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Door een qrote stroom van kopij, waar we erq blij mee zijn , moes 
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m 

15.7.1986 

230 
197 
346 
247 
199 
212 
245 
1 

n 1 4 
202 
22 

1 ' 
19 
23 1 
252 
201 
244 
200 
1 
.1 45 
242 
24 
1 
244 
1 
44 

2 
01 

193 

_· •ritbtn ban laaulu~ 
'.I(~:~ . 

Tweemaandelijks periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Redaktie: Craenlaer 18 
4851 TK Ulvenhout 

lle jaargang nr.E:; c:J 
ISSN-0166-0438 

Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1986 

EEN NON EN EEN PATER 

Een non en een pater vormen de belangrijkste onderwerpen van 
de artikelen in dit nummer . 
Het zestigste nummer van de Br i even van Paulus besteedt uit
gebreid aandacht aan zus t e r Brigida, in .de wereld Cornelia 
van den Diepstraet, alia s Diepstraten, die ruim twee eeuwen 
geleden in Bavel werd geboren. 

Pater Wilfried, onze capucijn, viert in augustus a.s. zijn 
zestigjarig priesterjubileum. 
Een gebeurtenis die Jan Soeterboek er toe bracht hem te 
laten vertellen over zijn leven. 

Het museum nadert zijn voltooiing en zal op 6 september ge
opend worden. De voorzitter vertelt er u meer over. 

Ook deze keer weer een rijk scala aan lange en korte verhalen 
en berichten naast die twee belangwekkende publikaties over 
twee mensen, geboren in onze gemeente, precies 150 jaar na 
elkaar, die hun leven inhoud gaven als 

EEN NON EN EEN PATER 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAUL.US VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Hooimaand 1986 

Bijna honderd leden hebben deelgenomen aan de wandelexcursie 
naar "De Goudberg". De reakties waren erg enthousiast en daarom 
zullen we volgend jaar weer een dergelijke excursie op ons pro
gramma zetten. 
Er restten ons toen nog twee belangrijke aktiviteiten op het 
einde van het elfde verenigingsjaar. 
Bij Bavel Anno 1920 richtte de heemkundekring een tentoonstel
ling in over oude klederdrachten en zijn de Veldnamen van Lijn
donk en Tervoort verschenen. 
Het hoogtepunt van het elfde verenigingsjaar en misschien wel 
van de heemkundekring tot nu toe is de opening van de "Paulus
hoeve" op zes september a.s. Een grote. dag in het eigenlijk 
toch nog zo korte bestaan van Paulus. 
De opening zal om half drie plaatsvinden. 
De burgemeester van Nieuw~Ginneken, drs. M. van de Ven, heeft 
zich graag bereid verklaard dit offici~le gedeelte_ op zich te 
nemen. 
Harmonie Constantia uit Ulvenhout heeft zijn muzikale mede
werking toegezegd. Op deze middag zullen we naast het bezich
tigen van het museum ook kunnen genieten van het optreden van 
vendelzwaaiers en de volksdansgroep uit Galder-Strijbeek. 

's Avonds zal Harmonie St. Caecilia uit Bavel een concert 
verzorgen en verder treden dan op de volkszanggroep "Het 
Dorpsvolk", de Bavelse K.P.J. met een wagenspel en De Hof
zangers uit Bavel, die op de Bonte Avon~en altijd zo'n 
groot sukses hebben. 

Bij goed weer zal dit allemaal plaatsvinden op het schoolplein 
van de Rosmolenschool. Als de weergoden ons '.onverhoopt minder 
gunstig gezind zullen zijn, wordt het hele programma binnen 
afgewerkt. 
Het belooft een feestelijke dag te worden. 
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Op maandag 15 september zal dan de elfde jaarvergad.ering van 
Paulus plaatsvinden in de Fazanterie. 
Zoals gewoonlijk zullen we proberen de vergadering kort en 
zakelijk af te werken om wat langer te kunnen genieten van 
het worstebrood in de pauze en van het programma na de pauze. 
Astrid Hoogerheide legt al enige tijd oude gewoonten en ge
bruiken op film vast zoals b.v. Gouden Bruiloften, Nieuw
jaarzingen en Kobuske met zijn paraplu's. 
Ook de werkzaamheden en vorderingen bij het ·museum zi]n 
door Astrid vereeuwigd. Na de pauze zal zij het resultaat 
van al dit werk laten zien. 
Het bestuur heeft nog enkele drukke maanden voor de boeg voor 
het grote gebeuren in september kan plaatsvinden. 
Wij hopen u bij onze aktiviteiten weer in grote getale te 
mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck 

Jan van der Westerlaken 
voorzitter 

300 aaau. capactJoeo 
HOOGSTRATEN I MEERSEL DREEF 

JAAR MINDERBROEDERS CAPUCIJNEN 

Ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van het 
klooster te Meerseldreef verschijnt er volgend jaar een 
herdenkingsboek, waarop u nu reeds kunt inschrijven. 
De voor-intekenaars worden in het boek vermeld. 
Indien u v66r 31 januari 1987 inschrijft staat ook uw naam 
in het boek. 
Inschrijven voor België: KB 419.6013439-49, Bfrs. 650,--. 
Inschrijven voor Nederland: Rabo 18.67.12.588 f. 38,--. 
Beide bedragen indien het boek wordt afgehaald te Meersel
dreef, anders komt er Bfrs. 100,-- off. 7,-- bij aan 
portokosten. 
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lle JAARVERGADERING 

Op maandag 15 september houdt onze heemkundekring zijn tiende 
algemene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16.9.1984 

gepubliceerd in B.v.P. 56, p. 9-11. 
3. Jaarverslag door de sekretaris. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmidde

len in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmees
ter. 

5. Verslag van de kaskommissie (J. Soeterboek en c. Jansen*). 
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde 

begroting voor het jaar 1986-1987. 
7. Benoeming van de leden. van de kaskommissie voor het ver

enigingsjaar 1985-i986. De heer J. Soeterboek treedt af. 
8. Ingevolge artike~ 17 van het Huishoudelijk Reglement 

treden volgens rooster als bestuurslid af de heren 
J.M.E.M. Jespers, L,C. Nouwens en J.A.M. Grauwmans. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 
Ingevolge artikel 6. lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen 
v66r de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden 
gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 hand
tekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat 
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings
jaar. 

10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Pauze (+ 21.00 - 21,30 uur). 

Na de pauze zal Astrid Hoogerheide een film vertonen over 
oude gewoontes en gebruiken in onze gemeente. Ook de res
tauratie van het museum is regelmatig gefilmd. 

* Op de 10e jaarvergadering werd de heer A. Jansen benoemd 
tot lid van de kaskommissie. Daar hij op l2 december is 
overleden heeft het bestuur zijn zoon verzocht zijn plaats 
in te nemen. 
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AGENDA 1986 (40) 

juni 29 Bavel Anno 1920. 
Veldnamen Lijndonk (17, 18) en Tervoort (19, 20) 
verschenen. 

----------------------..>-------------------------------------
juli 1 

15 

aug. 20 
31 
31 

sept. 1 
6 

15 

okt. 4/5 

15 
18 

dec. 15 

tot 31 augustus Tentoonstelling van Brabantse 
klederdrachten en streeksieraden in het Noord
brabants museum te 's-Hertogenbosch. 
Brieven van Paulus 60. 

tot 23 augustus Heemkamp te Kaatsheuvel . 
Brabantse dag te Heeze. 
Einde van het 11e verenigingsjaar. 

Begin van het 12e verenigingsjaar. 
Opening van ons museum Pennendijk 1. 
11e jaarvergadering in de Fazanterie (aanvang 
20.15 uur). 

Paulus exposeert in Heusdenhout t.g.v. de overdracht 
van de gerestaureerde kapel. 
Brieven van Paulus 61. 
tot 16 november Tentoonstelling in het Capucijner 
klooster te Meerseldreef t.g.v. 300-jarig bestaan. 

Brieven van Paulus 62. 

Vanaf 
aug. 11 Elke 

Elke 



198 

KONTRIBUTIE 

Bij het verlopen van het verenigingsjaar denkt de penning
meester weer aan de penningen voor het volgende jaar. 
Bijna 550 leden betekent evenzo veel stortings-/akseptgiro
kaarten typen, om maar niet te spreken van de aanmaningen. 
Daarom onze vraag: Betaal voortaan automatisch! 

Indien u één van de twee inliggende formulieren inzendt naar 
uw betalingsinstelling (giro of bank) , dan zal deze instel
ling elk jaar op 1 september automatisch de kontributie voor 
u betalen en mocht u uw lidmaatschap opzeggen na een lange 
periode, dan is een berichtje aan uw bank of giro voldoende. 

Onze vraag! 
Vul één van bijgaande formulieren in en stuur die naar uw 
betalingsinstelling. 
Het bespaart uw penn~ngmeester veel werk. 
Mocht u persé niet automatisch willen betalen, wilt u dan 
zelf voor betaling zorgen v66r 1 september ? 

WAT U IN MOET VULLEN OP HET FORMULIER, DAT U INZENDT 
(slechts ~~n inzenden) 

Voor beide formulieren geldt: 
Uw naam - uw adres - uw rekeningnummer en onderaan uw 
handtekening. 

Alleen op de girokaart ook nog: 
Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken 
giro 37 13 311 
lx per jaar f 25,-- op 1 september. 

CARNAVAL 

Onlangs verscheen weer het tijdschrift "Volkscultuur". 
Het laatstverschenen nummer 1986 jrg. 3 deel 1 is een thema
nummer geheel gewijd aan Carnaval met bijdragen van Th. Fran
sen, Prof. Top e.a. 
Het is een verslag van het Carnavalscongres '.(lat op 25 en 26 
oktober gehouden werd in Venlo. 
Doel van het symposium was het wekken van belangstelling van 
volkskundigen en heemkundigen voor het verschijnsel Carnaval. 

(Informatie Volkscultuur, Drift 23, Utrecht, prijs f 12,50). 

WANDELEN MET PAULUS 
door Kees Leijten 
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Begunstigd door een stralende voorjaarszon trokken zondag
ochtend 25 mei rond de.klok van tien een kleine honderd wan
delaars er op uit om samen met Jac Jespers en Harrie Verhoe~ 
ven een wandeling te maken door het schitterende natuurgebied 
rond de Goudberg. 
Een gevarieerd gezelschap, waarvan de jongsten in een bolder
kar deelnamen. 
Na een welkomstwoord door voorzitter Van der Westerlaken 
vertelde Jac Jespers bij de kapel over de historie van dit 
kleinood om daarna sterk wissélend van onderwerp de loop van 
de Duitse loopgraven aan te duiden en te vertellen over de 
veroorzaakte ellende en het gebleken onnut van deze graaf
sels. 

Harrie Verhoeven kon eindeloos vertellen over beestjes- en 
plantjes rond het schitterende Goudbergven, in de volksmond 
"Kareltje Kennisven" genoemd, waarvan de vorming een hoofd
stuk apart vormt. 

Liefde tot het heem is, zo bleek, voor iedereen weggelegd, 
maar de kennis is een specialisme, een specialisme dat ook 
Jan van der Westerlaken toonde toen hij de samengestroomde 
menigte verhaalde over de Strijbeekse mèlen en zijn vurige 
ondergang. 
Een vurige ondergang, die ook de Duitse radarpost Bisam op 
het eind van de ooriog trof. 
Een ruïne van betonblokken, pas door heemkundige handen bloot 
gelegd, getuigde er nog van. 

Een suksesvolle excursie, die een vervolg verdient. 
Een mooie voorjaarsmorgen leent er zich prima voor. 

BRIEVEN VAN PAULUS 55 

Vorig jaar beloofden we u, dat in de loop van dit verenigings
jaar deel 55 zou verschijnen van de Brieven van Paulus. 
Helaas is het ons niet gelukt deze bibliografie geheel rond 
te krijgen. 
Ons lid, Mariette Beugels, heeft veel wérk verzet. De afwer
king laat nog even op zich wachten. 
Overigens vindt u in deze Brieven de bibliografie van deze 
11e jaargang. 
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VELDNAMEN IN RIJSBERGEN 
door Kees Leijten 

Na Valkenswaard en "De voormalige gemeente Ginneken en Bavel" 
verscheen 11 juni jl. de derde serie Veldnamen van een Bra
bantse gemeente. 
Evenals "De Veldnamen" die onze kring uitgaf, is ook dit 
boek geschreven door ons lid Ir. Christ Buiks uit 's-Graven
moer. Hij schreef het samen met zijn nicht José Buiks-Hendrikx. 

Het eerste deel verlucht met vele foto's van José Buiks heeft 
ook interessante natuurtekeningen van Anita Vermeeren en teke
ningen van archeologische vondsten van Cor Rombouts, voorzitter 
van de plaatselijke heemkundekring. 
Het behandelt een overzicht van de geschiedenis van Rijsbergen. 
In de delen twee tot en met zes zullen evenals bij onze kring 
de veldnamen per gehucht behandeld worden. 

Een waardevolle bijdrage tot de Rijsbergse geschiedenis. 
Het boek is uitsluitend te koop bij de uitgever Drukkerij 
Van Steenoven, St. Bavostraat 46, Rijsbergen, prijs f 29,50 
(afgehaald) of f 33,-- per post. 
Aanbevolen! 

"INDUSTRIEEL ERFGOED IN DE 

Op vrijdag 5 september a.s. wordt in het Nederlands Textiel
museum aan de Goirkestraat te Tilburg een kontaktdag gehouden, 
die wordt georganiseerd door de Stichting Behoud van Monumenten 
van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland, ofwel de 
stichting met de lange naam, in samenwerking met het landelijk 
overkoepelend orgaan Federatie Industrieel Erfgoed Nederland 
(FIEN). 

Tijdens deze dag zal in woord en beeld inzicht worden verstrekt 
in de textielnijverheid in het algemeen en in de 19e en 20e 
eeuwse ontwikkeling van de Tilburgse textielnijverheid in een 
kenmerkend industrieel landschap. 

De kontaktdag staat open voor iedere geinteresseerde in de 
industriële archeologie. 
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"STROL ZAAND IN OEW SCHOEN" 
door Kees Leijten 

Op het 38e heemkamp dat onder auspiciën van Brabants Heem 
dit jaar wordt gehouden, maken we kennis met de dorpen Kaa.ts
heuvel en Loon op Zand. 
Het wordt georganiseerd door de jonge kring "Ketsheuvel" 
onder de titel "Strol zaand in oew schoen" van woensdag 20 
tot en met zaterdag 23 augustus. 

Naast de "verplichte punten" zoals kennis maken en eten 
pikken we voor u de volgende punten uit het programma: 
- Dia-klankserie over het vorige heemkamp te Wouw. 
- Historische fietstocht door Kaatsheuvel. 
- Excursie naa,r in werking zijnde schoenfabriek. 
- Bezoek aan het schoenenmuseum. 
- Historische fietstocht door Loon op Zand met bezoek aan 

het ka stee 1. 
- oude volksspelen. 
- De Loonse duinen. 

Drie dagen kennis maken met twee oude Brabantse dorpen in 
goede sfeer. 
U kunt slapen bij partikulieren, in een hotel of uw tent of 
caravan meebrengen. 
Aanmelden bij A. Verwers, Peperstraat 20-a, 5171 EC Kaats
heuvel, tel, 04167 - 7 31 54. 
Kosten f 130,-- per persoon. 
Bankrekening 12.48.61. 768 t.n.v. HK "De Ketsheuvel". 

Een ervaring die u niet mag missan! 
Ook Paulus is altijd goed vertegenwoordigd. 

WAPEN 

Sinds ons eerste optreden in 1975 gebruikt Paulus het wapen, 
dat voorkomt op de grafzerk van de familie Van Daesdonck ih 
de Nederlands Hervormde Kerk te Ginneken. 
Jan Soeterboek heeft het wapen opnieuw getekend op het scapu
lier van Brieven 59. 
Het ziet er beslist "echter" uit. 
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CORNELIA VAN DEN DIEPSTRAET, een Bavelse Norbertines 
door Kees Leijten 

Medio maart ontving ik van de heemkundekring De Vlasselt een 
kopie van een doodsber!cht, dat in het Terheijdense parochie
archief was gevonden. (1) 
Het doodsbericht gedrukt in Loven (Leuven) vermeldde het over
lijden van 

"Mejuffrouw Brigida Diepstraeten, geboortig van Bavel" 

voorts stond vermeld: 
- Zij heeft het officieën van Procuratessen loffelijk bedient 
Een langdurigen borstquael zeer verduldig verdraegen 
waarvoor wij hoepen, dat zij den eeuwigen loon zal genieten. 

Wie was die Brigida Diepstraeten, wat was dat voor een . brief? 

Zuster Regin a 't Hoen, archivaresse van Catharinadal bracht 
uitkomst. (2) 

JESUS, MARIA, NORBERTUS 

In 't Jaer ons Heere 1816 den 12 der Maend April 
is in 't oud Klooster van Breda, nu tot Oosterhout reside
rende, genaemt s. Catharinen-dal der order van Praemonstreyt, 
vredelijk en godvruchtelijk, gelijk sy geleeft had, in den 
Heere overleden, met de Gebeden haerder Mede-susters, en de 
H.H. Sacramenten versterkt zijnde, onse seer beminde Mede-suster 

Mejuffrouw Brigida Diepstraeten, gebortig van Bavel 

DER SELVE ORDER, 

In 't Jaer haers ouderdoms 65 en haerder Religieuse Professie 41 

Zij heeft het officieën van Procuratessen loffelijk bedient en 
Eenen langduurigen borstquael zeer verduldig verdraegen, 
waarvoor wij hoopen, dat zij den eeuwi gen loon zal genieten 

Oft'er nogtans iet resteerde te suyveren, versoeken wij Ue 
Gebeden uyt liefde 

Requiescat i n Pace 

Gedrukt tot Loven, bij J.B. van der Haert, in den gulden Helm 



A0 1775 

Cornelia van den Diepstraet wettelijk dochter van 
Adriaen Johannes van den Diepstraet en van Maria 
Adriana Daniels is geboren in de Dorpe Bavel 1751 
en den 13. November des zelve jaar gedoopt 
suscepit Maria Verhagen loco Leonardi van den Diepstraet 
et Catharina Jacobi Boomaers 
Wort ontfangen den 9 Januarii •••••• 1775 
tot choornonnen komt in den 5 Februarii 1775 
was den feestdag van de H. Agatha en den 
vijfden zondagh na drijkoningen 
Wort in 't klooster genaemt Brigidda, dit versocht hebbende 
omdat dese Heylige de Patronesse is van Bavel, die aldaer 
geviert word prima Februarii 

0 gekleedt den 20 November op eenen maandag A 1775 
geprofest den 25 November op Ste Catharinadag A0 17 76 
is geweest siekenmeestersse en word procuratisse gestelt 
den 7 April 1803 

gestorven den 12 April 1816 s'morgens omtrent half seven uuren 
w:iorsien zijnde van de HH Sacramenten 
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In het uitgebreide, voor ons niet toegankelijke archief van 
dit zeven eeuwen oude klooster diepte zij een viertal stukken 
op, die ons meer informatie gaven over deze Bavelse non. (3) 

1. Inschrijving in het.kloosterregister. 
2. Haar doopakte. 
3. Goedkeuring tot opname in het klooster van de Bisschop 

van Antwerpen. 
4. Haar eigenhandig geschreven professiebri~f. 

1. INSCHRIJVING IN HET KLOOSTERREGISTER 

In een dik boek "Register van alle de Religieusen van St. 
Catharina-Dal" daterend uit 1701 staan alle religieuzen 
vermeld. (4) 
Het is een korte levensschets van Brigida. 
We lezen hierin o.a. 

geboren te Bavel 1751 en gedoopt 13.11.1751. 
- vader: Adriaan Johannes van den Diepstraet. 
- moeder: Maria Adriana Daniels. 
- peter: Leonardus van den Diepstraet, die wordt vervangen 

door Maria Verhagen. 
- meter: Catharina Jacobus Bomaers. 
- 9.1.1775: In het klooster binnengekomen. 
- 5.2.1775: Choornon. Ze neemt de naam "Brigida" aan. 

- 20.11.1775: Gekleed tot Norbertines. 
- 25 .11.1776: (St. Catharina) geprofest. 
- In haar leven was ze o.a.: 

• ziekenmeesteres 
• procuratesse vanaf 7.4.1803. Dit is een soort econoom 

van de congregatie en na de abdis en onderabdis een van 
de belangrijkste funktionarissen in de kloostergemeen
schap. 

- Overleden op 12.4.1816 om 6.30 uur. 

Een vrij volledig beeld van deze non. 
Het interessante van dit register is, dat alle gegevens van 
alle religieuzen steeds worden vermeld en van jaar tot jaar 
bijgehouden. 

Daarnaast waren er nog een drietal officiële verklaringen. 

2. DOOPAKTE 

De doopakte, een officieel in het latijns gesteld uittreksel 
uit het doopregister getekend door pastoor M. Dongenaers en 
aan de bovenzijde voorzien van een ingedrukt zegel. 
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Extractum ex Registro Baptismali Romano Catholico, Communitatis 
de Bavel 

Die decimatertia Novembris anni millesimi 
septingentesimi quinquasemi primi Baptizata est 
Cornelia filia legitima Adriani Joannis Van den Diepstraet et 
Mariae Adriani Daniels 
suscepit Maria Verhagen, loco Leonardi Van den Diepstraet 
et Catharinae Jacobi Boomaers, 

ita Concordat Registro 
quod attestor M. Dongenaers pas. in 
Bavel 
hac 25 january 1775 
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3. GOEDKEURING VAN DE BISSCHOP VAN ANTWERPEN 

Een in het latijn gestelde brief (5) van de pastor ·van Ooster
hout, die in naam van Bisschop Wallens van Antwerpen verklaart, 
dat Cornelia van den Diepstraet geschikt is om de eeuwige ge
lofte af te leggen. Zij komt zonder dwang of dwaling op Sint 
Catharinadal. De bisschop moest dit onderzoek doen op basis 
van een besluit van de 25e zitting van het Concilie van Trente 
in 1563. (6) 

4. PROFESSIEBRIEF 

Een eigenhandig door haar geschreven professiebrief. Een 
keurig handschrift, zeker voor die tijd. 

De zo keurig in Oosterhout bewaarde dokumenten geven een aar
dig beeld van deze Bavelse non. 
Opvallend is, dat in deze dokumenten afwisselend gesproken 
wordt over Van den Diepstraet en Diepstraten. . 
Deze uit Bavel afkomstige familie is waarschijnlijk genoemd 
naar het toponiem Diepstraat onder Bavel. (7) 
Zouden dan alle families Diepstraten en Van den Diepstraet 
uit Bavel afkomstig zijn? Een kluif voor genealogen. 

Rest ons nog de vraag "Wat was dat voor een brief". Volgens 
zuster Regina een gewone rouwbrief, echter een exemplaar dat 
zij nog niet in haar archief heeft. (8) · 
Hoe die brief nu juist in Terheijden terecht is gekomen is 
ons een raadsel • 

Uittreksel uit het R.K. Doopregister van de gemeenschap Bavel. 

Op 13 november 1751 is gedoopt Cornelia, wettige dochter van 
AdrianusJoannis van den Diepstraet en Maria Adriana Daniels, 
doopheffer Maria Verhagen in de plaats van Leonardus van den 
Diepstraet en Catharina Jacobus Boomaers. 

Dit stemt overeen met het register 
dat getuig ik 

M. Dongenaers 
pastoor te Bavel 
op 25.1.1775 



'=-------~~~~------..... 

Jesus Maria Norbertus 

Ik suster Briegeda Diepstraten 

Offere mij op aen dese kerke gestight ter eeren van 
De alderheylighste Drijvuldigheijt en Sinte Catarina en 
Belove bekeeringe mijnder maniere beteringe mijns levens 
en de volstandigheijt in dese plaetse, met het euwigh slot 
Ik belove ook armoede suyverheyt ende volkome 
gehoorsaemheyt in Christo naer t'heyligh· evangelium 
Christi ende den regel van Sinte Augustinus aen u 
Eerwerdigen Vader Heer Johannes Baptiste van 
Simphoven Proost van Sinte Catharinendal 
Ende aen Uwe naervolgers die naer .manire van 
d'ordre van Premonstrijdt wettelijk sullen gekoosen 
ofte ontfangen worden 

Den 25 november 1776 Suster Briegeda Diepstraeten 
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Gi. HOLL.AND. 

De voornaamste kloosters van de Norbertijnen in het Hertogdom 
Brabant in de Middeleeuwen, i abdijen, ~ zusters. 

Kaart uit "St. Catharinadal, schets ener geschiedenis van het 
oudste klooster in Nederland" door Aug. C.J. Co11U1Jissaris 1947. 
Het klooster St. Cat11arinadal werd in 1271 gesticht door Ser
vatius van Breda in Vroenhout bij Wouw. 
In 1295 gaat het klooster naai Breda, in 1647 naar Oosterhout. 
St. Catharinadal valt tegenwoordig onder de Abt van Berne te 
Heeswijk. 
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Infra scriptus ex speciali commissione lllustrissimi 
ac Reverendissimi (Illmi ac Revmi) Domini (Dril Jacobi Thomae 
Josephi Wellens Episcopi 
Antverpiensis dilectae in Christa sororis B~igidae 
van den Diepstraet novitiae choristae in monasteria 
vallis Sanctae (Stae) Catharinae ordinis praemonstratensis sub 
parochia de Oosterhout diocesis Antverpiensis 
iuxta Sancti (Sti) Concilii (Coni) Tridentini (Trid) sessionis 
(ssiois) 25 caput (cap) 17 de regularibus 
et monialibus voluntatem exploravi diligenter ~ 
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1. Met dank aan Johan van der Made, die het mij toezond. 
2. Met dank aan Zr. Regina 't Hoen, archivaresse van de zusters Norbertinessen van 

St. Catharinadal te Oosterhout. 
3. Zuster Brigida van den Diepstraet was een non en geen zuster. 

Vroeger bestond het onderscheid tussen beide religieuzen uit hun taak. Nonnen 
of choorzusters baden, zusters werkten. 

4. "Register van alle de Religiêusen van St. Catharina-Dal" werd opgezet in 1 ?01 
door Proost Rolandus de la Haye. 
Vanaf 165 7 worden de Norbertinessen in dat boek genoemd. 

5. Met dank aan drs. H. Berendschot te Ulvenhout die de latijnse tekst vertaalde 
en archivaris J. Broeders, die enkele moeilijke passages ontspon. 

6. Het Concilie van Trente was van 13.12.1545 tot 6.12.1563. 
De 24e en 25e zitting regelde de benoeming en de plichten van de kandidaten 
de organisatie van bisschoppelijke synoden en provinciale concilies, de 
visitatieplicht van de bisschoppen, de hervorming van kapittels en klooster
ordes, de pastoorsbenoemingen en de prediking in de .parochies (informatie uit 
Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie 1979 deel 23 pag. 391-392). 

7. Zie Veldnamen deel 9. 
B. Uiteraard hebben we het archief van St. Catharinadal een keurige kopie van de 

rouwbrief bezorgd. 

illamque reperi requisitam habere aetatem scire 
quid faciat nullo modo coactom aut sinistra 
persuasione seductam, sed piam ac liberam 
ad vota solemnia in dicta monasteria ad hoc 
idoneo emittenda habere voluntatem ita tester. 
in Oosterhout hac 23 Novembris 1776 

Adr. Crul 
pastor ibidem 

In speciale opdracht van de Zeer Doorluchtige en Hoogeerwaarde 
Heer Jacobus Thomas Josephus Wellens, Bisschop van Antwerpen, 
heb ik ondergetekende de wens van de geliefde zuster in Chris
tus Brigida van den Diepstraet novice koorzuster in het kloos
ter van St. Catharinadal van de orde der Praemonstratenzers in 
de parochie Oosterhout in het diocees Antwerpen volgens hoofd
stuk 17 handelende over de regulieren en monialen van de 25-e 
zitting van het concilie van Trente nauwkeurig onderzocht en 
ik heb bevonden dat zij de vereiste leeftijd heeft om te weten 
wat ze doet, dat op generlei wijze is gedwongen of door slinkse 
overreding is aangezet, maar ik verklaar hierbij dat ze de 
vrome en vrije wil heeft om de plechtige geloften in genoemd 
klooster hiervoor aangewezen af te leggen. 
In Oosterhout de 23e november 1776 

Acr. Crul 
pastoor ter plaatse 
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BRIGIDA VAN DEN DIEPSTRAET 
haar familie en haar tijd 

door Sjaak Diepstraten 

We beginnen ons verhaal bij Brigida's grootvader, vooral omdat 
hij zo'n grote rol heeft gespeeld in het openbare leven van 
Bavel. 
Verder teruggaan naar het verleden lijkt weinig zinvol. Zelfs 
Brigida zal nauwelijks iets geweten hebben over haar overgroot
vader. 
In Bavel is deze tak van de familie langs de mannelijke lijn 
uitgestorven. Twee takken, namelijk de Stuivezandse en Wagen
bergse familie .van den Diepstraten en de Oosteindse familie 
Diepstraten stammen wel van deze grootvader. Let wel, dit zijn 
twee verschillende familienamen geworden. 
Ik zelf vind genealogische tabellen verschrikkelijk dor. 
Daarom heb ik gemeend de tabellen wat te moeten "aankleden" in 
een poging om iets meer te laten zien van de mensen waarmee 
wij hier te maken hebben. 

I. BRIGIDA'S GROOTOUDERS VAN DEN DIEPSTRAET 

Genealogiefragment: 
VAN DEN DIEPSTRAET, JAN LEENDERTSZN, gedoopt Bavel 25.3.1682, 
zoon van Leendert Leendertsen en Pettronilla Jans de Jongh, 
van beroep lantman, overleden Bavel 10.10.1748. 
Hij huwt voor Schepenen van Ginneken en RK Bavel resp. 
17.10.1706 en 23.10.1706. 

BROCX, Cornelia Jan Adriaansen, overleden voor juli 1739. 
Er zijn 6 kinderen bekend. 

LEONARDUS (Lendert of Leen), gedoopt Bavel 16.11.1707, bouwman, 
ongehuwd overleden, begraven Bavel 23.7.1766. 
JOANNES, gedoopt Bavel 5 of 6 januari 1710, jong overleden. 
ADRIANUS, Brigida's vader, volgt. 
JOHANNES, gedoopt Bavel 29.7.1713, bouwman, gehuwd met Elisa
beth Cornelisdr. van Alphen, overleden Bavel 12.3.1780. 
PETRONELLA, gedoopt Bavel 15.3.1717, overleden Bavel 3.3.1721. 
MARIA, gedoopt Bavel 2.6.1721, gehuwd met Peeter van Dorst, 
overleden Bavel 30.8.1782. 

Jan wist zijn zegje wel te zeggen. Maar wij hebben ook een 
voorbeeld ervan gevonden dat hij aardig giftig kon worden als 
iets hem niet zin.de. 

Hij was voor geen hel of duvel bang. Jan heeft verscheidene 
openbare funkties bekleed. Jarenlang is hij gezworene geweest 
van Ginneken en Bavel. En wel tot zijn ziekbed in die droge 
en onrustige zomer van 1748. Ook was hij wijk- of straat
meester van het Kerkeind. Als zodanig hield hij toezicht op 
het onderhoud van de wêg door de aanwonenden, liep hij mee 
met de brandschouw en "tufte hij diegene op hun vesje" die 
langs de openbare weg durfden te roken. 
Voor de parochie van 'Bavel heeft Jan ook veel werk verzet. 
Hij blijkt in 1742 kerkmeester te zijn als mejuffrouw de 
Journo met terugwerkende kracht huur gaat eisen voor de 
schuilkerk op de IJpelaar. Katholiek Bavel stond op zijn 
achterste benen. Het recht op huur werd bestreden op grond 
van het feit dat vroeger hand- en spandienst was verricht 
bij de bouw van de kerkruimte. Jan werd als een van de ver
tegenwoordigers van de parochie naar de Raad van Brabant af
gevaardigd, samen met Jan Thomas Houtepen, om recht te gaan 
halen. Met minder gunstig resultaat. Er werd een schikking 
met juffrouw de Journo getroffen en men ging aan het werk om 
een schuurkerk dichter bij het dorp gebouwd te krijgen. De 
Staten Generaal verleenden al spoedig toestemming. Jan en 
Goris Leendertszn Loenjes, als voogden over de kinderen van 
Jans broer Leendert, schonken aan de parochie het vruchtge
bruik van een gedeelte van de Braak, eigendom van genoemde 
kinderen Diepstraten. De Braak is het perceel aan het Kerk
eind dat geheel door een weg werd omsloten en waar in latere 
jaren het H. Hartbeeld werd geplaatst. 
Belangstellenden in deze historie zou ik willen verwijzen 
naar: Dr. F. A. Breke·lmans, Kerkschuur en Pastorie van Bavel 
1743-1838, in het jaarboek XIII van De oranjeboom. 
Jan was niet de enige in deze fam:Uie met allerlei funkties. 
Zijn vader Leendert Leendertszn (Lindert Linders) was tot 
zijn dood in 1707 ook gezworene van Bavel. Jans broer Leen
dert Leendertszn was evenals Jan kerkmeester. Leendert. junior 
is in de schrifturen te herkennen aan zijn handtekening. Hij 
schreef konsekwent Leendert van Dipstraat. 
Hoe Jan aan zijn eind is gekomen weet ik niet. Mogelijk was 
hij een slachtoffer van de besmettelijke ziekte die in 1748 
in Bavel huishield. 
Alles goed en wel, maar met het bovenstaande kon Jan niet de 
kost verdienen. Daarvoor had hij zijn boerderij aan het Kerk
eind, naast die van zijn broer Leendert, die hij dreef met 
zijn thuiswonende zoons en een of twee meiden. Bij de boedel
scheiding van zijn nalatenschap werd deze stee omschreven als 
"een Huijsinge, stallinge, schuur, Back- en torffhuijs, Hof, 
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Boomgaart, saaij- en wijlandt groot omtrent 600 roeden" . (ca. 
2 ha). Verder had hij de Bijster, het Hijvelt, het Agterste 
Broek onder OVeracker, hooiland in de Vugtpolder, het Steeken 
a.h. Kerkeind, de Gijlishoff op Tervoort, Rielen Hijvelt aan 
de Leeuwerk, de Lange Voren a.h. Kerkeind, het Corporale Land, 
het Hoogvelt, de Staaken bij de Leeuwerk, moer en hei in het 
Bavels Broek, in totaal 8 buinder zaaigrond, 8~ buinder hei en 
een~ buinder hooiland (1 buinder = + 1,29 ha). 

II. DE OUDERS VAN BRIGIDA 

Genealogiefragment: 
VAN DEN DIEPSTRAET, ADRIANUS JANSZN, gedoopt Bavel 14.3.1711, 
zoon van Jan Leendertszn en Cornelia Jan Anriaansen Brocx, 
bouwman op de Bolberg en aan het Kerkeind, overleden Bavel 
29.1.1780. 
Huwt le voor schepenen van Ginneken en RK Bavel 21.2.1740: 

VLAMINCX, Maria Wijtmansdr., begraven Bavel (plechtig) 27.4.1745. 
Uit het eerste huwelijk zijn 3 kinderen bekend: 

WINANDUS, gedoopt Bavel 16.1.1741, overleden Bavel 5 of 15 jan. 
1749. 
CORNELIA, gedoopt Bavel 16.5.1742, overleden Bavel 31.5.1743. 
JOANNES, gedoopt Bavel 15.8.1743, bouwman op de Bolberg of de 
Eikberg, gehuwd met Petronella Joanna Canters, begraven Bavel 
7.3.1768. 

Adriaan huwt 2e voor schepenen van Ginneken en RK Bavel 
22.6.1749: 
DANIELS, Maria Adriaansdr., gedoopt Oosterhout 10.10.1724, 
overleden Bavel 5.6.1777. 
Uit dit tweede huwelijk zijn 11 kinderen bekend: 

ADRIANUS, gedoopt Bavel 14.2.1750, overleden Ginneken c.a. 
28.2.1826. 
CORNELIA, gedoopt Bavel 13.11.1751, religieuse, zuster Brigida 
in het klooster St. Catharinendal te Oosterhout, overleden 
12.4.1816. 
MARIA, gedoopt BavP.l 29.8.1753, overleden Ginneken c.a. 
8.11.1828. 
CATHARINA, gedoopt Bavel 27.1.1755, overleden Bavel 17.8.1806. 
PETRUS, gedoopt Bavel 3.11.1756, overleden Ginneken c.a. 
2.11.1828. 
ANTONIUS, gedoopt Bavel 16.10.1758, overleden Oosterhout 5.4.1814. 
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JACOBUS, gedoopt Bavel 12.11.1760, overleden Ginneken c.a. 
19.12.1847. 
ANNA, gedoopt Bavel 10.12.1762, overleden Den Hout 9.5.1789. · 
BRIGIDA, gedoopt Bavel 29.1.1765, overleden Ginneken c.a. 
21. 12. 185 3. 
LEONARDUS JACOBUS, gedoopt Bavel 25.7.1767, overleden Ginneken 
c.a. 14.7.1834. 
JOANNES, gedoopt Bavel 25.8.1769, overleden Ginneken c.a. 
25.2.1858. 

Adriaan had niet zoveel bijbaantjes als zijn vader Jan. Maar 
men kan hem wel beschouwen als een voorman voor de parochie 
van Bavel en de armenzorg. 
In 1742 erfde zijn eerste vrouw van haar ouders een boerderij~ 
tje op de Bolberg. Het gedoente was niet groot, 2 ha. aan huis 
en de rest verspreid door heel Bavel. (De Eussels onder Lijn
donk, de Heij op Tervoort, de Agterste Flaas, Voor de Beemden 
aan het Kerkeind, Biestraten Land ofwel de Sevenbedden en een 
perceel heide boven de Leeuwerk). 
Hij had ook nogal wat grond in huur hetgeen blijkt uit het 
aantal beesten dat hij in 1749 op stal had. 
Dat waren: "een swarte koey met een witte plack voor het 
hooft, een bleere grijse, een rooye bont, een rooye tieger, 
een swarte ster, twee swart bleer hockelingen, een rooy bleer 
hockeling, een swart stierkalff, een vaal kalff, een wit kalff, 
een blouw meriepaart en een bruijn ruijnpaart". 
Tussen juli 1755 en juli 1756 betrok Adriaan de ouderlijke 
boerderij aan het Kerkeind. De steen op de Bolberg kwam nader
hand aan zijn zoon Joannes (die van 1743). In 1749 hertrouwde 
Jan met Marie Daniels die twee jaar tevoren bij hem als meid 
had gediend. 
Ook aan het Kerkeind ging het hem voor de wind. Hij kocht en 
huurde grond bij en had gewoonlijk twee knechts, twee meiden 
en twee koeschepers in dienst om zijn bedrijf te "bemainte
neren". 
Of Adriaan zijn leven als rustig heeft ervaren weet ik niet. 
Er waren jaren van grote droogte (bijv. 1748 en '49), van 
hagel als kippeneieren en van het jong overlijden van de kin
deren uit zijn eerste huwelijk. Ook de gedwongen leveranties 
aan doortrekkende fouragerende troepen en plundering kwamen 
voor. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat 
zulk mensenwerk min of meer gelaten als natuurverschijnselen 
werd beschouwd, door sommigen zelfs als .Gods straffe hand ·· 
werd geaksepteerd. Het ergste dat Adriaan is overkomen was 
de dood van zijn tweede vrouw. Althans de manier waarop. 
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Op 4 juni 1777, zo om en nabij vier uren in de middag moesten 
Adriaan en zijn dochter Katrien aanzien dat Marie Daniels 
door haar eigen stier op de horens werd genomen. Zij raakte 
zwaar gewond in de onderbuik en stierf daags daarna om half 
zeven in de avond. 

III. ZUSTER BRIGIDA'S BROERS EN ZUSTERS 

WINANDUS, haar halfbroer en CORNELIA, haar naamgenoot en half
zuster zijn overleden v66r de geboorte van zuster Brigida. 

JOANNES, geboren in 1743, halfbroer van zuster Brigida. 
Hij erft zijn moeders stee op de Bolberg, huwt Bavel 18 .• 1.1 768 
met Petronella Joanna Kanters (geboren in 1745 en overleden in 
1812). 
Op 16.2.1768 maakte hij zi]n testament waarin hij aan zi]n 
vrouw de tocht van zijn bezit vermaakte. Op 7.2.1768 na een 
ziekbed van 3 à 4 weken en nog geen twee maanden na zijn 
huwelijk werd hij in Bavel ten grave gedragen. 

ADRIAAN jr., geboren °in 1750, kwam na vaders overlijden weer 
aan het Kerkeind wonen en ging de boerderij beheren. Als oud
ste van de kinderen werd hij ook officieel als hoofd van het 
gezin beschouwd. Hij voelde zich ook zo en regeerde met 
straffe hand. Hij overleed ongehuwd in 1826. 

MARIA, geboren in 1753, heeft altijd thuis gewoond en het ge
zin verzorgd ' tot na de dood van haar vader. Eind 1780, 27 jaar 
oud, kreeg zij kennis aan Adriaan Jan Sprangers de kleermaker. 
Die was weduwnaar met een voorkind Maria. Op 13.5.1781 trouw
den zij en Mieke en haar man kregen 8 kinderen. Adriaan over
leed in 1806 en het lukte Mieke om hun winkeltje annex kleer
makerij draaiende te houden tot haar dood in 1828. Wel moest 
zij in 1818 onroerend goed van de hand doen om in haar levens
onderhoud te voorzien. Alleen haar dochter Maria Catharina 
(Katrien) overleefde haar. Alle andere kinderen zijn jong 
overleden. 

CATHARINA, geboren 1755, heeft thuis gewoond tot 1775. Zij 
woonde elders totdat zij in 1777 getuige was van haar moeders 
ongeluk. Zij kwam naar huis om in moeders plaats voor het ge
zin te zorgen en wel tot 1792. Toen ging zij , op zichzelf wonen 
ook aan het Kerkeind. Op 19.3.1806 maakte zij haar testament 
en blijkt dan al ziek te zijn. Zij overleed na een langdurig 
ziekbed op 17 augustus 1806. 

217 

PETRUS, geboren in 1756 met als roepnaam Pieter, ~s zijn leven 
lang bouwknecht geweest. Hij woonde thuis totdat i~ 1780 ziJn 
broer Adriaan weerom kwam. Toen is hij een aantal Jaren gaan 
wonen en werken bij de weduwe van Frans Vinken op de Bolberg. 
Op het eerste gezicht lijkt dit niet van belang, maar dat is 
het wel als wij u vertêllen dat de weduwe met haar meisjesnaam 
Petronella Joanna Kanters heet. Nog niet bekend? Nou goed dan, 
Petronella is degene die zeven weken getrouwd is geweest met 
Jan de halfbroer van Pieter. Pieter woonde bij haar tot 1796. 
Op l.11.1814 bleek hij in Oosterhout te wonen. Waarschijnlijk 
beheerde hij daar de boerderij van zijn broer Antonie die in 
het begin van dat jaar is overleden. De laatste jaren van zijn 
leven bracht hij door op de ouderlijke boerderij aan het Kerk
eind die toen beheerd werd door zijn broer Leendert. Hij is 
daar gestorven op 2.11.1828, ongehuwd, op de leeftijd van 
juist 72 jaar. 

ANTONIE, geboren in 1758 is het huis uitgegaan voor juli 1782, 
ook kort na zijn vaders overlijden en na de terugkeer van zijn 
oudste broer Adriaan. Kennelijk leverde het bedrijf aan het 
Kerkeind niet genoeg meer op om meerdere gezinnen ervan te 
kunnen onderhouden. Antonie verhuurde zich her en der en kwam 
uiteindelijk in Stuivezand (toen nog Oosterhout) terecht. Dat 
was niet zo verwonderlijk met alle Dani~lsen daar in de buurt. 
Hij trouwde op 31-jarige leeftijd in 1790 met Adriana van Don
gen en begon een graanbouwersbedrijf op ·stuivezand. Waar hij 
gewoond heeft is niet precies bekend. De ene keer werd gezegd 
dat hij bij het Bosch van Stuivezand woonde, dan weer heette 
het dat Den Hout zij.n woonplaats was. Hoornvee had Antonie 
niet. In 1795 hield hij alleen twee varkens. Adriana kreeg 
negen kinderen die allen in de jonge parochie van Den Hout 
werden gedoopt. Antonie (gedoopt als Antonius maar vernoemd 
naar Antonie Daniels van de Steelhaven) en zijn vrouw overle
den beide in 1814. 

JACOBUS, geboren in 1760, heeft tot 1803 in het ouderlijk huis 
gewoond, eerst natuurlijk bij zijn ouders, daarna bij zijn 
broer Adriaan. In 1803 verhuisde hij naar een eigen huisje 
IJpelaar 24 (Kad. sektie K nr. 297a). Hij bleef wel aan het 
werk en in de kost op de boerderij. Hij is de enige in deze 
familie die in het beklaagdenbankje heeft gestaan. 
In mei 1808 werd hij gedagvaard wegens stroperij omdat hij ge
attrapeerd werd door de jachtopziener toen hij met een losio
pende jachthond door de hei kuierde. 
Jacobus trouwde niet, was lid van "De Confrerie van Sinte 
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Caecilia" en werd algemeen geacht in de Kerkeindse buurtschap. 
Tot aan zijn dood in 1847 bleef hij in zijn huisje wonen, soms 
alleen, maar meestal met twee kostgangers. 

ANNA, geboren in 1762 en meestal Anneke genoemd, verliet Bavel 
al op 15-jarige leeftijd. Vermoedelijk ging zij toen naar Oos
terhout. Daags voor Kerstmis in 1779 ging zij in ondertrouw 
met Jan Antonie Daniels van de Steelhoven. Zij gingen wonen op 
Den Hout. Er zijn twee kinderen Daniels bekend. Anneke overleed 
op Den Hout, 26 jaar jong, op 9 mei 1789. Twee dagen later ging 
men haar in Oosterhout begraven. 
Op 1.2.1792 bleek Jan Daniels weer op de Steelhoven te wonen 
toen hij deelvoogd werd over zijn zwager Leonardus Jacobus die 
bij de scheiding van de ouderlijke boedel nog juist minderjarig 
was. 
Annekes zoon Antonie Daniels bleek op 23.2.1829 zelfstandig 
bouwman te zijn op Den Hout. Op welke boerderij dat was is mij 
niet bekend. 

BRIGIDA, geboren in !765 is thuis blijven wonen tot 1807. In 
1808 ging zij inwonen bij haar broer Jacobus. Daar heeft zij 
maar kort gewoond. Zij bleek het "houwkiendje" in dit grote 
gezin te zijn, want bij het regelen van de suksessie van de 
nalatenschap van haar broer Leonardus Jacobus op 1.10.1 83 4 
werd zij innocent genoemd en vertegenwoordigd door haar broer 
Jacobus. Op 10.6.1837 maakte zij haar testament. Dan is van 
onnozelheid geen sprake meer want de notaris schreef "Dewelke 
gezond naar ziel en ligchaam, haar verstand en zinnen ten volle 
magtig en gebruikende, zoo als op het passeren dezes aan mij 
notaris en de vier nagenoemde getuigen volkomen is gebleken". 
Brigida mankeerde iets aan haar rechterhand en kon daarom haar 
testament niet tekenen. Zij overleed te Bavel in 1853, bijna 
89 jaar oud. 

LEONARDUS JACOBUS, geboren in 1767 en door de weeks Lindert 
geheten, was de eerste in onze familie met meer dan een doop
naam. Hij is nooit getrouwd en verdiende de kost als bouwmans
knecht . In 1796 kwam hij weer terug naar het Kerkeind. Later 
volgde hij zijn broer ·Adriaan op als "bevelhebber" over de 
boerderij. In 1831 maakte hij een testament. Het was traditio
neel, keurig en beknopt gesteld. Hier volgt een fragment : 
"Ik wil en begeer, dat mijn lijk volgens mij:nen staat zal wor
den ter aarde besteld, dat er eenè behoorlijke uitvaart zal 
gedaan worden en dat er aan den Eerwaardige Heer Pastoor mij
ner Parochie zal worden ter hand gesteld de somme van dertig 
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guldens tot het doen van dertig jaargetijden, alles voor de 
rust mijner Ziel. 
Ik geef en legateer aan den Armen van Bavel de somma van 
vijftig gulden eens". 
Verder vermaakte Leendert aan zijn broers en zusters, of in
dien vooroverleden, aan hun nakomelingen, zes gelijke porties. 
Hij overleed aan het Kerkeind op 14.7.1834, dus bijna 67 jaar 
oud. 

JOANNES, geboren in 1769, heeft nakomelingen in de huidige 
tijd. Deze heten Diepstraten in tegenstelling tot de nakome
lingen van zijn broer Antonie die allen Van den Dieps traten 
heten. 
Jan, want zo was zijn roepnaam, trouwde tweemaal. Zijn eerste 
huwelijk sloot hij op 2 mei 1812 met Hendrina Staal, afkomstig 
uit Teteringen. Jan was toen 42 jaar en Hendrina 36 jaar oud. 
En toen nog moesten zij formele toestemming tot hun huwelijk 
krijgen van hun broers. Het echtpaar kreeg een zoon die na
tuurlijk Adriaan moest heten naar zijn vaders vader. Toen 
het kind zes jaar was, in november 1822, overleed Hendrina. 
In februari 1825 trouwde Jan met de 52-.jarige Maria van Gastel. 
Deze overleed in 1842. Waar Jan gewoond heeft is niet helemaal 
gevolgd. Waarschijnlijk heeft hij tot 1812, zeker tot 1807, 
thuis gewoond. Wanneer in 1830 definitief het Kadaster wordt 
ingevoerd, blijkt Jan in het bezit te zijn van het perceel 
sektie K nr. 658. Of hierop de "huizing genoteerd wijk B nom
mer 323" heeft gestaan heb ik niet uitgezocht. Geruime tijd 
voor zijn overlijden _ schonk Jan zijn bezittingen aan zijn 
enige zoon Adriaan. Jan bleef nog van deze wereld tot 25 fe
bruari 1858 . 

Hiermee is een beknopte levensloop van de veertien kinderen 
van Adriaan Jan van den Diepstraten, waarvan er elf bij Marie 
Adriaan Antonie Daniels werden "geprocre-eert" ten einde. 
Goed beschouwd blijft er weinig over van een heel mensenleven. 
Het is niet cynisch bedoeld, maar men kan wel stellen dat het 
weinige, dat archieven ons opleveren over gewone mensen, be
trekking heeft op geboorte van kinderen, bezittingen en be
lastingen. Naar wat zij dachten en voelden kunnen wij nu nog 
alleen maar gissen. Met de gegevens over en personalia van 
mensen uit vroeger eeuwen die wij nu verzamelen en ordenen 
kunnen wij slechts heel vage schimmen van persoonlijkheden ~p
roepen. Dit ma.et de mensen van vroeger zeker niet verweten 
worden. Laten wij bedenken dat het papieren en computermodel 
dat van onze samenleving wordt gemaakt aan een toekomstige 
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stamboomonderzoeker wel meer details in het bestuurlijke vlak 
zal verschaffen, maar evenmin datgene laat zien wat de mens 
tot mens maakt. Dan zijn wij niet veel verder gegroeid. 

IV. INVENTARIS VAN HET GEBOORTEHUIS VAN ZUSTER BRIGIDA 

Dit is een uittreksel uit een inventaris opgemaakt in 1749, 
twee jaar voordat zuster Brigida dan wel Cornelia er geboren 
werd. 
Het huis zelf werd omschreven als "Eerstelijk een Huijsinge 
en aanstede, gestaan ende geleegen onder Ginneken te Bavel 
op den Bolbergh, groot twee hondert en tien Roeden, Oost, 
Suijt en Noort de gebuurstraat, en West Adriaantje Jan Mar
tens. Belast met ses loopen Rogge aan het Clooster van Sinte 
Catelijnendaale tot Oosterhout en met twee guldens thien 
stuijvers aan het Bagijn Hoff tot Breda". 

Om u een indruk te geven van de indeling en inrichting van 
het huis wordt hier een lijst weergegeven van de goederen 
die er werden aanget~offen. Tussen haakjes worden taxaties 
vermeld in guldens en stuivers. 

Aan contante penningen: dartigh guldens. 

Kleederen van wijle Maria Vlamincx: 
Een stoffe japon (10-0), een katoene voorschoot (0-12), 
vijff vrouwe hemden (6-0), een kerkboek met twee silvere 
slooten en aan de vier hoeken beslagen (6-0) , twee treck
mutsen (1-0). 

In de keuken: 
Haal en lenghaal (2-0), viereijser en tang (1-10), pan en 
hangeijser (0-18), twee tenne lampen (0-12), schoukleet (0-10), 
twee haregetouwen (1-10), twee kartouwen (0-18), twee spinne
wiele (2-0), twee kapmessen (0-18), twaalf koorensacken (4-16), 
een saaykorff met eenige rommelingh (0-12). 
Alle het aardewerk op de moos (0-10), eenigh geleijwerk (2-10), 
twee eijsere potten (2-10), twee wateremmers (1-10), kern met 
sijn toebehoorten en bottertijl en maat tesamen (10-0), twee 
melktonnen en een saanton (5-0). 
Een koopere koeykeetel (18-0), nogh een koeykeetel (6-0), een 
kleijn koopere keeteltje (3-10) , twee koopere melk kannen 
(11-0), koopere backje (0-8) en een koopere : aaker (2-10). 
Twee tinne schootels (3-0), vier -tinne borden (2-0), 22 tinne 
leepels (2-0), twee tinne waterpotten (1-16) en een tinne kom 
en scheel (0-8) • 
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Een kas met twee deuren (6-0) , een trogh (4-0) , een tenne 
bier kan (1-0) en gieter, lanteeren en zeeff tesamen (2-0). 
Een tafel met acht stoelen (4-0) , een bedt, hooft peulingh 
met twee kussens (20-0) • 
Een deeken (3-0), bedgordijnen en valcken (0-12), een spie
gel (0-4), een marthuij-ff en strijckeijser (0-12), een rijs
sack (0-6) en een beddebackje (0-4). 

In de kelder: 

Twee ocxhooffden, met een ton met bier (9-0) en een pot met 
veth (3-0). 

Op d'hoogkamer: 

Twee wannen (1-10). 

In de kamer: 

Eerstelijck een pluyme bedt, peulingh en twee deekens tesamen 
(10-0), een kaffbed en een deeken (4-0), een kas (10-0), en 
een waskuijp (2-10). 
Negen paar slaaplakens (22-10) , twee paar flowijnen (2-0) , 
vijff tafellakens (3-0), vijff servetten en twee handdoeken 
(2-0). 

Op de solder: 

Eerstelijck twee hoopen kooren geschatteert op vierendartigh 
veertele kooren à 56 stuivers de veertel. 
Een hoop boekwijt geschatteert op tagentigh veertelen à 46 
stuivers de veertel. 
Item een loopen en boekwijtzeeff met eenige rommeling tesamen 
gewerdeert op (6-0) • 
Twee hamme en seijen speek tesamen (16-0). 

In de stal: 

(Van het groot vee heb ik in het voorgaande al opgave gedaan). 
Verders alle het paardegetuijgh van twee paarden (23-0) , een 
rijsaal (0-14), vier schoepen (2-10) , een greeff en vier vur
cken (1-10). Ses koeybacken (6-0), trogh, twee kuijpen en bier
ton (2-0), vier manden en twee oosvaten (1-6). 
Vier hennen en een haan (2-10). 
Een hoop aardappelen (0-12). 
Twee vlagseijsien en een hoenderkorff (0-18). 
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In de schuer: 

Alle het hooy en de spuijrie (1-0), kaffmolen en snijbak (5-5), 
twee ladders en twee wisbomen (2-0) • 

In 't karhuijs: 

Eerstelijck een lang kar (15-0), een ditto lang kar (16-0), 
twee korte karren (25-0), twee ploegen (7-0) en drij egten 
(3-0). Een kortewage (2-0), een slee (0-4), drij lange zeijsien 
(2-0), drij zigten (1-10) en een swingh en handknippels (1-5). 

In het torffschop: 

Alle den torff (5-0). 

Op de werff: 

Eerstelijck 2 hoopen mutsaart en nogh in het velt tesamen 
ontrent twee en dartigh hondert tot 1:10 per hondert is 
(48-0) • 
Ontrent dartien duyseht telhout (15-0) en een hoop sparren 
(8-0) • 
Ontrent duijsent bosse strooij (25-0) , alle de boonstaaken 
en ertreijsen (4-0). 
Alle de vrugten in de hoven en boogaart (10-0). 

Veltvrugten: 

Ontrent drij en een halff buijnder rogge (175-0), ontrent een 
halff buijnder haver (37-10), ontrent drij buijnder boeckwijt 
(150-0) en de claver en weijden (30-0). 

~JDE: 

Niet van belang voor de levensgeschiedenis van zuster Brigida, 
maar wel voor beoefenaren van historie van de landbouw is het 
volgende. 
Uit het voorgaande kan men afleiden wat de verhoudingen zijn 
tussen stuks vee en gras- en bouwland. Maar ook de vruchtbaar
heid van de grond kan hieruit afgeleid worden in termen van 
opbrengst ten opzichte van de hoeveelheid zaaigoed. Maar zo
iets laat ik graag aan vaklui over. 

J 

' 
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SUSTER BRIGIDA DIEPSTRAETEN, NORBERTINES EN 
HAAR TIJD 
door Zr. Regina 't Hoen o. Praem 

Haar volledige titel w~s: Joffer of Jufvrouw Brigidda van 
Diepstraeten, Kanunnikes van Sint-Catharinadal in de Orde 
yan P~emonstreit, gevestigd in Oosterhout, waar het kloos
ter aangebouwd was a<;m Kasteel De Blauwe Camer (1). 

Op 9 januari 1775 sloot zich de kloosterpoort achter de 24-
jarige Cornelia van den Diepstraet uit Bavel (2). Zij nam de 
nieuwe naam Brigidda aan, "dit versocht hebbende omdat dese 
Heijlige de Patronersse is van Bavel, die aldaer geviert 
word prima Februari!" (3). 
Haar kloosternaam wordt verschillend geschreven: Brigidda, 
Bregidia, Bregeda (zoals zijzelf haar professiebrief onder
tekent), Brigida. 
In onze tekst is aangehouden de spelling zoals het register 
van de Namen der Religieuzen aangeeft. 

Haar leven lang zou Suster Brigidda blijven wonen in het Slot
klooster, dat aangebouwd was aan het Kasteel De Blauwe Camer, 
waar sinds 1647 de Norbertinessengemeenschap gevestigd was 
(4) • 
Cornelia was aangenomen voor Chorista d.i. koorzuster (5), 
dus gehouden om in het koor van de nonnen te zingen zowel 
het koorgebed als de Misgezangen. 
In de Norbertijner Orde staat van oudsher de eredienst rond 
het altaar hoog aangeschreven. Naast het volledige brevier
gebed, veelal in gezongen vorm, werd daaraan nog toegevoegd 
het zgn. Klein Officie van o.L. Vrouw, Koningin van de Nor
bertijner Orde. Een dubbel Officie dus! 
Heel vroeg in de morgen werden de Metten en Lauden gebeden. 
De 18e eeuwse dagorde was nog als tevoren in Breda (6). 

Het Doodtbriefken van Suster Brigidda (7) vermeldt, dat zij 
"he.t officie van Procuratersse loffelijk bedient heeft". 
Dertien jaar lang was het haar taak om zorg te dragen voor 
het ekonomisch beheer binnen het kloosterslot. Voorwaarde: 
uiterst geschikt zijn om tijdelijke zaken af te handelen. 
Zij moest zorgvuldig nagaan in welke staat zich de goederen 
binnen het Slot bevonden. Aankopen, verkopen, verwisselen, __ 
herstellingswerken vielen onder haar aandacht. Met medeweten 
en in opdracht van priorin en proost voerde zij haar taak 
uit. 
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De proost was toentertijd daarin veelal de handelende persoon. 
De uiteindelijke administratie van de tijdelijke goederen was 
aan hem, ook weer in samenspraak en afhankelijkheid van de 
priorin en haar Raad. 
Er kon naast de procuratrix een cellaria zijn, die dan zorgde 
voor keuken en de afdeling moestuin. 
Toen Suster Brigidda op 52-jarige leeftijd werd aangesteld 
tot Procuratersse (procuratrix) , was zij tevoren Sieckmees
tersse geweest, ook een vertrouwenspost die de volle inzet 
van toewijding en krachten vroeg. 
Zelf is zij, "na eenen langdurigen borstquael, die sij zeer 
verduldig verdraegen heeft, gestorven op den 12 April 's mor
gens ontrent half seven uuren, voorsien zijnde van de HH. Sa
cramenten". 
Zij werd begraven op de Pandhof. Deze binnenplaats was sinds 
1765 de begraafplaats geworden, toen men ophield met te be
graven in de kloosterpanden. 
Er zijn geen herinneringsplaatjes, geen foto's uit die dagen, 
geen portret. Wel i& haar eigenhandig geschreven professie
brief nog te zien, waarop zij haar naam spelt als "SUSTER 
BREGEDA DIEPSTRAETEN". 
Ook berust in het archief de juridische formule waarin wordt 
bekend gemaakt dat haar vrije wil en goede gesteltenis zijn 
onderzocht naar aanleiding van de professie. Dit "examen" 
werd gedaan voor een afgevaardigde van het Bisdom en was een 
voorwaarde om geprofest te worden. 

TIJDGENOTEN IN SINT-CATHARINADAL 
Suster Brigidda trad in tijdens het bestuur van Priorin Clara 
Brouwers, die in 1777 overleed. 
Proost was Joannes Baptist van Simphoven. Hij ging terug 
naar zijn Abdij in Park bij Leuven in 1779. 
Priorin Norberta van der Loght en Proost Egidius Reynders 
waren aan het bestuur tot resp. 1809 en 1801. 
Bij het sterfbed van Brigidda stonden Priorin Johanna de 
Maas (1809-1818} en Proost Gulielmus van Gennep (1801-1837). 
De novicemeester.es was Lucia van de Leur, een betekenisvolle 
figuur in Sint-Cathar.inadal. De spiritualiteit van die dagen 
is enigszins na te gaan in diverse aantekeningen van haar 
hand. 
Het aantal zusters bleef tussen de twintig ~n de dertig. 

ALGEMENE TOESTAND 
Dezelfde panden (kloostergangen) waar Suster Brigidda dag en 
nacht haar leven lang liep, zijn er nàg. De Blauwe Camer, 
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vriendelijke en uitnodigend, met dezelfde gevel als bij haar 
intrede in 1773, staat er nög. Na de grote restauratie (1955-
1959) des te meer sprekend van een brok historie die al begon 
in het eerste kwartaal van de 15e eeuw. (8) 

De Norbertinessengemeenschap kwam in Oosterhout wonen in 1647. 
Opvallend is hoe lang zich men bleef noemen: "'t OUD CLOOSTER 
VAN BREDA, NU TOT OO~TERHOUT RESIDERENDE". 
Dit had niet alleen een historische betekenis, het was een van 
de strohalmen waaraan men zich vastgreep in die moeilijke tij
den. 
Zich beroepen op die afkomst nl. hield meteen in een steunen 
op de eeuwenoude voorrechten en de sauvegardes van de Oranjes. 
Het verwees naar een juridische grond van het mogen voortbe
staan. 
Wat de Staten-Generaal betrof: "Sinte Kathelijnedaele was in 
deliberatie van uytsterven" en moest eigenlijk het lot gaan 
delen van andere kloosters en godsdienstige instellingen in 
den lande ••• Het Placaet van de regering d.d. 19 juli 1730 
drukte zwaar op het katholieke volksdeel. 
In Sint-Catharinadal had men nog steeds geen apart kerkje 
mogen bouwen. Men gebruikte er vanaf 1647 een der klooster
panden voor. Daar kwamen ook de gelovigen uit de omtrek 
"kerken". 

· De Proost echter kreeg last van Schout de Vries van de Vrij
heid Oosterhout. Hij eiste in die dagen' het recognitiegeld 
dat bij Placaet was voorgeschreven, maar waarvan Sint-Catha
rinadal, dankzij de vele sauvegardes, zich ontslagen achtte. 
Een lang, hevig en onaangenaam proces sleepte jaren aan. 
Uiteindelijk mocht de proost met zijn vicarius (helper) iedere 
dag mis-lezen als . men maar betaalde. Dit werd een som van 
f 60,-- jaarlijks (8). 
Het uitsterven kon weer worden opgeschort •••• 

Binnen de kloostermuren gingen de zusters met hun proost door. 
Maar zij bleven zich met hand en tand verzetten tegen het 
voorstel van Proost van Simphoven om naar zuidelijker streken 
te verhuizen. Daar zou vrijheid van godsdienst zijn •••• 
Dat de zusters (in de jaren tussen 1770 en 1779) weigerden, 
is hun geluk geweest. Enkele jaren later reeds gingen in het 
zuiden (Vlaanderen) de contemplatieve kloosters ten gronde, 
zij werden gewoon als onnuttig van de kaart geveegd. (Keizer 
Frans Jozef enz •• ) 

Werkzaamheid en grote zorg voor spirituele en tijdelijke zaken 
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Het landhuis De Blauwe Camer, oorspronkelijk gebouwd 
door de Johannieters of Ridders van St. Jan. Naar een 

.gravure van 1732. 

speelden een rol in het vechten om het bestaan van Sint
Catharinadal. Steeds op de achtergrond echter was er de 
hoop, dat het Huis van Oranje (hoe gering in macht ook) in 
staat zou zijn het Oud Clooster te blijven beschermen. 
Met taaie volharding, gedragen door een intens Godsvertrouwen 
stond men voor de negentiende eeuw. 
Het Napoleontische tijdvak bracht speciale strubbelingen in 
verband met het voortbestaan. In allerijl nam men de draad 
weer op van onderwijsgeven, zoals dit in Breda ooit gedaan 
was. Nu werd het een armenscholé in principe. Maar in 1821 
bouwde men een steviger onderkomen voor de school, want die 
voorzag in een tekort, er kwamen betalende leerlingen bij. 
Dit heeft geduurd tot de helft van de 19e eeuw, toen de zus
tercongregaties voor onderwijs zich kwamen vestigen. 

Zuster Brigidda stierf in 1816 op 14 april. Haar bijdrage 
in de opbouw van de gemeenschap mag gewaardeerd worden. 
En tot op de dag van vandaag is het streven om in geloof, 
hoop en liefde nieuwe tijden aan te durven aanwezig. Altijd 
met de wapenspreuk: "IN VALLE MONS", d.i. In het Dal de Berg. 
Die Berg die Christus is, met een verwijzing naar de oratie 
op het Catharinafeest van 25 november (prof'essiedatum van 
zuster Brigidda 1776). 
Die oratie zegt o.a.: 
Schenk ons, Heer, door de verdiensten en voorspraak van de 
heilige Catharina, de kracht om tot de berg die Christis is, 
te geraken (9). 
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NOTEN 
1. Premonstreit d.i. Prémontré bij Laon dep. Aisne in Noord

Frankrijk. 
2. Diepstraeten: De ouders van zr. Brigidda waren Adriaen 

Johannes van den Diepstraet en Maria Adriana Daniels. 
Peter en meter zouden zijn: 
Peter Leonardus van den Diepstraet en Catharina Jacobi 
Bomaers, maar i.p.v. Leonardus trad Maria Verhagen op. 

3. Register van Alle de Religieusen van Sint-Catharinadal 1701. 
4. Zie bijlage I: 

Beschrijving van de Blaauwe Kamer+ 1735. 
Collectie Cuypers van Vekthoven. 

5. Men kon worden aangenomen voor chorista oftewel choornonne. 
Dan deed men mee met het latijnse Koorofficie dag en nacht. 
Zong men alle misgezangen mee, alles zoals de heren Kanun
niken-Priesters dit deden in hun abdijen. 
Men kon laica worden of lekezuster, dan was men in de situ-
atie als de broeders (lekebroeders) in de mannen-abdijen. 
Men had dan evengoed vele vaste gebedsuren, maar apart in 
de volkstaal. Men kon zodoende met de arbeid ook doorgaan 
tijdens lange latijnse koorofficies, want die uren vielen 
soms niet samen. Wel de viering van de Eucharistie e.d. 
Men kon worden aangenomen voor Donatin oftewel Buiten
zuster. Dan bleef men buiten het kloosterslot, zorgde voor 
de bedieningen daar en de kontakten met de buitenwereld. 
De gebeden waren voor hen ook in de moedertaal. 
Juridisch is dit alles tot in de 20e eeuw geldig geweest, 
ofschoon de praktijk al langere tijd een gelijkschakeling 
kende. 
Toen de volkstaal werd ingevoerd in de liturgie kwam de 
grote doorbraak. 

7. Doodtbriefken oftewel Rouwbrief, die naar familie, vrienden 
en andere kloosters werd gezonden. 

B. Zie Boek ''St.-Catharinadal". 
Korte schets door Aug. Commissaris blz. 73-77. 

9. Literatuur: Kasteel De Blauwe Camer Norbertinessenklooster 
Sint-Catharinadal. 
Uitgave: Nederl. Kastelenstichting . Deel VI 1984 (Blauw 
boekje). 

Sint-Cat~arinabl 

DE DIEPSTRAAT TE BAVEL 
door Chr. Buiks 
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De familie Diepstraten, waarvan elders in dit nummer de stam
boom wordt gepubliceer?, is genoemd naar de Diepstraat in Ba
vel. 
Deze naam is tegenwoordig niet meer bekend. De laatste vermel
ding die we er van bezitten dateert uit het jaar 1699, en 
waarschijnlijk bestond die naam toen ook alleen nog maar op 
papier, maar werd hij door de mensen niet meer gebruikt. Die 
vermelding uit 1699 komt nl. uit een cijnsboek van de Heren 
van Breda; in een dergelijk boek werden de posten steeds uit 
een ouder cijnsboek overgeschreven. De oudste vermelding van 
de Diepstraat dateert uit het jaar 1525: tot Lyndonck, 'west
waert aende diepestrate' staat er dan. In andere vermeldingen 
spreekt men van de Diepstraat op de Lage Eikberg en op de Bol
berg. Die vermeldingen zijn van belang om uit te maken. welke 
straat men nu eigenlijk met die Diepstraat bedoelde. 
De omschrijvingen uit vroeger eeuwen, hoe lang vaak ook, zijn 
niet altijd even duidelijk. We weten nu in elk geval dat de 
Diepstraat én op de Lijndonk, én op de Bolberg én op de Lage 
Eikberg liep. Waarschijnlijk werd met die straat dan bedoeld 
de Eikbergseweg met aansluitend het gedeelte van de Bolbergse
weg tot het bruggetje bij het begin van Lijndonk en mogelijk 
verder nog een gedeelte van de Lijndonkseweg. 

Waarom werd die straat nu Diepstraat genóemd? 
Niet naar een diepje, een watertje. Diep als benaming voor 
water komt in de Baronie niet voor, wel bv. in Drente en Hol
land. 
Waarschijnlijk lag de Diepstraat lager dan de omgeving. Zo'n 
lage ligging kan bv. veroorzaakt zijn door het eeuwenlang met 
karren door zo'n straat rijden. Mogelijk lagen er langs de 
Diepstraat nog wallen, waardoor de straat zelf voor de waar
nemer relatief. nog dieper kwam te liggen dan in werkelijkheid 
het geval was. 
Een andere naam voor dezelfde straat was de Engstraat: de 
oudste optekening van deze naam is van 1552: "Aenden bolberch 
inde engstrate" en de laatste uit 1725. In 1579 wordt uitdruk
kelijk gesteld dat de Diepstraat=Engstraat: 'In d engstrate 
off diepstrate'. 
Een Diepstraat kwam ook voor te Hulten; de oudste vermeldin.g 
in dat dorp dateert al uit 1456, evenals bv. te Oerle waar het 
Diepstraatje bekend was (1). De Diepstraat in Hulten was zelfs 
eenbelangrijke doorgaande weg, want in 1561 wordt deze straat 
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een 'heyrbaen', dat is een heerbaan, genoemd (2). 
Iemand die aan een Diepstraat woonde kon gemakkelijk aange
duid worden met NN van de Diepstraat, en die naam kon dan in 
de loop der tijd erfelijk worden. Dat is bv. ook gebeurd ~et 
de naam Van de Biestraat. De Biestraat is een straat te Gilze 
welke zijn naam heeft overgedragen op een familie. Die familie
naam is reeds in de 13e eeuw vermeld. 
Zie voor de overige vermeldingen van de Diepstraat en Eng
straat deel 9 van Veldnamen in de voormalige gemeente Ginne
ken en Bavel. 

1 B t A P d D.l'alekt van Kemnenland, III. Geografische • on , • • e: r 

namen (1969), p. 100. 
2. 1561, R 661, f 130 v 

A 5 8, 'N LANDSCHAP VERDWIJNT ( 11) 

Vroeger een karspoor, nu wat klinkers door de schitterende 
hei ten zuiden van Ulvenhout. 
Binnenkort zal de A 58 ook dit stiltegebied doorkruisen. 
De Heistraat wordt ook het slachtoffer van onze moderne God, 
het verkeer. 

foto J. Grauwnians, juli 1984. 

FRANCISCUS IN BRABANT 
door Jan Soeterboek 
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Het was op 'n zonnige middag in de maand mei, dat twee man
nen uit 't Ulvenhout.se met de wagen naar Meerseldreef trok
ken. Ze waren goedgemutst, het was een slecht voorjaar ge~ 
weest maar nu de zon de kleuren van het jonge groen verhel
derde, kreeg de streek 'n feestelijk, zelfs zuidelijker 
dimensie. 
Het dorp lag er stil en verlaten bij, zo midden in de week 
was er weinig volk om te drinken en te kopen. 
Alleen bij het klooster was beweging te zien. Vrome pelgrims 
kuierden naar de tuin om daar een kaars op te steken bij de 
Mariagrot en datgene te vragen wat 'n mens zoal nodig denkt 
te hebben op deze wereld of voor tegen de tijd dat hij er 
van af valt. Hun langzame ouderwetse manier van lopen leek 
het leven te vertragen en de degelijke kleding riep .verloren 
gegane beelden op. 
Dat is het wat ons steeds weer naar den Dreef brengt, de 
herinnering aan speelser tijden, de eenvoud van 'n sober 
leven, de stille devote vreugde van 'n simpele mens. Versta 
het woord "simpel" echter niet verkeerd want dan kent ge uw 
Brabantse taal niet. 

"Is Pater Wilfried thuis", vroe
gen die tw~e van die wagen aan 
aan de toevallige portier. 
"Ja, ik derik 't wel, ik heb 'm 
niet zien passeren. Ga maar naar 
de spreekkamer, dan zal ik sef
fens ·eens bellen". 
Luid en doordringend galmden de 
lange en korte klanken van de 
schel door de gangen en al spoe
dig hoorden ze de vertrouwde 
ietwat slepende voetstappen van 
hun goede vriend. 

Ze stonden bij het zonnige raam en pater Wilfried hield 
zijn hand boven z'n ogen, tegen het scherpe licht inturend, 
om te herkennen. 'n Blijde lach schoot over zijn gezicht en 
hij stak beide handen uitnodigend naar voren. 
"Gaat ge mee naar mijn kamer en denk aan het opstapke". 
Zo'n enkele zin zegt zoveel over hem, gemoedelijkheid, gast
vrijheid en bezorgdheid spreken eruit. Het is alsof je weer 
thuis komt. 
"Wat wilde gullie gebruiken,· zeg 't maar". 
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Hij kent onze voorkeur en even later schenkt hij met 
kennershand de bekende grote glazen vol met dubbele trap
pist, 't schitterende bier dat zo goed bij hem past in 
sfeer en kleur, de kleur van z'n pij. 
Ondertussen wierp hij eens 'n oogske naar de tassen en 
papieren, hij merkte wel dat de twee bezoekers deze keer 
een ander praatje bij zich hadden. 
Kees Leijten, die zich voorgenomen had om enkele vragen te 
stellen, opende het offensief met de schijnbaar achteloze 
opmerking: "Pater, wij hebben gehoord dat ge op 1 augustus 
1986 uw 60-jarig priesterfeest gaat vieren, is dat waar? 
Ja, het was waar, als God 't belieft natuurlijk, maar die 
dag zou gevierd worden in familiekring . Als ze allemaal 
kwamen dan waren het er minstens honderd en als al die 
anderen er nog bij zouden komen dan was het onmogelijk om 
aan ieder aandacht te besteden. 
"Pater, de Jan wilde over u 'n stukske schrijven in de 
Brieven van Paulus, gaat ge daarmee akkoord?" 
"Jawel, maar nie te veul wierook, ee". 
En dan begon hij zijn levensverhaal te vertellen op de hem 
zo eigen relativerende, humoristische wijze. 
Luisterend naar dit verhaal hoor ik muziek, 'n symfonisch 
gedicht dat was opgebouwd uit drie toonsoorten, 'n humoris
tische, 'n Brabantse en 'n Vlaamse. Het zijn deze drie on
derdelen die de kompositie dat unieke karakter geven en die 
de zwaardere geestelijke ondertoon frivoliseren. 
Deze vloeiende melodie, gelardeerd met 'n smakelijke lach 
en af en toe (ondersteund) door het vloeibare instrument 
genaamd Trappist, dat bij een te overvloedig gebruik een 
daverend slagwerk in 't hoofd teweeg brengt, voerde ons 
langs de mijlpalen van 'n lang Franciscaans leven. 

IN DE.N l(LE.JNE PATER WILFRIED VERTELT 
Ik ben geboren op Galder, dat 
wil zeggen in de gemeente Ginne
ken en Bavel, den dertiende fe
bruari 1901. 
Gedoopt, dat weet ik nou zelf 
niet, dezelfde dag of de dag 
daarna, maar in elk geval in 
Ulvenhout . Het staat in 't 
boekske. Zo'n' twintig j aar ge
leden zei m'n zus: "Ik heb nog 
't trouwboekske van onze vader 
en moeder, kunde gij daar iets 

233 

jaa~L~honderd . . -û.-z. ... ~~- -- • d~L~~~k ........ . 
." ..... ~dr..t:~.L:-.". , ÜI voor oHs, Amb enaar van den Bitrgerli,iken Stand. 

dwgemeent IN'~EKE~ ES BA. VEL, pro· · 

---;<i~""---éÁ..la-~-----··- -

De 

mee doen?". 
"Gif da maar hier, da moette nie wegdoen". 
Of ik gedoopt ben in de schuurkerk van Ulvenhout? Daar heb 
ik gin herinnering nie meer van. 
Jan de Hoon hee me nog gereje, die sprak daar dikwijls van. 
Jan de Hoon woonde tegenover de school van Galder en die had 
gezegd: "Ik heb jou nog naar den doop gevoerd mee m'n gerij". 
We waren boeren thuis. We woonden, as ge van hier over Gal
der rijdt, naar d'n grote draai daar, sjust daar is de weg 
naar de paal, dat is 'n gekende. De mensen die daar vroeger 
woonden, voor mijnen tijd, Van Opstal, die noemden ze Jan 
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van de Paal, Jef van de Paal. Toen ik nog unne jonge brak 
was, waren er drie families die daar woonden: Van Opstal, 
Sprangers en Jochems, die heetten dus van de Paal. Sjust 
gelijk die van de café hier aan de grens, da heette Bele
vue. 't Stond er met één L, da was fout, ik kende toen al 
'n bietje Frans. Die mensen noemden ze Kees, Jef en Mie van 
den Belle. 
Gedoopt den veertiende februari van 1901 door kapelaan Dir
ven. En wa ging ik dan zeggen: "Maar ik ben drie keren ge
doopt. As ik nog 'ne jongen was van 'n jaar of 6-7, zaten 
we mee tien, mee elleven, aan tafel. Er stond een grote 
kom mee karnemelksepap op tafel, da was hier 't gebruik. 
Ik moet opgestaan hebben en ik kreeg diejen kom over munne 
kop, da was natuurlijk warm. Ze pakten me op mee kont en 
gat en ze staken me in de moos in de botermelk die ter 
stond, 't schijnt dat da tegen brandwonden was. Da weet ik 
nog. 
En den derde keer, dan was ik al pater. 
't Was in de zome~, gelijk nou, ik was in 't klooster op 
bezoek bij m'n zus en daar was 'n betrekkelijk jonge zus
ter, heel vriendelijk, ze bediende bij 't eetmaal. Ze bracht 
bier en ze zee: "Ja, pater, ik mot 'n bietje oppassen want 
soms schuimt 't." 
Ik zeg: Da zal wel gaan en ze deed de fles open en ik kreeg 
't er in m'n gezicht. Zeg zuster, da's d'n derde keer dat 
ik gedoopt ben, nou kan ik er tegen. 

Hier onderbreekt de pater zijn betoog om ons nog eens in te 
schenken en ik neem de gelegenheid waar om 'n vergelijking 
te trekken met die andere wijze humorist uit Damme: Tijl 
Uilenspiegel. Ook hij werd meerdere malen gedoopt en met 
nagenoeg dezelfde substanties als onze pater. 
Maar er is nog een duidelijker overeenkomst, beiden houden 
ons een spiegel voor, we zien onszelf in 't licht van de 
relativiteit. 
Uilenspiegel wijst de mens op zijn dwaasheden, onze vriend 
wijst de mens op zijn goedheid. Er is dus een verschil in 
opvatting te bespeuren maar beiden gebruiken de humor als 
middel. 

JEUGD EN RIJPING 
Hoe komt het dat u de eerste communie gedaan hebt in Hoog
straten? 
Ja, ja, in Hoogstraten, al die kinderen hier, hé. Als ze 
ergens op pensionaat gingen, die in 't klooster ook, van 
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mijnen tijd, van hier van Galder en Strijbeek en zo, ken
den de pastoor van Ulvenhout nog nie, hê. Dus die hadden 
hier kontakt. 
Enfin de kinderen van Gálder die kwamen hier naar de mis 
en na de mis was 't catechismus en ook voor die kinderen 
van Galder, die hebben dat gedaan tot aan den tweeden 
oorlog, toen is 't opgehouden omdat er toen op Galder 'n 
kapelaan gekomen is. Maar die hebben allemaal de Mechelse 
catechismus gevolgd. En ik weet nog goed, als ik naar 
school ging, na de les, als de school uit was, ondervroeg 
meester van de Made, de vader van Rinus, die ondervroeg 
de catechismus, d'n Belgische catechismus. 
En daar moesten wij vragen op antwoorden en ik geloof dat 
hij daarvoor betaald werd, da weet ik nou nie. Dus al wat 
er naar 't klooster ging of studies dee, die gingen naar 
België. 
Uit Ulvenhout zijn er soms ook gegaan, onder andere Goos
sens, of hoe heet die, die d'r soms schrijft. (1) Da was 
hier, wa zou ik zeggen, omdat heel die gemeenschap rond 
de Capucijnen hier, da was België, ee. 

Ik heb nog geprofiteerd van 't 
~~~~;;;::---~~--~--.., decreet van de kindercommunie. 
~ "- " "U was 8 jaar toen u in Hoogstra

ten uw eerste communie deed". 
De eerste communie nie, dan is 
't fout. 
"Hier staat: Eerste communie op 
26 mei te Hoogstraten". 
Dan is 't mijn oudste zus die 
dat aangevuld heet, ge hed mijn 
nie vast, denk ik. Dan is 't 
verkeerd. Hier, Alfonsus, dat 
heb ik zelf verbeterd, da's 
mijn gekrabbel. Eerste communie 

te Meerseldreef. Hoogstraten heb ik doorgekrast. De plech
tige communie met vormsel, dat heb ik in Hoögstraten gedaan. 
Omdat ik dan op 't seminarie was. Dat moet geweest zijn in 
1911 en 1912. 
Het was 't aartbischoppelijk seminarie in Hciogstraten, 't 
gymnasium, de humaniora. Niks als latijn diejen tijd. Kar
dinaal Mercier, zaliger, die heet me gevormd. Die had 
veel sympathie voor de seminarie omdat daar heel veel roe
pingen uitkwamen. 
Drie jaren voor den oorlog ben ik daar geweest. Ons eigen 
seminarie was in Brugge en daarheen heb ik in '14-'15 niet 
kunnen gaan, 't was front. Maar in Aalst hebben we ook 'n 

_ l. 



klooster en daar heb ik dan de rest van de humaniora ge
daan en school gegaan bij de Jezu!ten tot in '19 en dan 
ben ik naar 't noviciaat gegaan in Edingen, zojuist op de 
taalgrens (2). 
Waarom ik de naam Wilfried gekozen heb? 
Als ik misdiender was, dan was hier 'ne pater mee 'n houten 
been. In diejen tijd hadden ze nog gin kunstbeen, hê, ik 
denk dat die teringlijder was. Enne, as me soms gingen 
kuieren, gelijk in 't park, dan zei die tegen ons, tegen 
mij ok: "Ge moet mij niet te veel laten praten, ge moet 
zelf bezig zijn, want dan ben ik te vermoeid. En die is 
gestorven in 1918 in Aalst, dan was ik nog op 't kollege. 
Als ik naar Aalst gegaan ben in 1915, dan waren wij met 
drieën, onder andere Jan van de Made, de broer van Rinus 
en Koos Jansen van de scheele brug, da was ok 'n grote fa
milie. Daar heb ik nog dikkels genog bootje gevaren en van 
die domme streken uitgehaald. Achterna, dan denkt de daar
aan, van die grote wielen op zo'n klein bootje, daar dejen 
wij van alle kuren, hê. 
Daar was er ook ene van en die was 'n jaar voor mij op 't 
noviciaat gegaan en die kreeg de naam van Wilfried omdat 
hij die pater ook kende. Maar die is dan door toedoen van 
z'n ouders naar Nederiand, naar Breda gegaan, zo heb ik 
de naam van Wilfried kunnen hebben, hê. Ze gaven dezelfde 
naam niet aan twee in dezelfde provincie. Tegenwoordig 
de laatste jaren houdt iedereen, tenminste de meesten, hun
ne voornaam en hun familienaam. Ze noemen mij hier nogal 
eens pater Martens of pater Mertens. 
"Is Wilfried 'n Nederlandse heilige?" 
Nee, nee, da's ene van Brittannië of van Ierland of zo, 
zoals vele van die heiligen, 6de of 7de eeuw denk ik. 

We gunnen de pater even wat rust om in die tijd de oor
sprong van zijn naam te weten te komen. 
Wilfried of Wilfrith is geboren in het jaar 634 in Northumbria. 
Hij was de zoon van 'n edelman, werd missionaris en later bis
schop van York. Als missionaris was hij ook werkzaam in Fries
land. Wilfried komt van: Wil vrede. Zij, die pater Wilfried 
Mertens kennen, weten hoe goed deze naam bij hem past. 

NEDERLANDER OF BELG ? 
"Ikhebhier nooit fraters geweten nie, maar daar zijn d'r hier 
gewist. D'r zijn er 'n paar verdronken zelfs, met 'n bootje of 
zo. In de Mark, denk ik, maar de .Mark had in diejen tijd 'n 
verschrikkelijke stroming en de wielen zo as ze zeggen, die 
kolken, die kunnen 20 meter diep zijn. Ik weet nog goed, den 

237 

eersten oorlog, ik was dan 'n jaar thuis, dan was ter overal 
mobilisatie, de grens, hê. 
En dan gingen de soldaten, die gingen ook gezamenlijk zwemmen 
mee 'n 20 man of ik weet nie wat en dan zijn der toch zeker 
nog enen .keer da d'ik gped weet, verdronken, zelfs da ze d'r 
bij waren, dus die kosten ze nie mir redden nie," Duitsers? 
"Nee, nee Nederlandse, in 1914 tot de einde van d'n eerste oor
log was heel de grens .bezet." 
"Bent u nog steeds Nederlander?" 
"Ja,want ik trek nog de A.O.W." 
"Dus ge moet ook vanavond nog gaan stemmen?" 
"Ja, ik heb da deze week ergens gehoord, ik had mogen stemmen, 
schijnt. Maar ik ga d'r nie achterlopen. Ik heb hier soms wel, 
tegen alle rechten . in, zou ik zeggen., gestemd. As ik, ja, da's 
wel 30 jaar gelejen, misschien wel 40. Ik heb hier meermaals 
gestemd in België, omdat ze op 't gemeentehuis mij ingeschreven 
hadden, de bevolkingsregister, hê en er nie op gelet da. d'ik in 
Nederland geboren ben. En zo kreeg ik ook d'n stembrief gelijk 

de anderen, diejen tijd keken ze nie 
nauw. Anders meeste de laatste jaren 
uw eenzelvigheidskaart meebrengen, 
maar ok die keken nie nauw en dan heb 
ik zeker 3 of 4 keer gaan stemmen. 
Laatste in Edingen, de laatste keer, 
da wierd zo'n .beetje rood, dan zee 
de champetter, de kommissaris van de 
politie van stad, van 't stadje: 
"Pater, ge moet komen stemmen". Ik 
zeg ja, op voorwaarde da ge me n'en 
Belgische pas geeft, hê. In geval da 
ze da zouen vragen aan 't bureel. En 
die heb ik altijd nog, ee." 

De lezer gelieve zelf maar z'n standpunt omtrent de nationali
teit van de pater te bepalen. Eigenlijk is 't zus maar feite
lijk is 't zo en dan is er nog een derde mogelijkheid: Hij 
hoort in beide landen thuis. 

60 JAAR PRIESTER 
"Wanneer bent u priester gewijd?" 
In 1 augustus '26, as ge dan goed rekent dan is dat 1 augustus 
60 jaar gelejen. In Izegem. Nou twijfel ik d'r aan of in Izegem 
zelf of in Brugge. In Brugge heb ik wijdingen ontvangen. Van 
na de studies in '27 ben ik naar 't noviciaat ih Edingen ge
gaan als Magister. Ge moest eigenlijk 35 zijn en ik was maar 
27 of 28. Liever had ik naar de missie gegaan. 



•Zooals de Vader Mij gezonden heeft. zóó zend 
Ik u,• d.w.z. met dezelfde macht orn 't heli der 
zielen te bewerken. (Jo. 20, 21). 

•Aan mij, den gerln11sten van allen, Is deze 
genade gegeven .. (Eph. 3, 8). 

Ttr Dan/cbar• fftrlnntrin1 
aan de . 

H. PRIESTERWIJDING 
toegediend door 

z. D. H. Msr Benjamin Chrl•tlaena, O.F.M. 
aan P. Wilfried van aátntktn , Capucijn. 

Naast de machf van'd;;;Prleiter over 't elsèn
lljke Lichaam van Christus, zien wc ook zijn 
opvallend groote rttacht over 'tmy•tlck lichaam 
van Christus. over de zielen: HIJ wekt nieuw le
ven in deze. HIJ •plJzlst ze met 't Lichaam des 
lleeren (In de H. Communie). HIJ heelt z" als ze 
ziek zijn. HIJ ontrukt ze aan den dood, wanneer 
ze de genade geheel verloren hebben. HIJ ont
rooft ze aan den duivel, wlen zij zeker schenen 
toe te hooren. HIJ bereidt ze aoor de laatste hh. 
Sacramenten tot de Intrede In de eeuwigheid . 

Zijn prleatcrlQke werkzumheld 11 de plaat•· 
vervanRende werkzaamheid vnn Ood zelf: (iod 
doopt,wannetrde priester doopt,(lod ontbindt, 
wanneer de priester ontbindt.God zesent,wan· 
neer de Prlcater zegent. 

Dt Prltsltr Is heel In 't bijzonder de man der 
armen en der eenvn11dtsren, c11 t- hij niet af~to( 1t , 
maar die hij liefheeft en hljstoat; dtprl" ltr i.< 
de man der zieken. d ie h lj hezotkt, ht.moetH v.t 
en met Ood en levenslot verzoent. Dt prlt1ttr is 
de vriend der bedroefden,die hij troost en sterkt, 
vergeving en vrede In de zielen atort; d< pri"ttr 
Is de vriend !l•r hul•irezlnnen, die hij zegent en 
beschermt. en lrt reinheid en helli~hc id tracht te 
bewaren. D , Pritsft r is de man van ' tH.Woord 
waardoor hij 't kind opvoedt tol gehoorzaam
heid, eerbied . rtlnheld en werkzaamheid, en 
aantoont hoe men i;toed kan 1ei1en en sterven. 

!leer. geof on ' Priesiers, heilige priesters ! 

~ ~~l!__r.l'ii1·i ltïÄi 
Û fllTiaA!DIA PNJMftlFllANCIS · ct, 

~~~--·· 'lli• i _ lUl~ r;e;~- :~TU~~R~~~ 
~·=-- -·- ~=l==---· 

IN CARITA· Tt Clilllm,QUOS CAllC&LLATll 

~~fh" • r-. ' ' ' r,, • 
HANl-BUS. CIE·CUTltNS UT HO·Rl· tHi 

~-:i:--fl·~;·~~"' " "' 1 -= 
JA·COB Bt - Nt· Dl · XIS ·TI, 

In '49 dan ben ik verplaatst naar, wa wou ik zeggen, 'n sta
tionneke of 'n statieke. Dan ben ik 'n maand in 't studiehuis 
gewist, als leraar in geschiedenis en van de filosofen, maar 
dat hee maar 'n maand geduurd. En dan hadden ze een ander 
postje voor mij, missiewerk. Praktisch ben ik in '49 in Ant
werpen gekomen, missieprokurator gewist tot '55. Ik moest dan 
voor de paters die naar de missie gingen alles regelen. 
En daarna ben ik verhuisd naar Edingen, da was om gardiaan te 
worden, dan was ik 6 jaar gardiaan, d'n overste van 't kloos
ter. En van daaruit ben ik nog 6 jaar naar Antwerpen gewist 
om daar weer gardiaan te zijn, tegen de regels in, want na 6 
jaar moest 't gedaan zijn. In Antwerpen maar 3 jaar, dan had 
ik al 9 jaar. En dan ben ik nog 3 jaar vicaire gewist, zo as 
ze zeggen, d'n onderoverste. Vanuit Antwerpen ben ik nogal 
dikwijls komen helpen hier. biechthoren en Mis doen en zo, hè. 
En dan zag ik dat da nogal werk was dat mij aanstond, en dan, 
ik was nogal zo jong nie mir, ben ik naar hier gekomen. Dus 
da moet dan gewist zijn in '67. Da klopt denk ik. 
Dan ging ik hier naar d'n droogzolder, bij 't oud ijzer, maar 
ik heb Goddank nog werk genoeg. M'n werk hier is eerst en 
vooral de Mis doen en helpen in d'n biechtstoel. praktisch 
ben ik d'n enigsten biechtvader, ik ben altijd thuis. D'r is 
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ginnen dag dat ik niet 4-5 keer naar -de kerk of na~r de spreek
kamèr kom. Ik bekijk nooit m'n biechtelingen nie omda ge dan, 
voor hen kan 't misschien wel goed zijn da ze me niet kennen~ 
of da d'ik ze niet ken. Er zijn er ennigte die ge kent aan de 
stem en zo. Maar er ko~en er altijd nog die met problemen zit
ten en ne keer komen praten. Voor mij als priester is dat 'n 
grote genade, ge bent blij da ge da kan doen. Vroeger was da 
biechthoren 'n korvee., as ge daar uren en uren lijk in Ant
werpen in d'n biechtstoel moest zitten en de . kerk zit vol en 
ge moet vooruit. Tegenwoordig dan hebben ze d' n tijd, ze komen 
meer afzonderlijk, die korvee is ter op. 
As ter ergens 'n Mis gedaan moet worden dan komen ze nogal 
dikwijls bij mij af. Daar was ok nog diejen ouwe pater, ouwe 
nie, ik heb 'm gehad as novice, die is 70, denk, geloof ik. 
Die deed al lang de 9 dinsdagen zogezegd voor 't feest van 
Sint Antonius. En pater gardiaan die vroeg mij:"Kunde gij 
dat nie doen, ge hebt toch altij d'avondmis. Ik heb nooit 
daarover moeten preken, da vraagt nog wa werk derbij. · Ja, 
Antonius van Padua, nie mee z'n zwintje maar mee z'n kindje, 
voor de verloren zaken, ee. 't Is in iede~ geval 'n teken da 
ze nog denken: Die kan da nog wel doen. 

OVER KOETJES EN KALFJES 
Dit is nen ouwe foto-album met 
foto's uit de mobilisatie van den 
eerste oorlog, Ik heb die jongens 
nog gekend toen ik thuis was. 
Dit is hier bij ons in de schuur. 
Dit zijn nog foto's van thuis van 
een van mijn zusters, mijn jonge 
broer en ik motten da geweest zijn, 
hier sta mijn moeder. En dat was 
d'n Blom, ik ken dieje koe nog, 
die stond van voor in de stàl. Hier 
ziede de kapel van Galder met pater 
direkteur d'r bij. 

Kees kijkt de kamer eens rond en vraagt: "Wat is dat voor 'n 
beeldje daar, welke heilige is dat?" 
"Ginder? Dat moet Sint Franciscus zijn en d'n diejen ook. 
Da stond op de kamer van de vorige portier, ik heb hier niks 
veranderd, al dat hing as hij hier woonde. Ik heb er niks as 
'n klokske bijgehangen en diejen Bruegel is ter bijgekomen r 
hè. Diejen Sint Franciscus die heb ik gekregen van iemand die 
naar Italië, naar Assisië gewist is, van mensen van hier. En 
da komt ok al van daar, da kruis daar, ja, waar motte 'r mee 
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blijven, 't staat in de weg nie. Die Tableaukes, da zijn kos
telijke schilderijen, da's van 'n Poolse medebroeder. Da was 
ne kunstschilder, da zijn allemaal zichten uit den tuin, die 
hebben ze maar hier gehangen omda hier nog plaats was. Da 
kruisbeeld k~mt van munne voorganger-portier. 
"Maar u bent toch geen portier?" 
Maar ja, nou zijn wij sinds dat onze portier naar Br~gge ver
plaatst is, zijn wij om de beurt portier. Pater gardiaan zelfs 
zondags, hè. 
"Wat betekenen die drie knopen aan 't koord?" 

- =GTOD~ S'Ei\1 ..:OHAN".AN\;i.;RP 

Dat is te zeggen, ze geven daar 'n betekenis , aan, de ärie ge
loften: Gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede. 
"En jullie zijn zo rijk." 
Ja, ja geestelijk dan. Wij hebben door de belofte van armoede 
nooit iets te kort. En nou ben ik munne draad kwijt. En daar 
vroeg ter ene: Hedde soms ooit aan 't klokske moeten trekken? 
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Vroeger, da heb ik nog geweten, bij de Clarissen in Edingen, 
as die gin eten nie meer hadden, dan mochten ze aan 't klokske 
trekken en as da buiten de uren was dat 't gewoonlijk klept, 
dan was da 'n teken. 
't Kon zijn voor overlijden maar ook dat ze gin eten nie meer 
hadden. Bij ons is da.bij mijn weten nooit nie gewist, omdat 
wij de termijnbroeder hadden, die ging op termijn, aardappelen, 
meel, graan, eieren, boter, 't spek of wa ze konden krijgen. 
Ja, als ik hier kwam dan ging den broeder nog rond. Maar nu de 
laatste, laat ons zeggen 'n goeie 20 jaar nie meer. D'r zijn 
er veel die hebben pensioen, die leraren gewist zijn, oftewel 
die hebben den A.o.w. op z'n Bels. Er zijn er veel die leraren 
zijn, die 'n jobke hebben, hè. Daarmee hebben wij da nie mir 
nodig. 
'n Boerderij hebben wij hier nooit gehad, alleen onder d'n 
oorlog dan hebben er wel 'n paar verkskes gestaan. Nee, van 
de inkomsten van de tuin daar kunnen wij nie van leven, da's 
nie 'Voldoende. 

EPILOOG 
De zon was onmerkbaar omlaag gekomen, 
de middag ging over in de avond. 
De heldere klank van de kloosterbel 
rondde het verhaal van pater Wilfried 
af, 'n passend en waardig slot, ge
heel in de geest van de vertelling. 
In de stilte sloeg ergens 'n deur, 
het zacht tikkend fluiten van 'n 
vogel was even hoorbaar, verder 
niets. De tafel met z'n stilleven 
van flessen en glazen speelde het 
spel volmaakt mee. 

Zo schoon moet het paradijs geweest zijn. 

1. Jan Goossen uit Ulvenhout thans wonend in Turnhout, die re
gelmatig zijn "Jeugdherinneringen" aan ons toevertrouwt. 

2. Edingen of Enghien rond 1920 Nederlands, thans Franstalig 
ligt op de taalgrens in Henegouwen en heeft ruim 400 in
woners. Edingen heeft een Capucijner-klooster en -kerk uit 
de 17e eeuw met belangrijke kerkschatten. 

Ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterjubileum zal 
pater Wilfried Mertens op vrijdag 1 augustus om 10.00 
uur een mis uit dankbaarheid opdragen in de paterskerk 
te Meerseldreef. 

Van 11. 00 - 13. 00 uur recipieert hij in de zaa .1 naast 
de speeltuin. 



KLOOSTERKEUKEN 

De ware voedingsbodem van onze keuken moeten we zoeken in de 
kloosterkeuken uit verre tijden ••• 
In de Middeleeuwen waren er immers erg veel kloosters en dage
lijks moesten er bijgevolg vele nonnen en monniken gevoed wor
den en al hadden zij wel de gelofte van armoede afgelegd, die 
sloeg volgens de slachtoffers niet op het eten, wat ze dan ook 
uitgebreid deden in de overtuiging dat zulks zowel voor hun 
lichamelijk als voor hun geestelijk welzijn bevorderlijk was. 
Bovendien waren er in die grote kloosters ruim voldoende broe
ders en werkzusters beschikbaar om voor de grote heren het eten 
te bereiden. Koken was immers vroeger al een erg bewerkelijke 
kunst. Geleerde monniken lazen niet alleen de bijbel maar 
snuffelden ook al eens in vreemde kookboeken van Grieken en 
Romeinen en zelfs uit het Verre Oosten verzamelden zij aller
lei merkwaardige recepten en kruiden, door rondzwervende rei
zigers, bedelaars of vaganten meegebracht en voortverteld als 
ze gastvrij opgevangen werden in het klooster. Door eigen proe
verijen kon de kookkunst voortdurend verfijnd worden, want de 
middelen daartoe waren in ruime mate aanwezig: de meeste kloos
ters toen waren erg rijk en bezaten uitgestrekte akkers, bossen 
en vijvers; eigen fokkerijen, moestuinen en kruidentuinen. Van
uit hun machtspositie legden de kloosters allerlijk belastingen, 
ciJnzen, tienden, pachtgelden en renten op en bij wijze van pe-

. nitentie bij de biecht durfden zij zelfs vele sukkelaars onbe
zoldigde arbeid op de kloosterdomeinen opdragen en dat alles 
tesamen maakte dat zij met een veel beter rendement voor de dag 
kwamen dan de boeren. 
Het leven in een toenmalig klooster kunnen we het best verge
lijken met het leven aan het koninklijk hof. Rijke adellijke 
families dwongen immers vaak hun tweede, derde en andere kinde
ren met min of meer zachte aandrang in het klooster te treden, 
waar zij dan een leven konden leiden volgens hun stand en zo 
bleef bovendi.en het familiebezit ongedeeld. Begrijpelijk dus 
dat het er in die oude kloosters nogal werelds aan toe ging. 

MOES VAN KWEEPEREN (uit een kloosterkookboek van Mantua, ca. 
1100). 
Neem fijn moes van kweeperen. Vermeng het met honing en zet 
het op het vuur. Laat het inkoken en strijk pet mengsel tot 
een hoogte van drie vingers uit op een houten plank. Laat het 
vervolgens drogen en snijd het in rechthoekige plakjes. 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet", woensdag 6 februari 1985 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (55) 

Met het binnenkort gereedkomen van ons museum groeit de kol
lektie nog steeds geweldig. 
In de afgelopen maanden kwam er o.a. het volgende binnen: 

Bibliotheek 
Landbouwgids 1954/Boer- of parkwachter, Ons levende bos, 
jaargang Engelbewaarder, kleuteronderwijswet, jaarverslagen 
gemeente-archief, jaargangen Brabants Heem, ·Brieven van Sint 
Paulus. 

Café 
Twee caféstoelen. 

Curiosa 
Aantal loden letters, friese schaatsen, krukje, belasting
plaatjes. 

Klederdrachten 
Ulicotense muts. 

Landbouw 
"Machine" om te leren melken. 

Oudheidkamer 
Wringer, kast, naaimachine, tafel met stoelen. 

Religie 
Stenen kruisbeeld, houten kruisbeeld, ijzeren kruisbeeld, 
schilderijtje Lieve Vrouw, prentjes, aantal beelden onder 
stolpen, Mariabeeld, wijwatersvat, schilderij Lourdes. 

School 
Schoolboekjes, klassikale rekenkaart, inktfles. 

Speelgoed 
Schoolbord, opdraaibeestjes. 

Tweede wereldoorlog 
Illegale blaadjes, textielbonnen. 

Winkel van Sinkel 
Kaasmolen. 

De schenkers waren de dames/heren/families: A. Asselbergs, 
M. Beugels, F. Brekelmans, W. Colsen, Baronesse de Constant 
Rébecque, A. Damen,O.Van Damme, c. Frijters, J. van Hooydonk, 
Ger Jespers, W. Langen, c. v.d. Made, P. Wilfried Mertens, 
Mw. Michielsen, C. v.d. Ouweland, s. Siebers, J. Soeterboek, 
J. Verdaasdonk, Mw. Wiegersma. 
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PERSONALIA ( 13) 

V66r en op Koninginnedag hebben een aantal van onze leden 
een lintje gekregen. Het zijn J. Pellis, 40 jaar ambtenaar 
ter sekretarie, C. Verkooijen, 11 jaar wethouder en dr. P.A. 
Elderenbosch, Ned. Herv. predikant in Ginneken. 
Alle drie onze hartelijke gelukwensen. 

MARIASCHOOL NA 140 JAAR TER ZIELE 
door Kees Leijten 

Precies 140 jaar nadat zuster Theresia Oomen een begin maakte 
met het bijzonder onderwijs in Ulvenhout zal de oudste bijzon
dere school in onze gemeente zijn poorten sluiten. 

Het getalscriterium en de centen velden deze oude boom. 
Hopenlijk zal bij een nieuwe bestemming de fraaie gevel aan 
de Dorpstraat behouden kunnen blijven, maar dan zonder het 
foeilelijke IMV-bord. 
Mocht er een straat, plein of gebouw in deze buurt op deze 
plek ontstaan dan zou het van piëteit aan deze honderdveertig
jarige getuigen indien de naam van de school of de stichtster 
gebruikt zou worden. 

PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING (5) 

Hooimaand 
Tegen St. Jacob verdwijnt alle nood (25/7) 
Hij schaft aardappelen en vers brood. 

Oogstmaand 
Is het warm en voorspoedig weer 
Brengt augustus de eerste peer. 

Herfstmaand 
Vallen de eikels v66r Sint Margriet (29/9) 
Dan snijdt de winter door lijf en ziel. 
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KERK BAVEL 100 JAAR 

Volgend jaar zal het honderd jaar geleden zijn dat de huidige 
kerk van Bavel werd ingewijd door Mgr. P. Leijten. 
Onze heemkundekring wil ter gelegenheid van dat jubileum een 
gedenkboekje uitgeven: 
Pater Cor Rademaker sscc is bereid gevonden dat werk te schrij
ven. Mocht u nog iets bijzonders over de bouw, de eerste jaren 
of de vroegere pastoors kunnen mededelen of vertellen, dan 
neemt hij gaarne kontakt met u op. 

Men kan rechtstreeks bellen naar pater Rademaker of kontakt 
opnemen met Wim Langen of Ad Lodewijk, onze Bavelse bestuur
ders. 

VELDNAMEN 17 - 20 

Ongeveer gelijktijdig met deze "Brieven 60" verschenen weer 
vier deeltjes van de Veldnamen, handelend over Lijndonk en 
Tervoort. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling de gehele serie tot 20 
deeltjes te beperken. Het worden er echter ongeveer 25. 
Volgend jaar (1987) · zullen de laatste boekjes verschijnen, 
handelend over Galder en Overakker. 
Een eindeloze klus zit er dan op. 
We zagen het erg somber in toen we begqnnen, maar gezien het 
feit dat reeds zeven deeltjes uitverkocht zijn, mogen we over 
'n groot sukses spreken. 

BIJGELOOF ( 46) 

Als iemand zich gebrand heeft kan hij van de pijn afkomen 
door de brandwond te laten zegenen. 

UITSPRAAK (53) 

Hoe edeler de boom 
Hoe buigbaarder de tak. 



BIBLIOGRAFIE JAARGANG 11 
door Kees Leijten 

2A6 

Op verzoek van het bestuur en vele lezers heb ik een bibliografie 
samengesteld over de elfde jaargang. 
Qn verwerking per computer mogelijk te maken zijn alle schrijvers 
van deel 1 tot en met deel 60 alfabetisch op achternaam gerang
schikt en voorzien van een rangnummer. 

Per letter zijn 25 nummers gereserveerd. 
A (1-25) 1 B (26-50), C (51-75) ••••• Z (626-650). 
De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje vanaf 
701. Deze jaargang dus 756 tot en met 760. 
Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer, telkens begin
nend met 001. De artikelen zijn chronologisch vermeld. 
Per schrijver zijn dus 999 nummers gereserveerd. 
Van elk artikel wordt vermeld het deel en de pagina. 
Straks zal de computer het nummer 461-007-058-107 als volgt 
analiseren: 461 Jan Soeterboek 

007 Het kleine wonder van Meerseldreef 
058 Deel 58 
107 Pagina 107 

Door aan deze 12-cijferige kode ook nog een letterkombinatie 
van twee letters toe te voegen kunnen de artikelen zonodig in 
576 rubrieken worden ingedeeld. 
Zover zijn we nog niet. Dé basis is echter gelegd. 

Schrijvers, die hun eerste artikelen leveren ná deel 60, zullen 
een nummer krijgen, dat volgt op de reeds verbruikte nummers, 
per jaargang alfabetisch. 

De paginering van deze jaargang loopt als volgt: 
56 1 - 48 
57 49 - 96 
58 97 144 
59 145 - 192 
60 193 - 252 

Mocht u fouten of vergissingen konstateren in de volgende biblio
grafie dan verneem ik het graag. 
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BIBLIOGRAFIE JAARGANG 11 
door Kees Leijten 

002 J.P.A. van der ·Aa 
001 "'t Lindenhuis" te Ulvenhout 

003 Advertenties van het Bestuur 
001 Herdruk Witte Wolk 
002 Veldnamen 
003 Veldnamen 
004 Uitgaven Paulus 
005 Thoornse marktprijs der rogge 1985 
006 Uitgaven Paulus 

006 Archief van Paulus 
005 Advertentie "Bad Wélrishofen" 

026 Jan en Nelly Bastiaansen 
002 Tekeningen van Jan Soeterboek (G.R. 23) 
003 De zeven heuveltjes (knipsels 1) 

028 Anneke van den Berg 

030 

004 Koppensnellers en de missie 
005 Heemkunde en Heeze 
006 Paulus in polonaise met 't Ploegeske 
007 Knippenberg doet 'n kraampje open 

Bestuur 
068 Kontributie 21 
069 Agenda 36 
070 Agenda 37 
071 Kontributie 22 
072 Agenda 38 
073 Agenda 39 
074 11e jaarvergadering 
075 Agenda 40 . 
076 Kontributie 23 

031 Piet en Els Bink 
001 Ulvenhout ze zeggen (gedicht) 

033 A. Boeren 
002 Een rare vogel (2) 

035 Dr . F.A. Brekelmans 
048 OUdste boerderijen van Nieuw-Ginneken (39) 
049 "Het Lindehuys" Dorpstraat 49 (40) 

036 J.M.H. Broeders 
001 Naar een demokratisch gekozen gemeentebestuur van 

Ginneken in 1795 · 

037 Dr. M.F.A. Brok 
001 In memoriam Dr. Jan de Lepper 

038 Ir. Christ Buiks 
021 De Valkerij in ons heem (2) 
022 De Diepstraat te Bavel 

054 W.P.A. Colsen 
024 Wat 't voorgeslacht van voetbal dacht (23) 
025 Tafellied (26) 

57 - . 79 

56 - 8 
56 - 18 
57 - 69 
58 - 104 
58 - 117 
59 - 156 

57 - 96 

58 - 106 
59 - 175 

56 - 23 
57 - 53 
58 - .103 
59 - 152 

56 - 3 
56 - 4 
57 - 51 
57 - 70 
58 - 101 
59 - 147 
60 - 196 
60 - 197 
60 ~ 198 

58 - 134 

57 90 

56 - 39 
57 - 75 

58 - 127 

57 - 59 

56 17 
60 - 229 

58 - 118 
59 - 173 



077 Sjaak Diepstraten 
001 Briqida van den Diepstraet 

080 R. van Disseldo:rp-van Disseldorp 
001 Van vruuqer jaoren (IJ 

081 Annie van Dort-van Deursen 
041 Een qouden en een diamanten bruiloft 1964-1965 

103 A.J. van Eyl-van de Klashorst 
006 De vlier (6) 
007 'n Gouden bruiloft 55 jaar qeleden (1931) 

156 Jan Goosen 

158 

177 

180 

181 

182 

183 

226 

227 

015 Jeuqdherinnerinqen (12) 
016 De valkerij in ons heem (3) 

Jan Grauwmans· (jr. l 
001 Beste Sjoak van Aante 

Gerard van Herpen 
014 Bij Moleneind waren Ginneken en Teterinqen buren 
015 Dorpse avonden over teuten en schapulieren 
016 Glas berkenwater drinken 

Zr. Regina ' t Hoen o: Praem 
001 Suster Brigida Diepstraeten 

Jo Hommel 
001 Talen (over Sjoke Jansen) 

Hoofdredakteur (Kees Leijten) 
037 Puitenvilder 
038 Het hergebruik van een monument 
039 Mensen 
040 Paters capucijnen 
041 Een pater en een non 

Hoogstraatse Gazet 
005 Kloosterkeuken 

Jan van Jane (Jan Grauwmans) 
001 't Is lanq qeleje, m'n eerste communie 

A. Jansen 
001 Reaktie op "A 58 en de foto's" (G.A. 24) 

228 Ad en Kees Jansen 
001 Ter nagedachtenis aan Antoon Jansen 

229 Jac Jespers 
039 Jaarverslag 1984-1985 
040 Jaarvergadering 10 
041 Wandelexcursie in Strijbeek 

231 Jan Jonk 
001 Geachte redakti e (22) Twee van .de Haagdijk 
002 over de naam "De Rosmolen" 

253 Kleynjan + (Peter de Vos) 
001 Nieuw lied. van 5 moordenaars 

60 - 223 

56 - 46 

57 - 81 

56 - 35 
57 - 84 

56 - 33 
58 - 143 

56 45 

56 - 19 
59 - 149 
59 - 157 

60 - 223 

56 - 14 

56 -
57 - 49 
58 - 97 
59 - 145 
60 - 193 

60 - 242 

59 179 

59 - 169 

58 - 111 

56 - 5 
56 - 9 
59 - 148 

57 - 70 
57 71 

59 - 184 
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254 Rob Klinkhamer 
001 Valkerij in ons heem (1) 
002 De jacht in het gebied van Paulus 

255 Ren.1 Kloeg 
003 Heemkundekrinq bouwt zelf aan eigen museum 

256 Toon Kloet 
002 De rogqe is trouwens ook duur 

259 Krantenknipsels 
Berichten waar de schrijver niet van bekend is. 
008 Rustende wieken spreken 
009 Padden krijgen hulp 

279 Karel Leenders 

280 

011 Bewoningsgeschiedenis Nederland 

Kees 
098 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

Leijten 
Heusdenhouts witbier 
Annie en Nelieke bij Paulus 
Thoornse markt der rogge (2) 
Waar zijn de boerderijen gebleven ? 
Reünie in Ginneken geslaagd 
Praatje bij een plaatje (25) 
Personalia (12) 
Thoornse marktprijs der rogge(3) 
Koppermaandag 1986 (6) 
Gemeente-archief Nieuw-Ginneken 
Carnaval .in Ulvenhout(2) 
Fietsplaatje - brommerplaatje 
Scapulier of schapulier 
Rijksarchief en G.A. Breda in ruimer 
Nieuw leven voor oude monumenten 
100 Jaar IJsvermaak 
300 Jaar capucijnen 
Wandelen met Paulus 
Veldnamen in Rij.sbergen 
Strol zaand in oew schoen 
Cornelia van den Diepstraet 
Mariaschool na 140 jaar ter ziele 
Bibliografie jaargang 11 (1) 
Bibliografie jaargang 11 (2) 
God ziet mij 

303 Jan Meeuwisse 
001 Boerderijenlied 

305 Wilfried Mertens o.f.m. cap. 
018 Puitevilder of slakkesteker 
019 Dialekt (2) Volkskundenotities (23) 
020 Dialekt (3) Volkskundenoti ties (24) 

306 Moeder van Berry 

jasje 

Geachte Redaktie (26)' Muziek in Meerseldreef 

328 Jan Nollen + 
101 Sooi van Gils: "Je moet maar .geluk hebben" 

56 - 15 
58 - 138 

57 - 57 

57 - 66 

59 - 161 
59 - 174 

56 - 27 

56 - 37 
57 - 52 
57 - 62 
57 - 87 
58 - 105 
·58 - 107 
58 - 111 
59 117 
58 - 119 
58 - 125 
58 133 
58 - 142 
59 - 155 
59 162 
59 - 172 
59 - 176 
59 - 191 
60 - 199 
60 - 200 
60 - 201 
60 - 202 
60 - 244 
60 246 
60 - 247 
60 252 

57 - 87 

• 56 - 32 
57 - 94 
59 - 190 

59 - 171 

58 - 113 
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· 352 Jack oanen 
59 - 163 

353 

426 

430 

452 

456 

460 

461 

478 

551 

552 

556 

001 Ter nagedachtenis aan Harrie Oomen 

Gerard otten 
005 De verloren fietsroute - Fietsen in ons heem (6) 59 165 

Redaktie 
Sinds "Brieven nr. 1" Kees Leijten en Jan van der Westerlaken. 
De redaktionele artikelen staan onder rubriek 700 + nr. 
(Brieven 56 onder 756 enz.) 

c. Rombouts 
001 Geachte Redaktie (27) - Reaktie "Witte Wolk" 

Ton sas 
001 Carnaval 

Peer van de Schraanswaaije 
009 Van aachter de plattebuis (10) 
010 van aachter de plattebuis (11) (Aswoensdag) 
011 Van aachter de plattebuis (12) 

~~ 
003 Vissen langs de Merk (3) 
004 Vissen langs de Merk (4) 
005 Vissen langs de•Merk (5) 
006 Vissen langs de Merk (6) 

Jan Soeterboek 
007 Het kleine wonder van Heerseldreef 
008 Franciscus in Brabant 

Dr. W. Tijms 
001 Geachte Redaktie (21) Thoornse markt der rogge 

Ton van der Westerlaken 
001 De rogge wordt trouwens wel goedkoper 

Jan van der Westerlaken (voorzitter) 
070 Convocatie (25) 
071 Oorlogsdagboek Le Heux 
072 Beste Sjoak van Aante 
073 Convocatie (26) 
074 Convocatie (27) 
075 Çonvocatie (28) 
076 Convocatie (29) 

Wim Willemsen 
004 Lied van de 5 moordenaars 

59 192 

58 - 135 

56 - 38 
5\3 - 122 
59 - 153 

56 - 31 
57 - 73 
58 - 123 
59 - 177 

58 - 107 
60 - 231 

57 - 68 

58 - 116 

56 - 2 
56 - 22 
56 - 45 
57 - 50 
58 - 98 
59 - 146 
60 - 194 

59 - 183 

559 Jan van der Wouw 
001 Geachte Redaktie (25) Beste Jan - Brief uit Hanado 59 - 170 
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756 Redaktie 

757 

758 

001 Bijgeloof (42) 
002 Kursus o~d schrift 
003 Kollektie Paulus van Daesdonck 
004 Kollektie Paulus van Daesdonck 
005 Wie helpt ons aan 'n kepie 
006 Brieven van Paulus (55) 
007 500 Leden voor Paulus (2) 
008 Gelezen 
009 Veldnamen Heusdenhout 
010 Wij lazen over Paulus in Brabants Heem 
011 Bavel Anno 1920 
012 A 58, 'n landschap verdwijnt (7) 
013 Personalia (11) 
014 Werken in het museum 
015 Paulus exposeert (14) 
016 Reünie Ginneken 
017 Heemkundig weerbericht (47) 
018 Mogelijkheden belastingaftrek 
019 Voorloper van Sinterklaas 
020 Ruilabonnementen (25) 
021 Uitspraak (49) 

Redaktie 
001 Bavel Anno 1920 (2) 
002 Werken in het museum (2) 
003 A 58, 'n landschap verdwijnt· (8) 
004 Brabants Heem (17) 
005 Heemkundig weerbericht (48) 
006 Planten in weersvoorspelling (2) 
007 En Gij sterre 
008 Vàlkskultuur 
009 Volkswoningbouw (1850-1940) 
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