Dieke, Dieke kachelhout
Kachelhout is in zijn onderbroek getrouwd.
Ja, en in later tijden waren er weer andere bekende typen.
Daar had je "de twee van de Haagdijk", die al in een vorig
nummer van Paulus genoemd zijn. Zij woonden naast en in een
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poort en verkochten briketten, maar later in de winkel op dè
hoek ook aardewerk, · zoals duivenbakken, vuurtestjes en vogeldrinkbakjes en ze waren echte kleine zelfstandigen en beslist
niet arm. (1)
In de Lange Gampelstraat woonde mijnheer De Wit. Men noemde
hem "Snee de Wit" vanwege zijn hazelip. Hij verkocht prima
levende paling. Van heinde en ver kwamen de mensen uit Breda
en ook uit Ginneken en soms mocht ik met mijn grootmoeder mee.
Ze zocht de paling dan zelf uit, die lag te kronkelen in grote teilen met wit zand, je kon ze dan beter pakken.
We namen de levende have mee naar huis en grootmoeder maakte
ze zelf schoon. Ze kende de fijnste recepten en ik heb er nog
heel wat. "Denk er aan, je moet paling nooit dood kopen", zei
ze dan.
En wat dacht u van orgeldraaier Janus Jongbloed met zijn horrelvoet. Iedereen kende hem en hij ging praktisch geen huis
voorbij zonder dat ie een cent kreeg of een sou (sjoe zeiden
ze in Breda, een 2~ centstuk, ook wel 4 duitstuk genoemd).
Iedereen kon weten hoeveel Janus beurde, want gaf je meer,
dan stond het orgel langer voor je deur stil, een handige
manier van zaken-doen.
In de Fellenoordstraat op de hoek van de Sluisstraat woonde
het kinderloze echtpaar De Smet, die een kruidenierswinkeltje
hadden. Echte volkstypen? Nee, maar wel heel bekend. Ik mocht
vanaf de Nieuwe Haagdijk daar alleen wel eens boodschappen
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doen, want dan kon ik op de stoep blijven. Je kreeg er altijd
wat toe en het stond er meestal vol kinderen, de attraktie
was nl. een prachtige papegaai, die bij de deur naar de huiskamer stond. Die deur stond zomer en winter open en de papegaai groette iedereen vriendelijk met een "Goede m6gge kind",
wie het ook was en op welk uur van de dag dan ook. Hij was
een echte klantenbinder.
Naast de familie De Smet, in een poortje in de Fellenoordstraat, stond een piepklein huisje met een schuurtje, en daar
woonde "Jan de sloffenman".
Ook hij reed met zijn handkar met sloffen langs de huizen,
aangevuld met houtjes. Hij had altijd een stoppelbaard en als
ie vergat te komen, ging ik wel een mandje sloffen halen, samen met mijn moeder, want zo'n vrachtje was te zwaar voor mij.
Hoe Jan zijn achternaam was, heb ik nooit geweten.
De zogenaamde "zwervers", waar ik al over gesproken heb, sliepen vaak in een "volkslogement". Er heeft lang een volkslogement gestaan in de Molenstraat, het logement van de Paters.
Er waren geen aparte kamers, er was een gemeenschappelijke
slaapzaal met britsen en je sliep er voor een habbekrats,
maar ' t was er wel -netjes.
Op de Jan van Polanenkade, en waarschijnlijk wel op meer plaatsen, woonde een "water-en-vuurvrouw". Echt een volkstype was
dat natuurlijk niet, maar wel een bekend persoon. 's Morgens
om 5 uur kon je daar al terecht om een ketel kokend water te
halen om koffie te zetten en een testje te laten vullen met
"vuur", want zo vroeg ging de kachel niet aan en de mannen
die naar hun werk moesten en haast allemaal om 6 uur begonnen,
moesten toch koffie hebben bij hun ontbijt en een blauw email
kruikje meenemen voor tussen de middag.
Het testje met vuur was voor de stoof. Onder in het testje lag
een laag wit zand. Je kocht dan het vuur, dat bestond uit
kleine, platte briketjes. Het waren vierkante plakken, nogal
dun, met groeven voor het breken. Eén plak bestond dus uit
meerdere vierkante briketjes met een gat middenin. Ze gingen
gloeiend met een tang in het testje en werden in het zand gedrukt, dan brandden ze niet te hard door en je had er langer
wat aan. De testjes waren niet alleen voor de stoof thuis,
maar 's zondags ook voor de stoof in de kerk.
Stovenzetster was een eretitel en je kreeg die voor het leven.
Het werd goed betaald met een vast jaarlijks bedrag. De betere
stand kreeg zo'n baan vaak aangeboden, soms wel als geboortegeschenk, maar deed daar natuurlijk niets aan.
Voor een appel en een ei werd een arme sloeber gevonden, die
dat werkje 's zondags opknapte.
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u ziet dat je van 't een op 't ander komt, en een boek vol
kunt schrijven, maar ik zal het er nu maar bij laten.
Misschien is het voor sollllllige lezers een geheugensteuntje, en
komen er meer mensen die iets kunnen schrijven over volkstypen
of oude gebruiken.
"De Twee van de Haagdijk" door Jan Soeterboek
B.v.P. 47, p. 183-186.

253
HET MIDDELEEUWSE LANDSCHAP IN DE BARONIE VAN BREDA
Po in tot rekonstruktie aan de hand van oude
veldnamen 3)
door Ir. Chr. Buiks

1. Zie:

GEACHTE REDAKTIE l\j)
In uw boekje "Brieven van Paulus" no. 47 las ik over "De twee
van de Haagdijk". Kees Hoosemans zong er een liedje over.
Kees Hoosemans, een neef van mijn man, is even oud als mijn
dochter. Hij heeft "De twee van de Haagdijk" niet meer gekend.
Maar ik des te beter, want ik ben een echte Bredase.
u schrijft dat ze in de Gampelstraat hebben gewoond. Dat klopt
niet. Ze woonden op de Haagdijk en hadden een winkel. Daar
verkochten ze sloffen en ook rode aardewerk bloempotten van
klein tot heel groot. Volgens hen zelf waren ze geen tweelingen. Toen ik jong was, en jongens hen plaagden, zei ik: "Doe
dat toch niet". Zij zeiden dan wij zijn helemaal geen tweeling want zij is een jaar ouder dan ik. Hun achternaam wisten
jullie ook niet. Nou ze heetten Van Aart.
Wij zelf hebben op de Nieuwe Haagdijk gewoond, dus hebben we
ze vaak gezien. Ze woonden recht tegenover het Gasthuis, naast
Lou v.d. Linden, de kachelsmid. Naderhand is er in die winkel
nog een fietsenzaak geweest.
Ik ben nu zelf 72 jaar en weet van oud Breda wel veel hoor.
Ik hoop dat u het niet erg vind dat ik dit schrijf.
Die boekjes Brieven van Paulus lees ik graag. Ik ken er veel
uit terug.
Met vriendelijke groeten
M. Hoosemans-Engbersen
Ginnekenweg 173
4835 NA Breda

ONTGINNINGSAKTIVITEITEN
De eerste boeren die sedentair werden, vestigden zich op de
hellingen van de beekdalen, hoog genoeg om geen last van overstromingen in het winterseizoen te hebben. Dicht bij de
nederzetting kwamen de akkers te liggen, de beemden lagen in
het dal en de heidevelden op het plateau. De volgorde waarin
de nederzettingen werden gesticht zal o.a. te maken hebben
met de vruchtbaarheid van de bodem. De oudst in kultuur gebrachte gronden zijn de enkeerdgronden: deze liggen meestal
tegen de kern van het dorp. Op een bodemkundige kaart zijn
ze eenvoudig te onderscheiden. De oudste kultuurgrond in de
dorpen lag als één grote akker bijeen, zonder tussenwallen,
heggen of andere scheidingen.
Men noemde dit kompleks bouwland kortweg: de Akker.
Een aardige omschrijving van zo'n akker wordt geleverd door
G. Schrauwen, onderwijzer te Gilze in 1828: "Ziet nu, welk
eene uitgestrekte vlakte het dorp omgeeft. Dit (bedoeld is
deze) geheele akker, zoo noemt men deze uitgestrektheid, is
zaailand, een enkel plekje weiland, dat hier of daar in eene
laagte ligt, uitgezonderd. Geen houtgewas verhindert hier de
bebouwing des gronds; aan slooten of greppels gaat niet een
duim lands verloren; men heeft die tot afleiding des waters
niet noodig, en tot grensscheiding der landerijen legt men
slechts eenen kei onder de aarde. Vestigt nu uwe ogen op het
graan. Welke uitgestrekte korenvelden. Men bezaait hier drie
vijfde gedeelte van het bouwland met rogge, en dat wel twee,
drie achtereenvolgende jaren op dezelfde plaats, iets, dat
elders volgstrekt niet wil gelukken. Merkt gij wel vanwaar
ons deze aangename geur toevloeit? Volgt slechts de bijen,
welke al gonzend neevens onze ooren vliegen, en zij zullen u
op die boekweitvelden brengen, die daar zoo heerlijk met wit~
te bloemen prijken, waaruit zij den honing verzamelen. Ziet
eens, welk verrukkelijk gezigt in de verte, dat veld met
blaauwe bloemen opleevert: het is vl_a s, welk gewas men hier
slechts zoo veel teelt, als men voor eigen gebruik noodig
heeft, eveneens als het koolzaad, hier sloorzaad genoemd,
hetwelk gij daar links van u ziet. Ook treft men hier vele
aardappelen aan, en hier en daar haver, doch zeldzaam garst
en nog zeldzamer tarw.
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En wacht men tot de rogge ingezameld is, dan ziet men de grond
dadelijk in gereedheid brengen om met raap- en spurriezaad te
worden bezaaid". (175)
Aardappelen zijn uiteraard nieuwkomers: pas in de tweede helft
van de 18e eeuw werden ze in de Baronie geteeld, en dat nooit
jaren achtereen op eenzelfde perceel (aardappelmoeheid).
De oudste akkers zijn ontstaan door het rooien van het bos.
De problemen die zich bij dit rooien voordeden waren enorm.
Men zal dunne bomen wel omgekapt hebben en de dikke exemplaren eerst geringd hebben. Dit ringen heeft tot gevolg, dat de
boom na verloop van tijd afsterft, waarna men hem in brand
kan steken. De wortels van een zwaar exemplaar zullen echter
nog jarenlang in de grond blijven zitten: bij het ploegen moet
men dus om de stronk heenploegen etc. Dit zal van invloed geweest zijn op de vorm van de percelen. Bewijzen voor deze
rooiingsaktiviteiten: in vrijwel elke dorpsakker treffen we
het toponiem rut, rooi, rot of andere varianten aan: in Gilze
"tRut inde ghilsche Acker", 1456, (176); "lants genaemt tRooy
int acker", te Notsel, 1543, (177) etc.
In de dorpsakkers lagen veelal kleine percelen, vaak slechts
een lopenzaad groot (= 1/6 ha.) of nog minder. De vorm van de
percelen in zo'n dorpsakker was meestal zeer grillig: men kan
deze vormen nog goed waarnemen op de minuutplans van het kadaster, aangelegd in het begin van de 19e eeuw. De vorm werd
bepaald door verschillen in hoogteligging, door natuurlijke
waterloopjes, door dikke bomen, etc. In tegenstelling tot
oostelijk .Noord-Brabant treffen we in de dorpsakkers weinig
smalle, langgerekte percelen aan. Ze ontbreken niet helemaal,
getuige de veldnaam Strijp, streep "langgerekt perceel", zo
b.v. in de dorpsakker van Bavel, waar in 1389 sprake is van
"twee lopen saets lants tot twen steden (= op twee plaatsen)
gheleghen daer aff dat een heyt den molshope en de andere die
strype" (178). Langgerekte percelen zijn voor bewerking veel
handiger, b.v. bij het ploegen.
Waren de oost-Noordbrabantse akkers homogener (droger) van
samenstelling, zodat men zeer lange percelen aan kon leggen?
Kleine akkertjes werden in de Baronie vaak aangeduid met de
naam "kloot", ook wel met "schijf" (?). De dorpsakkers waren
in de Baronie niet, zoals elders b.v. Vlaanderen wel het geval was, in drie velden, stukken verdeeld (dit in verband met
het drieslagstelsel). In de Baronie verbouwde men vaak jaren
achtereen rogge of een ander gewas op eenzelfde perceel.
Slechte grond liet men wel eens enkele jaren braak liggen, in
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welke tijd er uiteraard allerlei planten op gingen groeien,
die door het vee afgegraasd konden worden (het vee werd dan
aan een paal vastgezet, getuierd). Een kortdurende braakperiode kon men benutten voor intensieve onkruidbestrijding:
verschillende malen ploegen en eggen om de wortelonkruiden
te vernietigen. Ook deden in de Baronie al vroeg de navruchten hun intrede: spurrie en rapen werden na de oogst van het
graan ingezaaid; klaver werd zelfs tussen het graan gezaaid.
In welke tijd deze teelten begonnen zijn is niet goed bekend.
Rondom de dorpsakker lag een flinke wal, bezet met doornige
struiken, of als deze niet voldoende ontwikkeld waren met een
vlechtwerk van takken. Deze wal diende om het vee en het wild
uit de akkers te houden, bovendien werd de wind er door gebroken. In de wal waren uiteraard openingen, voorzien van vekens
"hekken" om wagens door te laten. Veel boeren moesten echter
over het land van een ander wegen: dit bracht met zich mee,
dat veel werkzaamheden op hetzelfde tijdstip uitgevoerd moesten worden. Pas als boer A met maaien van het graan was begonnen, kon boer B zijn akker bereiken, etc. Er lagen wel enkele
paadjes in de dorpsakker: deze werden meestal aangeduid als
"groene weg", omdat ze begroeid waren met allerlei onkruid.
Een dergelijk pad werd geregeld verlegd, waarna het oorspronkelijke pad weer als akkerland gebruikt kon worden.
De akkers moesten uiteraard bemest worden: hiervoor gebruikte
men alle materiaal wat daar maar enigszins bruikbaar voor was.
Vlaggen van heide of uit hegkanten, vermengd met koemest waren wel het belangrijkste, maar ook strooisel uit bossen, materiaal uit uitgebaggerde sloten, as etc. kon gebruikt worden.
In de late middeleeuwen werd ook al stadsmest aangewend.
Door uitbreiding van de bevolking werd het noodzakelijk het
areaal akkergrond te vergroten. Hiervoor kwamen alleen minder
vruchtbare gronden in de richting van de heide, of nattere
gronden in de richting van het beekdal in aanmerking.
De ontgonnen stukken land op de hogere gronden werden van een
wal en/of een heg voorzien. Zeer overvloedig zijn de namen
van dergelijke omsloten percelen overgeleverd: heining, blok,
bulk, bolk, hof, inslag, tuin, balie en later ook inneem en
polder.
Heining komt wel het meeste voor; percelen die met heining
worden aangeduid liggen meestal op hoge zandgrond en zijn in
gebruik als akker. De meeste heiningen zijn ontstaan in de
late middeleeuwen. Het landschap moet in de late middeleeuwen
gedomineerd zijn door de talrijke heggen rondom de afgesloten
percelen.
Daarbuiten echter lag de heide, de woeste grond, waar men een
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zeer ver uitzicht had en alle omliggende dorpen goed kon zien
liggen.
Mogelijk waren veel beemden ook voorzien van een omheining:
toponiemen als bolk en schoot lijken in die richting te wijzen. Zelfs het woord beemd schijnt als grondbetekenis "afgesloten ruimte" te hebben. (179)
Bij elke nederzetting hoorde één of meer grote st1,lkken woeste
grond, de vroente of gemeynte genaamd. Op deze woeste grond
werden de schapen geweid, er werden vlaggen gestoken, hei gemaaid, bijenkasten weggezet etc. Keuren regelden het gebruik
van de woeste grond: zij bepaalden wanneer en op welke plaats
turf gegraven mocht worden, en hoeveel per gerechtigde, waar
de schapen wel en niet mochten grazen, etc. De oppervlakte
woeste grond was in de late middeleeuwen enorm: de bossen waren vrijwel verdwenen (hoewel de boeren voor eigen gebruik
toch nog vaak een stuk bos in stand hielden). Een duidelijk
overzicht van de uitgestrektheid van die heidevelden krijgen
we pas in de 19e eeuw, toen er al op behoorlijk grote schaal
stukken van die heide omgezet waren in bouwland, maar ook al
in dennebos. We geven hier een overzicht van de oppervlakte
woeste grond en dennebos per gemeente, daterend uit het jaar
1842 • . (180)
Gemeente

totaal
oppervl.
ha

Heide

Princenhage
Terheijden
Teteringen
Alphen
Baarle-Nassau
Chaam
Gilze
Rijsbergen
Zundert
Ginneken

6416
2510
2251
5531
7352
2911
6945
3605
8675
5591

322
445
290
3605
4837
1479
3521
1747
4854
1532

%

5,0
17,7
12,9
65,2
66,0
50,8
50,7
48,5
55,4
27,4

Dennebos

320
10
35
165
239
166
575
153
356
595

%

5,0
0,4
1,6
3,0
3,3
5,7
8,3
4,2
4, 1
10,6

In de middeleeuwen zal in veel dorpen de woeste grond meer
dan 2/3 deel van de oppervlakte uitgemaakt hebben; vooral
geldt dat voor de echte "zand" dorpen zoals Gilze, Alphen,
Baarle en Zundert. Aanduidingen voor de woeste grond vinden
we b.v. in : laar, aard, vroente, etc.
Hoewel .de betekenis van het element laar niet erg duidelijk
is, duiden laar-namen in de Baronie meestal een stuk woeste
grond aan.

De betekenis "woeste, onbebouwde (gemeenschaps)grond, heide
en minderwaardig grasland •• " (181) voldoet in de Baronie goed.
Laar vinden we als simplex, b.v. "Dlaer", genoemd in 1456 te
Gilze (182), het Laar te Zundert (later ook de naam van een
kasteeltje), maar ook in zeer veel samenstellingen, zoals
"heilaer", te Teteringen, genoemd in het jaar 1414 (183),
"Brandelaer", eveneens in Teteringen, vermeld in 1359 (184),
het Laareind te Dongen, etc.
Met Aard werden verschillende "gemeynten" aangegeven, b.v.
1364 "opten aert" (185) bij Teteringen; de Aard bij Princenhage, de Hazeldonkse Aard, bij Rijsbergen (daar was zelfs
een Oude en een Nieuwe Aard) , de Achtmaalse Aard, bij Zundert
etc. In de 17e eeuw was aard blijkbaar nog een bekend apellatief: "alsoo het voirsz. woordt aerdt een gemeen woordt is
dat de vroenten ende de wilderden in ' t generael beteyckent
•• (186).
Wildert komt tientallen malen vo9r als aanduiding voor woestliggende, onbebouwde grond, b.v. in het jaar 1634 op Grazen
"anderhalff buynder beemden, dae.r de schouwbeeke midden door
loopt genaemt de wildert" (187).
Vroente was de algemene naam voor woeste grond, het is een
afleiding van vroon "heer". De plaatselijke heer was immers,
vanaf de late middeleeuwen althans, bezitter van deze woeste
gronden. Hij gaf ze tegen betaling van een jaarlijks klein
bedrag - de cijns - uit aan de boeren. De gehele woeste
grond werd gebruikt door de gerechtigden, ook weer tegen een
jaarlijks op te brengen cijns. (Deze cijns werd ook wel aangeduid als jaarbede). Vóór de opkomst van de Heren van Breda
zullen de "heerdgangen" zelf over de woeste gronden beschikt
hebben zonder daarvoor cijns verschuldigd te zijn geweest.
Op de woeste grond werd ook wel leem verzameld, aanvankelijk
voor het besmijten van "weegten", het leggen van vloeren,
het maken van aardewerk etc. en later, maar dat is meest
post-middeleeuws, voor het bakken van stenen.
Leemputten en leemkuilen treffen we frekwent aan b.v. op
Strijbeek in 1540 (stuck heyvelts genaemt de leemputten, en
een stuck lants oock genaemt de leemputten (188).

DE DIERENWERELD
Tot de stoffering van het landschap dragen behalve de planten
uiteraard ook de dieren hun steentje bij. Verschillende namen
van dieren, die al eeuwen verdwenen zijn, leven voort in de
veldnamen.
Bevers kwamen in het wild in Nederland tot ná de middeleeuwen
voor. De laatste werd in 1791 in de Biesbosch neergelegd (189).
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Onder Ginneken vinden we een gebied "die beversluys" (190),
genoemd in 1515, terwijl op de grens van Galder en Rijsbergen een streek lag met de naam Beverschot.
Ever "wild zwijn" leeft voort in namen als Everdonk onder
Zundert en mogelijk in het toponiem Everseel onder Galder
(191).
In het Liesbos kwamen nog in het begin van de 16e eeuw wilde
zwijnen voor; het Liesbos was een warande van de Heren van
Breda en het zwijn zal daar wel als jachtwild uitgezet en beschermd zijn. In het Liesbos verbleven nog andere wilde dieren, getuige een akte over de Waranden van de Heer van Breda,
daterend uit 1520 (192) "Item dat niemant en sal moghen jaghen oft doen jaghen op oft ontrent liesbosch op eenighe
herten, hinden, reeden (= reeën), deynen (= damherten) , wilde
verckens oft ander groot wiltbraet, noch daer nae schieten
oft in eenigher manieren vanghen ende dat op verbeurte van
xxx car. gl.".
Wolven zijn door de eeuwen heen fel achtervolgd; in 1857 werd
de laatste wolf in Nederland geschoten. In de 17e eeuw en nog
later werden klopjachten op dit dier gehouden (193). In toponiemen komt het element wolf veelvuldig voor. De vraag is
echter of we steeds ter verklaring aan de diernaam moeten
denken. In 1634 spre.ekt men in Ulvenhout van "aen (de) wolfsberch" ( 194); onder Teteringen lag in 1634 "een acker genaemt
den wolfsnest" (195), onder Ginneken ligt het landgoed Wolfslaar. Over het element wolf is in de toponymische literatuur
heel wat te vinden. We zullen er hier niet verder op ingaan.
Mollen kunnen schade toebrengen aan weiland: in 1804 vinden
we in Teteringen "den Mollenberg" (196). Mol kan nog diverse
andere betekenissen hebben.
Vogels zijn de meest . opvallende groep dieren: ze zijn in
tegenstelling tot de meeste zoogdieren overdag aktief en ze
zijn goed waarneembaar. Benoeming naar vogels komt dan ook
geregeld voor.
Onder Wernhout bevond zich in 1572 een stuk beemden genaamd
"arendonck" (197). Mogelijk is hier bedoeld de zeearend, een
vogel die in de 16e eeuw op grote watervlakten blijkbaar nog
wel eens prooi zocht. In de Oosterhoutse Polder, een gebied
dat sinds de Elisabethsvloed van 1421 voor het grootste gedeelte onder water stond, werden door de jachtopziener in
één seizoen drie arenden geschoten omdat "se myns heeren
swanen bedorven" (198). De arenden zullen jonge zwanen gegrepen hebben. Het houden van zwanen was een voorrecht van
de adel.
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Raven bewonen eenzame, afgelegen gebieden. Vroeger moeten ze
in de Baronie vrij algemeen geweest zijn. Op Lijndönk vinden
we in 1634 beemden genaamd "den ravenschoot" (199).
De koolmees heet in het dialekt Biemeus. Hij vergrijpt zich
nog wel eens aan bijen, ontdoet ze van de angel en eet ze op.
Onder Oosterhout vinden we in de 17e eeuw een terrein met de
naam "den Biemeus" (200).
Bijen speelden in de middeleeuwen een belangrijke rol: zij
zorgden voor de produktie van de enige zoetstof die bekend
was. Van de was werden luxe kaarsen gemaakt. In toponiemen
komen ze frekwent voor. Onder Ginneken lag in 1474 "den Bieberch" (201); op Notsel treffen we in 1685 "het biebosken"
aan (202), terwijl de "Biestrate" onder Gilze in 1"456 vermeld
wordt (203) en reeds in 1297 als familienaam opgetekend is:
"Arnoude van der Biestrate" (204).
Aalscholvers hebben flinke watervlakten nodig voor het fourageren: deze vonden ze b.v. in de geïnundeerde Oosterhoutse
Polder: ze broedden waarschijnlijk in de buurt van de aldaar
gelegen Ruïne van Strijen in het "scholverenbosch", vermeld
in 1624 (205).
Ooievaars moeten in de middeleeuwen tot de algemene vogels
behoord hebben, al zijn er in die tijd ook fluktuaties in hun
aantal opgetrede~. Op Seters vinden we in 1624 "den stoirkheyninge" (206). Stork kan hier ook opgevat worden als een
familienaam.
Kraaien zijn ook tegenwoordig algemeen.
Op het Geersbroek onder Ulvenhout lag "den creyenberch", 1607
(207). Mogelijk lag hier aan slaapplaats van kraaiachtigen:
tegen de avond trekken kauwen, roeken en kraaien in grote aantallen naar zo'n plaats toe.
Bij de boven al genoemde Ruïne van Strijen onder Oosterhout
lag een stuk bos met de naam de Sneppenvlucht. Werden hier
houtsnippen gevangen?
Onder Galder lag een stuk grond "de marelle", mogelijk broedden hier marellen "grutto's" (208).
Otters waren in waterrijke streken lang niet zeldzaam. Tot
1830 kwamen ze b.v. in de Donge voor in de buurt van Gilze.
In de Oosterhoutse Polder vinden we de Otterkil.
Speciale aandacht verdient het valkeniersbedrijf.
Het vangen van (slecht)valken gebeurde vooral in oostelijk
Noord-Brabant en b.v. bij Arendonk, maar ook wel in de Baronie. Onder Notsel vinden we b.v. in 1732 "tfalkenaers hijninge", een stuk land dat in leen gehouden werd van de Heer van
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Breda, en waarvoor men bij het leenverhef op moest brengen
"een .valkenhandschoen van hartsleer" (209). Onder Galder lag
een heiveld "daar de Valkeniers haar plaats hebben", 1749
(210); daar bevond zich waarschijnlijk ook "het valkeniershuisje", 1746 (211).
·
Onder het naburige Chaam was een *.rangplaats bekend "de Legge".
Hier werden de valken, evenals te Galder gebeurde, op trek gevangen.
Het vangen van de valken geschiedde als volgt: de valkenier
zat in een halfondergrondse hut. Buiten de hut stond een klapekster, een vogel met zeer scherpe ogen, opgesteld. Als de
klapekster nu onrustig ging bewegen was dat een teken dat er
een valk in aantocht was. De valkenier trok dan aan een touw,
dat in verbinding stond met de poot van een duif, welke laatste vervolgens van haar zitplaats afviel en door haar gefladder de valk moest lokken. Als de valk zich naar de duif begaf,
werd er een net over hem heen getrokken.
In ondergelopen beemden bevonden zich vaak bloedzuigers,
"echels" genoemd. Naar deze dieren was een zeer grote vraag:
ze werden namelijk te pas en te onpas gebruikt voor aderlatingen. Ook werden ze wel gekweekt in vijvers. Onder Notsel
vinden we in 1723 "den aghtersten Egelbeemt" (212).
Behalve bloedzuigers werden er in speciale vijvers bij de
boerderijen - de wouwers - vissen gekweekt. In katholieke
streken werd vanouds op vrijdag geen vlees gegeten en men
verving dit dan door vis (of door bevers of andere waterdieren).
De "vissenberch", onder Klein-Zundert, genoemd in 1521 (213)
is uiteraard niet genoemd naar vissen, maar naar de vis "bunzing".
Vossen zijn zeer sterk vertegenwoordigd in veldnamen.
We vermelden slechts · "de voshollen", in 1456 onder Gilze genoemd (214); 'de nyeuwe vosholen", genoemd in 1544 onder
Chaam, op Ginderdoor (215) en "den vossenberch", onder Gilze,
1456 (216). Vos kan ook een persoonsnaam of een plantennaam
(Fors) zijn.
Hond treedt ook zeer frekwent op in veldnamen, maar niet in
de betekenis van "huisdier". Hond heeft een pejoratieve betekenis, we zullen er onder nog op terugkomen.
Konijnen en hazen worden geregeld genoemd als bestanddeel van
toponiemen. Konijnsbergen bevinden zich vrijwel in elk dorp.
Konijnen leefden uiteraard graag op zandige hoogten.
Onder Bavel lag in 1528 "den hazenbraick" (217). Konijnen werden flink bejaagd. In de late middeleeuwen was hun aantal op
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sommige plaatsen dermate hoog, dat ze de oogst totaal vernielden. Ze mochten echter alleen buit gemaakt worden door de pachter van de konijnenwarande. De Heer van Breda verpachtte nl. in
de Baronie een aantal uitgestrekte konijnenwarandes, meestal
overeenkomend met het oppervlak van een dorp. Na afloop van de
pachttermijn moesten er in zo'n warande evenveel konijnen zijn
als bij de aanvang (218). Dergelijke warandes moeten wel goed
onderscheiden worden van de kleinere, afgesloten warandes,
waar het grofwild verbleef (b.v. het Liesbos).
Kraanvogels volgen in onze tijd een meer oostelijk gelegen
trekroute dan vroeger. Tegenwoordig komen ze vooral over Limburg, de Peel, de Achterhoek, etc. Vroeger zullen ze op afgelegen plekken, in moerassen wel gebroed hebben. Zo vinden we
in Ulvenhout in 1746 "den Craenelaer" (219), terwijl te Oosterhout in 1357 reeds sprake is van "Craenschot" (220).
De veldnaam Leeuwerik wordt vooral gebezigd door afgelegen
oorden. Een uitgestrekt heidegebied op de grens van Ginneken
en Gilze werd in 1610 genoemd "de leeuwerck" (221).
Kieviten broeden bij voorkeur op wat schaarsbegroeide grond.
In 1456 vinden we te Gilze "tkievitsven" (222); bij Baarle
ligt het landgoed "de Kievit", etc.
VRUCHTBAAR - ONVRUCHTBAAR
Eén van de karaktertrekken van de middeleeuwse boer is er een,
die we tegenwoordig weinig meer kunnen waarderen. Uit de naamgeving blijkt duidelijk, dat men zeer sterk de neiging had om
van een voorwerp, i.c. een akker eerst de negatieve aspekten
naar voren te brengen. Als we zien hoeveel pejoratieven er in
de loop der eeuwen gebezigd zijn in vergelijking met de op
meer gunstige eigenschappen wijzende benamingen, komt het idee
in ons op, dat er vrijwel geen vruchtbare grond bestaan moet
hebben. Slechts enkele vermeldingen geven aan, dat men een stuk
grond waardeerde om ziJn vruchtbare bodem. Zo vinden we onder
Gilze in 1456 "het zuet ven" en "den zuetenberch" (223); onder
Teteringen wordt in 1798 genoemd "den vetakker" (224); bij Notsel lag "de maakrijk", 1746 (225), terwijl op Den Hout in 1682
"het boterweyken" vermeld wordt (226). Ca. 1700 wordt op het
gehucht Steenoven onder Oosterhout een akker vermeld "den
goeyen coop" (227).
Tot de pejoratieven moeten we rekenen:
Bijster, bester "onvruchtbaar".
Onder Notsel vinden we b.v. in 1634 "stuck lants genaemt den
byster" (228) • Daar lag ook een perceel met de naam "het bijstervelt", 1742 (229).
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Goud duidt op onvruchtbare bodem; het is een bijvorm bij Geld
"onvruchtbaar, niet melkgevend, ook met betrekking tot land
gebezigd" (230).
Onder Strijbeek en Rijsbergen vinden we b.v. een Goudberg,
evenals onder Gilze "beempden genaemt den gouberch", 1456
(231). Mogelijk schuilt geld ook in verschillende gehuchtsnamen: Gelle, onder Baarle; Gelmel, onder Hoogstraten en wellicht ook in de naam Galder (uit Gelt + laar) •
Hond wijst op ongunstige eigenschappen.
Als we b.v. enkele plantennamen met het element hond onder de
loupe nemen, zien we dat het steeds gaat om planten, die ofwel
giftig zijn, ofwel lastig zijn voor de mens. Hondekervel
(= Dolle Kervel, giftig), Hondemei (= Stinkende Kamille, lastig
onkruid) , Hondsboom = Hondshout (= de Vuilboom, Sporkenhout,
stinkend hout, ongeschikt voor de meeste doeleinden) etc. Zie
voor meer plantennamen met dit element De Bo (232).
"Ont", in de streektaal gebruikt, staat voor "geslepen" of
"verraderlijk". In plaatsnamen vinden we het element zeer frekwent, b.v. te Alphen "thonseynt", 1714 (233); "den Hondstaartakker" te Achtmaal. Hondsdonk komt voor te Ginneken (een landgoed), maar ook op Ter Voort, te Oosterhout, etc.
In deze toponiemen duidt hond op onvruchtbaarheid, moerassigheid, of op begroeiing met de Vuilboom (Hondshout).
Een zeldzaam element in de Baronie is knikker: onder Strijbeek
vinden we in 1724 "een perceel saeylants genaemt den knicker"
(234).
In Noord-Limburg zou dit element op onvruchtbare zandgrond
duiden (235).
In Strijbeek heeft de naam inderdaad betrekking op een zeer
hooggelegen, onvruchtbaar stuk grond.
Kwaad treffen we aan in "het quaad velt", in 1742 genoemd onder Bavel (236) , verder in de Kwaaystraat onder Rijsbergen en
nog zeer veel andere toponiemen. Het betekent "onvruchtbaar"
of "moerassig", of "moeilijk te begaan", etc.
De "onnutte velden" onder Oosterhout, genoemd in 1527 zullen
nauwelijks de moeite van exploitatie waard geweest zijn (237).
Een duidelijk ironisch, volkshumoristische benaming treffen
we aan onder Bavel, waar een stuk onvruchtbare heidegrond "het
paradijs" wordt genoemd (238); later heet het zelfs het "aards
paradijs".
Ook "den Pierberch" onder Notsel was een uitgesproken onvruchtbaar stuk grond (239). Er zaten dus juist weinig regenwormen.
Schurft als naam voor een perceel zal wel wijzen op de aanwezigheid van een oerbank, een schurftlaag, in de ondergrond.
Het perceel waar de naam betrekking op heeft, ligt op het ge-

hucht Seters, onder Oosterhout: "de scherft", 1524 (240).
Typische benaming voor slecht renderende percelen zijn namen
als "Verloren Kost" of ook wel "Kostverloren". Op Notsel vinden we in 1761 "saaylant en wyde genaemt den verlooren kost"
(241).
In 1564 vinden we in Bavel een heiveld "de verloren kost"
(242), etc.
Vrachelen, een gehucht tussen Oosterhout en Den Hout komt in
1353 voor als Vrachel (243); deze naam is mogelijk terug te
leiden tot vrac"gierig" (244)+lo"bosje op hoge zandgrond".
Gierig moet hier dan opgevat worden als onvruchtbaar..
Toponiemen zijn nog maar sporadisch gebruikt als bron voor
de historische geografie. Er kan alleen maar gebruik van worden gemaakt als men beschikt over systematische studies van
verschillende gemeenten. Pas door vergelijking worden veel
zaken helder.
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GEACHT BESTUUR
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Bij het lezen van "Brieven van Paulus" zie ik meermalen het
museum genoemd. U neemt het me toch niet kwalijk dat ik daar
als 87-jarig lid mijn ideeën over heb.
Ik ben erg benieuwd hoe u de ramen aan zult kleden. Mag ik
u daaromtrent iets voorstellen.
Het volgende zou de eenvoudige voorgevel en ook zeker als
museum een idee zijn. ' t Is iets van vroeger, rond 1900.
Linnen valgordijnen cremekleurig met dito franje met een brede
lat er in voor het mooi hangen.
' t Waren vroeger rolgordijnen. Daaronder zat dan een zwart
hor geplaatst. Men ziet nu kleine horren met kant bekleed te
koop. De hor die ik van vroeger ken is veel groter en bekleed
met blauw vliegengaas. Dit is bevestigd op de zwarte lijst met
witte tetsen. Dat was dan langs de kamerzijde.
Ik hoop dat het 'n mooi museum wordt, "Paulus" waardig. Ik
ben erg geinteresseerd in dingen van vroeger, vandaar.
Met groeten,
M. van Gestel - van Hoek
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Lll»tAATSCHAP:
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en exkursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Pau l us" uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1984-1985 f 25,-- per jaar.

