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Nieuw-Ginneken, 15 Wintermaand 1986
ZALIG NIEUWJAAR

Zalig Nieuwjaar zullen vele leden van onze Kring elkaar weer
wensen in de komende weken als 1987 op de kalender verschijnt.
Wij wensen elkaar dan veel geluk, veel voorspoed en alle zaligheden die we elkaar maar toe kunnen wensen.
Dit nummer, op het eind van 1986, besteedt ruimschoots aandacht
aan de tijd rond Nieuwjaar, aan Kerst~is en aan de jaarwisseling.
Christ Buiks verklaart de familienamen van de leden van Paulus.
Gerard van Herpen filosofeert over Paulus en Heemkunde, terwijl
Anneke van den Berg U meeneemt naar het land van de kwakzalvers.
Begin januari zal "Oranje in het Goud" Paulus weer over vele
lippen brengen.
Dat is in het nieuwe jaar hopenlijk voor alle leden een gelukkig,
een voorspoedig of zoals wij het in ons heem meestal zeggen, een

ZALIG NIEUWJAAR

Overname van a rtikelen of berichten is toeqe staan voor niet-commercille
publi caties mi ts de schri jver e n he t t i jds chrift dui delijk worde n vermel
e n zowel. aan s c hrijver a ls aan redaktie twee exe mplaren van d e public• le
wor d e n toegezonden .
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Wij hopen

U bij een van deze aktiviteiten te mogen ontmoeten.

PAULUS VAN DAESDONCK

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

Nieuw - Ginneken
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J.C. van der Westerlaken
voorzitter

Nieuw-Ginneken, 15 Wintermaand 1986
i_" . . -

Beste Heemvrienden,
Een volle zaal met leden van Paulus heeft geboeid zitten luisteren naar de interessante lezing van Frank Schijven.
Aan de hand van dia's van schilderijen van o.a. Jan Steen
en uit oude boeken heeft hij ons wat meer kijk gegeven op de
kwakzalverij. De gezondheid van de mens is alle eeuwen door
onderwerp van studie geweest en voor sommigen een middel om
mensen geld ui.t de zak te kloppen . In de middeleeuwen gebeurde dat soms letterlijk, zoals we op deze avond hebben kunnen
zien.
Onze volgende bijeenkomst is op 12 januari.
Dat is onze traditionele avond met Brabantse humor. Dan treedt
voor de leden van de kring een gezelschap uit "de K~ts" oftewel
uit Kaatsheuvel op. Ze noemen zichzelf "Brabants Bont" en ze
kunnen het erg bont maken, zoals we zelf hebben kunnen constateren bij hun optreden op het heemkundig werkkamp afgelopen
jaar. Het wordt een avond met verhalen en muziek van en over
Brabant. Ditmaal kan de avond niet plaats vinden in de Fazanterie,
maar gaan we naar het café van Dré Bruininks in Bavel. De aanvang is 20.15 uur. Als U dit mist zult U er zeker spijt van
krijgen.
De kring gaat in het museum een tentoonstelling inrichten
over ons koninklijk huis. Dit ter gelegenheid van het gouden
huwelijksfeest van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Iedereen, die op zolder nog borden, kopjes, schoteltj es ,
doosjes of plakschriftjes met afbeeldingen van leden v an
koninklijk huis vindt, kan die kwijt bij een van d e be s
leden. Op zondag 4 januari is deze tentoonstelling dan
n
14.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen in ons mu seum
n
Pennendijk no. 1.

,il)

.

·'L

-,.

._ , -~

.

"f .

VAN PENNENDIJK m;i
Vdl enthousiasme bezochten vele leden en niet-leden
in de afgelopen weken en maanden ons heemkundemuseum.
Jan Soeterboek schetste voor ons in de vorige Brieven
het museum. Deze keer een onderdeel van het gebouw.
De levensboom, een geschenk van de gemeente bij de
opening van het museum.
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AGENDA 1986/1987 (41)
sept.

1

6
15
21
okt.

4/5

nov.

10

dec.

7

Begin van het 12e Verenigingsjaar.
van het museum Pennendijk
11 Jaarvergadering
Spasti fietstocht
Op~ning

Paulus exposeert foto's in Heusdenhout.
Lezing "Van kwikzalven tot kwakzalven"
door Drs . Frank Schrijven.
Museum open 14.00 uur-17.00 uur .

---------------------------------------------------------------jan.

15
28

Brieven van Paulus 62 .
"En Gij Sterre" bezoekt ons museum, 10 uur 's morgen s

4
4
12

Museum open 14 . 00 u.-17.00 u.
Opening van de tentoonst,elling "Oranje in ' t Goud"
Brabants Bont in Zaal Bruininks te Bavel.
Aanvang 20.15 .uur.

febr.
15

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Brieven van Paulus 63 .

maart

1
15

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Lezing door Drs. W; Knippenberg.

april

3
5
15

Paulus bestaat 12 jaar
Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Brieven van Paulus 64.

mei

3
17

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Fiets- of Wandeltocht

7
28

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Bavel anno 1920.

juli

5
15

Museum open 14.00 u.-17.00 u .
Brieven van Paulus 65.

aug.

2
12-15

juni

31
sept.
okt.

1
14

3

Museum open 14.00 u. - 17.00 u.
Heemkundekamp in Bergen op Zoom "Het Heerl i jk
Heemkamp".
Einde 12e Verenigingsjaar

Be~in van het 13e Verenigingsjaar.
12

Jaarvergadering.

Paulus in het koper:

12~

jarig bes taan

Een onzer verslaggevers
een avondje uit bij Paulus
door Gerard van Herpen
Het maakt niet meer uit waar ik op bezoek ben, of ik naar
een expositie ga of naar een dierentuin of ik naar een lezing
ga over kwakzalvers dan wel dat ik in mijn tuin melancholiek
naar het · vallend blad kijk, altijd is daar het verdomde en
onuitroeibare gevoel dat ik er een stukje over zou moeten
schrijven. Dat groeit nog eens uit tot een levensecht trauma.
En wat doe ik dan? Juist ja, ik schrijf er een stukje over.
"Misschien zit er wel een leuk verhaal in", zeggen mijn collega's
in het ochtendoverleg. Wat er nu precies met een leuk verhaal
wordt bedoeld, kan geen enkele journalist U precies omschrijven.
In ieder geval verwacht een journalist dan kennelijk een verhaal
dat zich door onderwerp en verteltrant onderscheidt van het
alledaagse in de nieuwskolommen. De journalist bemoeit zich
dan zeer duidelijk met Uw smaak, omdat hij er van uitgaat dat
U in het dagelijkse menu wel enige variatie verlangt.
Bij de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" ga ik tamelijk
regelmatig luisteren naar lezingen met of zonder lichtbeelden.
Het kan mij nooit zo bar veel schelen waar de inleider het
over zal hebben, over de Teuten, over de Brabantse herbergen,
over uithangborden of, zoals op maandagavond fO november,
over kwakzalvers. Ik heb bij "Paulus" nog dat ouderwetse gevoel dat ik er een avondje uit ben, in gezelschap van mensen
die kennis van het heem vooral een plezierige aangelegenheid
vinden. Er hangt in de intieme zaal van de Fazanterie een
tamelijk ouderwetse stemming. Het roezemoest en rinkelt er.
Het is nog net geen pakjesavond, maar giert wel de wind en
de donkerte van de bossen doet de mensen binnen hunkeren
naar een romantischverhaal . Hun verwachting is afgestemd op
een heel simpel en huiselijk patroon. Er is een warme, gezellige zaal, er is kaarslicht, er is een bestuur dat welkom
heet, er zijn mensen die zij er al vele malen hebben gezien
en sommige van die mensen kennen zij persoonlijk, zij groeten,
zwaaien, geven handjes, trekken hun jurk recht en hun pull over.
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Er is een spreker en ik ve.r denk de meeste mensen ervan dat het
hen niet eens zo bar veel kan ·schelen ~f de sp·r eker een succes
wordt. Als de spreker wel de moeite waard is, zijn zij dubbel
tevreden. Maar in feite nemen zij de spreker op de koop toe.
Zij genieten van een tamelijk traditionele bijeenkomst, . waar
het niet zo steil toe gaat, waar geen politieke of persoonlijke
belangen op het spel staan, waar geen machtstrijd wordt uitgevochten, waar geen argwaan wordt uitgebroed en waar de oppositie geen kansberekeningen maakt. Misschien komen ze wel met
het contente gevoel dat er hier nou eens over dingen wordt
gepraat waar zij ook kijk op hebben, die zij zelf met eigen
ogen hebben gezien en meegemaakt, omdat heemkunde tenslotte
over hun heem vertelt. Wie oud is, heeft ook de oudste rechten,
hij of zij kan het best onder woorden brengen hoe de bedstede
vroeger beslapen werd en wat er op tafel kwam in de vastentijd
en hoe het toeging als een jongen een meisje uit een ander
dorp koos.
Er is overigens een merkwaardig verbond groeiende op deze
avonden, want de jongeren, die er overigens veel te weinig
zijn, kunnen zich alleen bij de gratie van de ouderen een
beeld voor ogen toveren over het heem in vroeger jaren.
Misschien dat dit wel de kracht van deze bijeenkomsten is.
Alle dingen gebeuren: "Gij nog koffie Jan?", wel of geen
koek, het gerinkel van de kommetjes, de ellebogen op tafel,
het muziekje op de achtergrond, de kandelaar met de druipkaars, de weerspiegeling van alle bewegingen in de ramen
en als het geze.llig wordt, een pint erbij en "zullen we er
nog maar eentje nemen?" en zo begint een gezellige pendel
naar en van de tap. Ook heemkunde maakt dorstig.
Paulus van Daesdonck is weliswaar hup heemkundekring, maar
hun heemkunde verbiedt hun een gewone, genoeglijke avond.
Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar ik veronderstel
dat het vooral de vrouwen zijn die graag komen en dat zij
de mannen met zachte drang overhalen om ook mee te gaan.
Als de mannen er eenmaal zijn, vinden ze het prachtig, ze
wanen zich in het café en het café speelt vanzelf een belangrijke rol in de heemkunde.
In dat café zien mensen mij op de eerste plaats als de verslaggever met een zwak voor Paulus. Het is niet mogelijk om
net te doen alsof ik het zoveelste lid van de vereniging ben.
Eigen schuld, dikke bult. Annie van Dort-van Deursen geeft
mij een bundeltje documentatie over feestbrood en over oude
symbolen, een mijnheer Verdaasdonk vertelt mij over een
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stamboomonderzoek naar de familie Verdaasdonk, we maken een
afspraak, een oudere mijnheer zegt, terwijl ik op weg ben
naar de tap, dat bakkers in feite geen echte ouderwetse,
vierkante Hubkes, met een kruisje erop, meer bakken en als
ik dan uiteindelijk weer terug op mijn plek ben, vraagt mijn
buurvrouw met haar mooiste glimlach "zo, gaode nou weer 'n
lekker stukske schrijven?".
Paulus van Daesdonck had voor deze drs. Frank Schijven uit
Wouw gevraagd iets te komen vertellen over kwakzalverij.
"Van kwikzalven tot kwakzalvers"o.m. om Hendrik de Achtste
van zijn zweren af te helpen. Frank Schijven, leraar biologie,
had ~en groot aantal plaatjes verzameld, die duidelijk maakten
welke opvattingen er in vroeger jaren bestonden over de geneeskunst. Dokters gaven uitsluitend adviezen en chirurgijns
deden het zware werk.
Frank Schijven liet zien hoe Nederlandse schilders, zoals
Jan Steen, de kwakzalver in beeld hebben gebracht. De medische opvatting over ziektes bepaalde zich vooral tot het
humeur van de mens. Vandaar dat het er rond het bed van een
zieke dan ook tamelijk opgewekt toeging, want een beter humeur zou de zieke een heel eind op weg helpen. Italië was
het verst in de medische wetenschap en dat land speelde kwak~
zalverij de minste kansen toe. Frank Schrijven maakte duidelijk dat de kwakzalverij vele kanten heeft gekend en nog
kent. De ene kwakzalver handelt uit traditionele overlevering
en de meer criminele kwakzalver, zoals de keiensnijder en
kermistandarts waren domweg uit op het geld van hun slachtoffers.
Dat werd hun in het ergst van de pijn danook door familié
van de kwakzalver ontstolen.
Toen het licht weer aanging en alle afgrijselijke en komische
beelden weer waren vervaagd, was het volk van Paulus wel
heel erg toe aan een verfrissende pint. De opluchting over
het gegeven dat er geen keisnijders, geen piskijkers en geen
bloedzuigers meer zijn, was algemeen bespeurbaar. "Zo, zo"
zeiden twee vrouwen voor mij opgelucht, "ze wisten oe vroeger
ook wel te tillen".
Ik heb het U voorspeld, zo'n avond kan dan niet meer kapot • .
De meeste bezoekers moeten weer vroeg op, zij drinken nog
een glas om de smaak van bloed en pis en gal weg te spoelen
en dan na een "goeie avond" verdwijnen zij weer in het donker.
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Op 12 januari komt het ensemble "Brabants Bont" naar café
Bruininks in Bavel. "In het kader van de spreiding", zei
Jan van der We.sterlaken. De trouwe deputatie uit Bavel
knikte dankbaar.
Dit was dus weer een avondje "Paulus". Deze verslaggever
zag er, vanwege dat onuitroeibare gevoel, wel een stukje
in. De volgende keer toch eens kijken of hij er heen durft
zonder pen en blocnote. Wedden van niet.

Jrn~~~m~r

--VANSTADENSTREEK Uit: "De Stem" d.d. 12-11-'86

KWAKZALVEN OP DE MAANDAGAVOND
door Anneke van den Berg
Stel je eens voor: je leeft in 1786 en je voelt je niet zo
lekker, wat doe je dan?
Frank Schijven uit Wouw kwam ons maandag 10 november precies
uit de doeken doen wat de mogelijkheden in die tijd waren.
De lugubere verhalen en dia's die hij voor ons had, zorgden
ervoor dat menigeen blij was in 1986 te leven inplaats van
in 1786. Zo kon je naar een dokter gaan, deze gaf adviezen
maar stak verder geen hand uit om je te genezen.
De tweede mogelijkheid was de chirurgijn, deze deed de behandeling (meestal op advies van de dokter) •
De derde mogelijkheid was de kwakzalver, deze gaf adviezen
en deed meteen de behandeling.
'
De meeste ziektes werden behandeld door het bloed af te
tappen, het aderlaten. "Veelal waren de ziektes namelijk
het gevolg van het niet in evenwicht zijn van de vier levensvochten; gele gal, zwarte gal, slijm en bloed".
Zo zei men in die tijd. Dat evenwicht moest volgens de genezers hersteld worden.
HET ADERLATEN
Voor aderlaten alleen al bestonden er drie gangbare methodes.
Je kon uiteraard gewoon met een mes een sneetje of een gaatje
maken maar je kunt ook een springlevende bloedzuiger op de
huid plaatsen. De meest lugubere manier was toch wel het koppen zetten: Een halve, holle metalen bol werd gloeiend heet

gemaakt en op het lichaam gezet. Door het vacuum dat dan ontstond, werd het bloed uit het lichaam gezogen. (de diverse
methodes zijn meer dan eens ·. vastgelegd door bekende en minder
bekende schilders en tekenaars uit die tijd.)
Hij die het bloed af mocht tappen (de chirurgijn of kwakzalver)
was erg blij met het bloed. Ten eerste moest je natuurlijk betalen om geholpen te worden en ten tweede kon de genezer reclame maken met jouw bloedt Het door hem "gelaten" bloed werd
in schaaltjes op de vensterbank gezet. Vaak werd er lange .
smalle doeken in het bloed gedrenkt en om een witte stok gedraaid. Als je zo'n stok zag dan wist je dat daar een chirurgijn woonde. In die tijd hadden de chirurgijnen naast hun
praktijk vaak ook nog een kapsalon. Vandaar dat deze witte
stok met rood spiraal langzaam maar zeker het teken werd:
Hier woont een kapper! En zo is het heden ten dagen nog.

MODERNE KWAKZALVERIJ
Dat aderlaten was trouwens maar een van de vele bloederige en
lugubere praktijken van de chirurgijnen en kwakzalvers. Wat
dacht je van een schedellichting zonder verdoving?
De patiënt had tenslotte geen verdoving nodig: binnen een
mum van tijd viel deze flauw van de pijn.
Deze praktijken bestaan inmiddels niet meer maar de kwakzalverij leeft nog steeds. Onze spreker Frank Schijven noemde een
bekend voorbeeld: vermageringstabletten. Volgens Schijven is
de moderne kwakzalverij ontstaan uit de praktijken van de
Duitsers Bilz en Kneipp. Deze twee personen waren zelf geen
kwakzalvers maar hebben enkele theorieën over gezond leven
ontwikkeld. (gezondere voeding, meer buitenlucht, meer beweging)
Deze theorieën werden later echter helemaal uitgebuit. Vroeger
bemoeiden de dokters ' en chirurgijnen zich min of meer met de
kwakzalverij.
De grens tussen kwakzalver en dokter was erg moeilijk vast te
stellen. Tegenwoordig hebben artsen zich helemaal gedistantieerd
van de kwakzalverij en wordt deze beheerst door de diverse grote
industrieën die telkens een nieuw gat in de markt ontdekken,
dat hen heel veel winst oplevertl
Het verhaal van Frank Schijven was machtig interessant maar je
moet er toch niet teveel over na gaan denken. Anders wordt je
morgen wakker met het idee dat je hoofd helemaal open ligt of
je bloed in een teiltje onder het bed staat!
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Na or.s boek
"VAN GINNEKEN TOT NIEUW GINNEKZN"

WAT IK VAN MIJN GRCXY.lMlIDER R'.XmE ( 9)

äat twee drukken beleefde, verscheen onlangs de derde druk
van ons tweede suk.sesvolle boek

SAMEN ZINGEN

"TUSSEN WITTE WOLK EN ANNEVILLE"
door Jac Jespers.

VELDNAMEN
Reeds 20 deeltjes verse.h enen er in äe serie "Veldnamen in de
voornalige Gemeente Ginneken en Bavel".
A~htereenvolgens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-·.

a

10.
11.
12.
13.
14.
1_:;,.

16.
17.
18,

19.
20.

*

waren dat:

Historisch overzicht
:Savel, Kerkeind en IJpelaar 1
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2
Ulvenhout
Ulvenhout en Geersbroek
Strijbeek
Strijbeek en Grazen
Ca'..lwelaer
3avel, Bol- en Eikberg 1
3avel, Bol- en Eikberg 2
Notsel en Koekelberg 1
Notsel en Koekelberg 2
Eeusder.hout 1
Heusdenhout 2
Ginneken-Dorp 1
Ginneken-Dorp 2
I..ijndonk 1
Lijndonk 2
Tervoort 1
•r-ervoort 2

äe äeeltjes 2

-

25.04.83
25.06.83
25.06.83
19.09.83
19.09.83
21.11.83
21.11.83
14.05.84
01.07.84
01.C7 . 84
17.09.84
17.09.84
27.04.85
27.04.85
18.01.86
18. 01. 86
29.06.86
29.06.86
29.0ó.86
29 .06.86

80
64
64
80
80
72

56
76
44
44
44
48
56
56
64
64
44
44
44
36

8 zijn uitverkoc:ht.

Bin.-ienkort verschijnen:

--

Galäer,

Zorgt dat u alle deeltjes h ebt! Ze

wo~den

Goud

Alle uitgaven van onze kring zijn verkrijgbaar bij:
-'t Kloostertje, Dorpstr. 44, Ulvenhout .
-Museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk 1.
Veldnamen
Van Ginneken tot Nieuw Ginneken
'I\iss en Witte Wolk en Anneville

f
f
f

door A.J. van Eyl-van de Klashorst.

5,-- per deeltje
15,-1ï ,50

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

*
*
*
*
*
*
*

En die titel wilde ik deze keer letterlijk nemen.
Want wat is een voornaam punt in de verhouding groot-moederkleinkind? Samen zingen en samen versjes opzeggen.
Zo heeft ieder van ons een groot deel van de liedjes- en
versjesvoorraad, waarover we kunnen beschikken, aan onze
grootmoeders te danken.
Natuurlijk zijn er de bekende Kerst-, Sint-Nicolaas- en verjaarsliedjes en de slaaplièdjes en spelletjes-versjes.
Maar heel veel zijn er verloren gegaan, omdat ze meestal werde~ overgeleverd. en niet in boekvorm werden uitgegeven.
De versjes, die we moesten opzeggen, werden steevast aan tafel
geleerd en we sloegen de maat met onze vuistjes op de tafel.
Dat was waarschijnlijk een overblijfsel uit de schooltijd van
mijn groot- en overgrootmoeder en ook van mijn moeder, die op
die manier de langste versjes en liedjes al bonkend op de schoolbanken leerden. Mijn moeder (nu 97) heeft jarenlang geprobeerd
twee lange verzen terug te vinden die ze vergeten was.
Het ene heette: "de heilige Antonius predikt voor de vissen"
en het andere was het lijdensverhaal, waarvan zé nog één
zinnetje wist: "en de stoute Joden hechtten Jezus aan het kruis".
Nooit hebben we deze twee gedichten terug kunnen vinden voor haar.
Kent iemand ze misschien nog? Maar ook mijn grootmoeder wist er
heel wat. Misschien U wel bekend, misschien niet.
Ik heb er enkele opgeschreven:
's Avonds, als grootmoeder ons thuisbracht, want we mochten vaak
wat langer blijven, en de maan stond aan de lucht, dreunden we
het volgend versje op:
Anneke.Maan, Anneke Maan
met oew leren broekske aan
Foei, foei, Anneke Maan
Wa hedde gedaan?
Potje gep •. pt
en laten staan.
Prachtig vonden we dat.
Of we zongen:
Zeg visserman van buiten,
Wat heb je in je net?
Twee kommen en twee kuiten
Zo lekker, mals en vet
Kook ze in je ketel
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Bak ze in je pan
Zet ze op je tafel
En ;e smult er van!
Bokking als Zallem!
Een geliefd spelletje was ook: op je hurken, in een kring,
hand in hand.
En dan maar zingen!
Kikkers springen
vrolijk zingen
Dansen poot aan pootje
Wie geen kikker wezen wil
Die blijft maar in ons slootje!
Wie omviel, was af en zo werd de kring steeds kleiner, tot
er één "kikker" overbleef, en die was de winnaar.
Een heel oud liedje was ook:
De knop van de deur is jarig
De spijkertjes vieren feest
Nooit van m'n leven
is er zo'n feest gewee-ee-ee-eest
Kom toch eens kijken
Ieder doet mee,
Alles is aan't dansen
Zelfs de deksel van de plee!
En die laatste zin werd extra hard gezongen, want in die tijd
was dat beslist niet netjes!
Tot slot nog een liedje:
Er is een kinneke geboren
Onder het toppel.tje van ons huis
Mutske verloren
En ' t kwam blotskops thuis
En agge m'n zuster ziet
O, dan verschrik maar niet
want de duvel uit de hel
Die ziet zo zwart nog niet
We mochten niet zingen: onder ' t "dakske" van ons huis, dat
was te nieuwerwets.
Grootmoeder had van haar moeder "toppel.tje" geleerd, en compleet
mèt de 1.• waarom, weet ik nog steeds niet. Maar misschien zijn
er lezers onder U, die het wel weten .
Misschien kunt ·U er andere versies van, dat kon per dorp of
stad verschillen. Of U kent meer van die oude versjes.
Ze zijn de moeite waard om bewaard te worden.
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FJ.\MlLIFNAMEN

döë>r

Ir.

(1)

d'ii. Buiks

Familienamen en hun betekenis, speciaal wat betreft de
leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck".
De familienamen zijn in de Baronie ontstaan in de 13e eeuw.
Vóór die tijd droeg men alleen een voornaam.
De familienamen waren aanvankelijk niet vast. Twee broers
konden dus een verschillende familienaam aannemen. Een zoon
kon b.v. ook de familienaam van zijn moeder gaan dragen:
dit gebeurde vooral als de familie van moederszijde bekender en invloedrijker was dan die van vaderszijde. In 1811
werd bij decreet geregeld dat ieder een vaste familienaam
aannam en deze liet vastleggen. In de Zuidelijke Nederlanden was dat ondertussen al gewoonte, in tegenstelling
tot het noorden van het land.
We laten hieronder, in alfabetische volgorde, de familienamen van de leden van "Paulus" volgen, zoals die ledenlijst was op 1 september 1986.

AA, VAN DER
Aa is een waternaam, welke b.v. nog bekend is voor de
Weerijs en vele beekjes in de Meierij. In de Middeleeuwen
was het een algemene naam om wateren aan te duiden.

MRT, VAN
Een Aard is in de Baronie een gebied met woeste grond,
vaak in gemeenschappelijk gebruik door de inwoners van
nabijgelegen nederzettingen, b.v. de Hazeldonkse Aard,
de Achtmaalse Aard, de Aard te Princenhage, de Aard op
de grens van Lijndonk en Gilze etc.
MRI'S
Deze familienaam is afgeleid van een persoonsnaam Aart,
een vleivorm bij de in de late Middeleeuwen frequent voorkomende mansnaam Arnold.
MRSEN
Naast Aarsen komt voor Van Aarsen. Mogelijk is de familienaam ontleend aan de plaatsnaam Arcen, ook wel geschreven
Arsen in Limburg.
Een andere mogelijkheid: Aarsen is gevormd uit Aartsen:
zoon van Aart.

ABEELE, VAN DE
Een abeel is een soort populier, met witachtig blad, ook
wel genoemd Witboom. In België komt deze familienaam veel vuldig voor.
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ADRIAANSEN
Patronym van Adriaan.

ALPHEN, VAN
Herkomstnaam: afkomstig uit het dorp Alphen.

ARTS
Verkorte vorm van Aart-Aarts.
Van de voornaam Arnoldus-Aard.
ASSELBERGS
Deze familienaam is ontleend aan een veldnaam Asselberg.
Waar deze ligt is mij niet bekend. Mogelijk bij de plaats
Assel(t) op de Veluwe?

AUSSEM>
Corrupte vorm voor Ansems, Patroniem van Anshelm-AnselmAnsem. Germaanse mansnaam.

AVOORI', VAN DER
In Vlaanderen liggen mogelijk meer Asselbergen.
Een voord is een doorwaadbare plaats in een beek of rivier,
in dit geval door het water de Aa. In Midden-Brabant liggen
verschillende Avoorden. O.a. één door de bovenloop van de
Donge bij het Riels Hoefke. Deze boerderij heette vroeger
ook wel de Aasfoortse Hoeve (bij de voorde door de Aa gelegen), later vervormd tot Aartsvaders Hoefke.

BAEL, VAN
Bael, Baal is de gewestelijke uitspraak voor Baarle. Vgl.
Gool voor Goirle.

BAARLE VAN
Afkomstig uit Baarle.

BMR'IMANS

BA.VEL, VAN
Afkomstig uit Bavel.

BAX
Deze naam, welke in vele varianten voor komt (Baks, Bacx,
Backx etc.) is af te leiden van een mansnaam Bak, die mogelijk weer een vleivorm is bij Bertold. De familienaam
komt al zeer vroeg voor. Over het geslacht Bacx is een uitgebreide genealogie verschenen.

BEDAF, VAN
Herkomstnaam. Bij Baarle ligt het gehucht Bedaf (Groot- en
klein Bedaf). Mogelijk betekent deze naam: verder af.

BEEK, VAN
Verschillende dorpen in de omgeving van Breda dragen de naam
Beek: Prinsenbeek, Hilvarenbeek (beide vroeger kortweg met
Beek aangeduid) .

BEEMI', VAN DE
Een beemd is een moerassig hooiland op de oever van een beek
gelegen.
BEEREPOCfI'

Deze familienaam zou ontleend zijn aan een heraldisch teken
op een uithangbord (4).
BERENDSCHC1I'
Vgls. vriendelijke mededeling van Kees Leijten zou dit een
Twentse naam zijn. Schot, schoot zou in Twente betekenen
"boerderij", in dit geval in bezit van een zekere Berend.
In de Baronie betekent schot iets anders, nl. ofwel
"stuk hoger land temidden van moerassig gebied", ofwel
"afgesloten stuk grond".

Mogelijk identiek met Baartmaker, ofwel barbier.

BERG, VAN DE

BAAYENS

Een berg is slechts een geringe hoogte, gewoonlijk bestaande uit zandig materiaal.

Baay is een vleivorm van .Barbara, en ook wel Baukje, terwijl het in Friesland nog een gebruikte meisjesnaam is (1).

BARI'EN
Baat kan een vleivorm zijn bij Beatris, of bij een andere
voornaam met de stam Bade erin (b.v. Badelog).
BAGCHUS
Kan een ontlening zijn aan de godenwereld, ofwel ontstaan
zijn uit bakhuis (2).
BAKKER
Beroepsnaam.
BARTEIS
Patronym bij Bertold of een andere mansnaam Bert-(b.v.
B~rtholomeus).

BASTIAANSEN
Afgeleid van een mansnaam Sebastiaan.

B~

Verfranste vorm van Berg? Of afkomstig uit Frankrijk?

BERGER
Onduidelijk.

BEYER
Kan een herkomstnaam zijn (uit Beieren), of een beroepsnaam:
iemand die klokken op een speciale manier laat beieren. Verder is er nog een mansnaam Beie bekend (Germaans), welke
hier ook in het spel kan zijn.

BIGGEIAAR, VAN DE
Biggelaar is een gebied onder Rijsbergen/Zundert, vroeger
Wichtelaar geheten. Zie voor de betekenis het binnenkort
te verschijnen deel 2 van de serie "Veldnamen in Rijsbergen" .

BILT, VAN DE
Afkomstig ,uit de plaats De Bilt.

BRINK
Deze naam zou gevormd zi]n uit een oude Germaanse mansnaam
Binke, een verkleinvorm van Benno (5).

BRINKHORST
Dit is de naam van een kasteel tussen 's Gravenhage en
Voorburg. Mogelijk ligt er ergens anders in Nederland ook
nog een gebied met deze naam.

BLOEMERS
Ontstaan uit de oude Germaanse mansnaam Bloemaart, Bloemhart, met de betekenis "sterk door zijn j eugdige kracht" (6).

BIJJKDIJK
Dit is de naam van een buurt bij Venhuisen in Noord-Holland.

BOEMAARS
Naast Boemaars komt voor Boonaerts: mogelijk zijn het vormen van éénzelfde naam. Indien dit juist is, zou men uit
kunnen gaan van een oude Germaanse mansnaam Boon, met daar
achter gevoegd de uitgang -aarts.

BOEREN
Zal een beroepsaanduiding zijn.
:scx;AERTS

Zelfde naam als Bogers. Betekenis: van de Boomgaard.
~

Moeten we uitgaan van Bochtmans, iemand die in een bocht
woont?

BOL
Dit zou in oorsprong een .Germaanse mansnaam zijn.
De naam zou ook een vormaanduiding kunnen zijn.

BONEKAMP
Oost-Nederlands. Een kamp is daar het gewone woord voor een
omheind perceel (wat in de Baronie heining heet) . Op een
Bonekamp werden veelvuldig bonen verbouwd.

BONNIN:;A
Een Friese naam gevormd met de oud-r riese mansnaam Bonne.
J3CXWl,ARS

Zie Boemaars.
BCX:JNS
Mogelijk een patronym bij de mansnaam Boon.

EOJNS'IDPPEL
Mogelijk ontleend aan een veldnaam. Zo lag b.v. op Oekel
onder Rijsbergen een akker: de Haverstoppelen.
EOJY
Booy is een Friese mansnaam. Kan echter ook gevormd zijn
uit Bode, dat een mansnaam, maar ook een beroepsnaam is.
BOSTELEN, VAN
Een zeldzame naam in N-Brabant; kwam in 1947 (bij volkstelling) alleen voor te Halsteren. Mogelijk ontstaan uit
Borsele-Bossele-Bostelen.

BOOMn.N
Beroepsnaam=bouwman, oftewel landbouwer.

OOXEL
Genoemd naar de plaats Boxtel.

BRAND
Dit is een familienaam, gevormd uit de oude mansnaam
Brand.
BRASPENNTIX;
Een braspenning was een kleine zilveren munt ter waarde
van 10 duiten.
BRANI'SMA
Friese naam, afgeleid van de mansnaam Brand.

BRAUERS
Gelijke betekenis als Brouwers: bierbrouwer.
BREKE1MANS
Eén van de vele Zuidnederlandse namen op -mans. Berkel
kan duiden op herkomst uit Brakel, bij Alphen. Ook kan het
eerste deel van de naam gevormd zijn uit Berkel (door
metathesis). Berkel komt in oostelijk Noord-Brabant als
toponiem op verschillende plaatsen voor . .

BRINK
Brink betekent oorspronkelijk grasrand, secundair dorpsplein, vooral in Drente.

BROEK, VAN DE
Een broek is een moeras, althans in oorsprong. Na daling
van de grondwaterstand door ontwatering ook te gebruiken
als weiland. Bij vrijwel elk dorp in de Baronie lag een
gebied met de naam Broek.
BROtM'ERS
Zie Brauers.

BRUININKS
Bevat waarschijnlijk een mansnaam Bruin: dus genoemd naar
de stamvader.

BRUYNS
Patronym van Bruin, een oude mansnaam.

BUIKS
Een buik is in het middelnederlands een rond voorwerp
(Biebuyck=bijenkorf; de buyck van een kerk · etc.). Het zou
dus een vormaanduiding kunnen zijn. Meer waarschijnlijk
lijkt de afleiding van een oude mansnaam Bucco.

BURGER
Is deze naam ontstaan als tegenstelling tot bouwman, bewoner van het platteland?
BUUL, VAN
Buul is de gewestelijke uitspraak (met syncope van de -d)
voor Budel.

66

BIJNEN

woor~e

Naast deze naam komt ook voor Van Bijnen: heb
van
duidt op een herkomstnaam. Mogelijk afkomstig uit Beinum
bij Doesburg?

BIJSTERVEIDI'
Bij Vessem lag een Bijsterveld. Bijster betekent woest,
onvruchtbaar.

Verwijzingen

HET GEMEENTEBESTUUR VAN GINNEKEN EN BAVEL IN DE FRANSE TIJD
1810-1813
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NIEUWJAARSLIEDJE
Goe nieuwjaarke zoete
mijn lief hé koude voete,
Ons vader roert de deeg
ons moeder bakt er mee,
koeken met dozijnen
suiker en rozijnen.
Mijn lief hertebrokske
doen we nog 'n slokske,
van ' t schuimend gerstenat
uit ' t oude patersvat.
Vlug ging ' t jaar en weeral uit
' t nieuwe glundert door de ruit.
Vrijen in den hoek
sla 'k u voor de broek
één, twee, drie
al wat ik hier zie
één, twee, drie
koekebakkerie.
Willy Braekevelt

In "Brieven van Paulus", nr. 51 heeft dr. F.A. Brekelmans het
doopceel gelicht van de gemeentebestuurders van Ginneken en
Bavel in november 1811. Hij deed dat aan de hand van een
ingevuld enquête-formulier van de onderprefect van het "Arrondissement de Breda" van de vijfde van die maand.1)
Hoewel de bronnen met betrekking tot die periode bepaald niet
rijkelijk vloeien in het gemeentearchief, is het toch mogelijk
gebleken om enige aanvullingen bij elkaar te harken.
Zelfs in gevallen, waarin het archief totaal geen informatie
verschafte, is het mogelijk gebleken de gang van zaken te reconstrueren. Er kon lering getrokken worden uit wat elders te
hooi en te gras is bewaard. Door combinatie van de gevonden gegevens en door vergelijking met de te voren bestaande toestand
is een duidelijker beeld ontstaan van de organisatie van het
gemeentebestuur in de Franse Tijd, zowel als van de personele
samenstelling.
DE TOESTAND IN HET BEGIN VAN 1810
De organisatie van de besturen van de kleine gemeenten was in
1810 ondanks de wijzigingen die er inmiddels in de landelijke
wetgeving gekomen waren nog precies dezelfde als die in 1805
was ingevoerd.2) Een nieuw element in die organisatie was, dat
er naar Frans voorbeeld een principiële scheiding was aangebracht tussen rechtspraak en bestuur.
Het judiciële element in het optreden van de plaatselijke overheid werd toebedeeld aan een schout-civiel en een college van
zeven schepenen, terwijl de bestuurlijke taken werden opgedragen
aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur vergaderde onder een
om de drie maanden wisselend voorzitterschap. In financiële aangelegenheden van enig belang, zoals de belastingheffing, bij het
opstellen van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening,
traden "gecommitteerden" op samen met het gemeentebestuur.
In de vergaderingen van het gemeentebestuur en de vergaderingen
met de gecommitteerden had de schout-civiel wel zitting, maar hij
had daarin slechts een adviserende stem. De "president" had de
leiding. In de praktijk is er van de "scheiding der machten" niet
zo heel veel terecht gekomen, omdat voorlopig de schepenen tevens
werden aangewezen als leden van het gemeentebestuur.

68
Het principe om gemeentebestuur zowel als college van gecom- ·
mitteerden door de inwoners te laten kiezen, is het geheel niet
gerealiseerd, omdat nooit een kiesreglement tot stand is gekomen. De benoemingen geschiedden in de praktijk door "Den Bosch".
Het zal dan ook weinig verbazing wekken, dat het merendeel van
de in 1803 benoemde en beëdigde functionarissen in 1810 nog steeds
in het zadel zat.
In plaats van Cornelis Knaap, die in 1804 wegens gebrek aan geestvermogens en drankmisbruik op verzoek van zijn vrouw en familie
een tijdlang was opgesloten in Bergen op Zoom 3), was inmiddels
Bonaventura Sebastianus Josephus Havermans schout-civiel geworden.
Van de schepenen/leden van het gemeentebestuur waren Hendrik
Meeren, Adriaan Schaliboom, Josephus Leenaars, Adriaan van Hooijdonk en Willem Oomen nog in functie en bij de gecommitteerden
waren Jan Otten, Pieter Princen, Jan Grauwmans, Jan Mulders,
Jan Jacobs, Adriaan van Boxtel, Pieter Diepstraten en Peeter
van der Avoort nog lieden van het eerste uur: acht van de tien.
REORGANISATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR DOOR DE FRANSEN IN
NOVEMBER 1810
Wat zou er van de bestuurderen geworden, toen het gebied ten
zuiden van de grote rivieren eenmaal in maart 1810 afgestaan
was aan Frankrijk? Het lag voor de hand, dat de Fransen rigoureus rechtspraak en bestuur zouden scheiden en dat ook de Franse
organisatie van het gemeentebestuur zou worden ingevoerd.
Al in de circulaire van 19 mei 1810 waarin de onder-perfect van
het Arrondissement Breda, de Belg P. Peppe, zich presenteerde,
was sprake van een nieuwe organisatie. Tot de invoering daarvan
moest iedereen zijn openbare functie blijven uitoefenen en bovendien beëdigd worden. 4) Inderdaad togen op 16 juli 1810 de
schepenen, de leden van de civiele rechtbank dus van Ginneken
naar Breda om in handen van de onder-prefect de eed af te leggen.
Inmiddels werkten de Fransen ook aan de samenstelling van een
nieuw gemeentebestuur. Met het oog daarop zond de onder-prefect
op 1 juni 1810 aan alle gemeentebesturen een uitgebreid enquêteformulier, waarin onder meer opgave gevraagd werd van de honderd
hoogst in de belastingen aangeslagen lieden. Zij waren verdeeld
in twee klassen: de eerste van de twintig meest bemiddelden,
de tweede van de overige tachtig.
Van deze opgave zijn de namen van de betrokkenen en de bijbehorende belastingaanslagen bewaard gebleven. In Terheijden werd op
7 juni 1810 een soortgelijke lijst ingevuld en deze kreeg daar
als titel: "Namen van de notabele ingezetenen tot verrigting van
zaken geschikt en bij de gemeente bemint". Ook dezen behoorden
tot de honderd hoogstaangeslagenen in de belastingen. 5)

Voorlopig gebeurde er in het arrondissement Breda op bestuurlijk
gebied echter niets; dit in tegenstelling tot in het. naastgelegen
"Département des Souches du Rhin", waar al in juli 1810 in de
"communes" de maire werd benoemd en in augustus 1810 de "conseil
municipal" werd geinstalleerd. De Fransen hebben lang getreuzeld
met de onderbrenging van het arrondissement Breda, dab •~ uiteindè
lijk werd toegevoegd aan het "Département des Deux Nèthes" met
als hoofdzetel Antwerpen. 6)
Het indelen van het arrondissement in kantons en communes ·kreeg
pas op 8 november 1810 zijn beslag. Ginneken en Bavel werden één
commune en tevens hoofdplaats van het kanton Ginneken. Op 8
november werd ook de lijst uitgevaardigd van de Franse wetten,
die per 1 januari 1811 zouden gaan gelden in het gebied ten zuiden
van de grote rivieren. 6a)
Behoudens in de steden, zoals Breda en Oosterhout, waar al in
september maires benoemd en in oktober geinstalleerd waren,
konden eerst nu in de nieuwe communes besturen benoemd en aan
het werk gezet worden.
Vermoedelijk op 16 november 1810 zal de onder-prefect de lijst
toegezonden hebben met de namen van de op 1 november door de
prefect benoemden: de maire, de adjunct-maire en de leden van
de municipale raad. Dat was tenminste in Terheijden en Teteringen
het geval. 7)
Met uitzondering van de maire en de adjunct-maire, die enige
dagen tevoren beëdigd waren, werd het gemeentebestuur op 30
november 1810 geinstalleerd. De notulen van het "oude bewind"
stoppen dan ook abrupt op de vierentwintigste van die maand.
Als we de personele bezetting van het nieuwe bestuur nader onder
de loupe nemenJ;". dan zien we, dat de adjunct-maire en zeven van
de raadsleden behoorden tot de twintig hoogstaangeslagenen in
de belastingen en de drie overige raadsleden tot de eerste, dus
meest welgestelde vijftien van de volgende categorie.
Vergelijken we de samenstelling van het oude bestuur met het
nieuwe, dan blijkt, dat de "oude" president, Hendrik Meeren
nu adjunct-maire was geworden. De leden van het gemeentebestuur
Adriaan Schaliboom, Josephus Leenaars, Adriaan van Hooijdonk
en Adriaan Wagemakers, en de gecommitterden Hendrik van der Aa
en Pieter Princen blijken ook overgeheveld naar het nieu~e bestuur. De continuiteit was dus gewaarborgd.
Hoewel er zeker een objectieve maatstaf was gehanteerd bij de
benoeming -de relatieve gegoedheid van de belastingplichtigen
namelijk- hellen we toch naar de mening, dat de Fransen zich
mede hebben laten leiden door de opgaven van het gemeentebestuur uit juni 1810. Dat er in het geheel geen inspraak zou
zijn geweest, zoals Brekelmans meent, is wat sterk gesteld.8)

Dat de Fransen in de personele sfeer echt niet uit waren op
een breuk met het verleden blijkt ook uit hun keuze met betrekking tot de persoon van de maire. Brekelmans noemde terecht ·
als maire Jean Corneil van den Burcht van Lichtenbergh. Deze
was echter eerst in augustus 1811 benoemd.
In het Napoleontische bestel werd in het bestuur het persoonlijke en niet het collectieve leiderschap aangehangen. De maire
stond dus aan het hoofd van de gemeente. De conseil municipal
kwam normaal maar een keer per jaar bij elkaar. Dientengevolge
moest er al vanaf het begin een maire zijn geweest.
Dank zij de burgelijke stand, die op 1 januari 1811 werd ingevoerd, was zijn naam snel gevonden. Het was de schout-civiel,
Bonaventura S.J. Havermans, die met het ambt bekleed werd. Hij
zal tegelijk met de andere gemeentebestuurderen op 1 november
1810 zijn benoemd.

Mr . B. S. ]. H avermans ( l ïï9 - 1854 ),
schout en vrederechter te Ginneken.

LOTGEVALLEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR
Mr. B.S.J. Havermans was een zoon van de bekende Josephus Havermans, de stichter van het huidige Weilust te Heusdenhout, een
buitenhuis, dat Bonave ntura later zelf ook zou gaan bewonen.9)
In feite oefende de jonge Havermans sinds hij als maire was beedigd twee functies uit. Hij was immers nog steeds schout-civiel.
De Fransen, die van plan waren geweest om per 1 januari 1811 een
nieuwe rechterlijke o rgansatie in te voeren, waren daar niet in
geslaagd. Zij hadden de invo ering namelijk afhankelijk gesteld
van de installatie van het Keizerlijke Hof in Brussel, waaronder
het gebied ten zuiden van de grote rivieren ressorteerde. Pas in
mei 1811 v ond de installatie plaats.

Op 10 juni werd de rechtbank van eerste aanleg in Breda geinstalleerd en pas op 21 juni kregen de plaatselijke civiele
rechtbanken opdracht om terstond hun activiteiten te staken.
Dat betekende voor Havermans in ieder geval het einde van
zijn functie als schout-civiel, maar wellicht bracht het meer
gevolgen voor hem mee. Het is bekend, dat hij in 1813 de functie
bekleedde van vrederechter (kanton-rechter~ zouden wij zeggen)
in het kanton Ginneken. 10) Wij vermoeden, dat hij al in april
1811 tot dat ambt was geroepen en dat hij in juni van dat ·jaar
met zijn werkzaamheden is begonnen. De functies van maire en
van "juge de paix" waren onverenigbaar en Havermans zal het
eerste ambt hebben moeten neerleggen, zodra er een nieuwe maire
in functie was. We zien ook, dat Havermans op 7 augustus 1811,
precies op de dag van de beëdiging van zijn opvolger Van der
Burcht van Lichtenbergh, de laatste (overlijdens)akte als maire
en ambtenaar van de burgerlijlestand ondertekende.
Erg gelukkig zijn de Fransen niet geweest in de keuze van hun
gemeentebestuurderen in Ginneken en Bavel. De adjunct~maire,
Hendrik Meeren, overleed al op 12 maart 1812. In zijn opvolging
werd voorlopig niet voorzien. Volgens de Franse wetgeving zou
met ingang van 1813 immers de herbenoeming van de zittende of
de benoeming van nieuwe maires en ajunct-maires in heel het
rijk moeten plaatsvinden. 11)
De situatie werd ronduit precair, toen Van der Burcht in het
begin van 1813 ziek werd. Op 20 januari schreef Adriaan van
Hooijdonck, een van de leden van de raad, een brief naar de
onder-prefect, waarin hij melding maakte van de netelige toestand in verband met de ziekte van de maire en ' h~t ontbreken
van een opvolger van Hendrik Meeren.
Dezelfde dag nog antwoordde de onder-prefect, dat V'an Hóoijdonk
voorlopig maar de functie van maire moest waarnemen. Zolang Van
der Burcht ziek was, moest hij bij de ondertekening van brieven
en andere stukken melden, "Par autorisation superieure Le
conseiller municipal faisant fonction de maire pour le maire
malade". Mocht Van der Burcht onverhoopt komen te overlijden,
dan moesten de vier laatste woorden vervangen worden door de
melding ... "dont la place est vacante par décès". 12)
Wat Van Hooijdonk bij de opstelling van zijn brief aan de onderprefect niet wist of wellicht verzwegen heeft, was, dat Van der
Burcht van Lichtenbergh toen al overleden was. Reeds op 19 januari 1813 om drie uur in de morgen had de maire de geest gegeven, maar eerst daags daarna werd zijn overlijden aangegeven!
Het is duidelijk, dat er nu snel raad geschaft moest worden.
Van Hooijdonk noemt zich in de akten van de burgelijke stand
dan ook al snel "adjoint-maire" en op 28 februari 1813 trad er
al een nieuwe maire, mr. Laurens Beens in functie. 13 l
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Ook Beens was voor de Ginnekenaren geen onbekende, want op
20 januari 1812 was hij voor de rechtbank te Breda beëdigd
als notaris met als standplaats Ginneken.
Denkelijk heeft Beens als maire de eed van gehoorzaamheid aan
de Franse grondwetten en van trouw aan de keizer afgelegd in
handen van de prefect van het departement in Antwerpen op 26
en 27 februari 1813. Anders is het niet te verklaren, dat de
onder-prefect hem op 28 februari een brief schreef, waarin hij
de hoop uitsprak op een vruchtbare samenwerking, zoals Beens
dat zijnerzijds daags te voren per brief aan het adres van de
onder-prefect had gedaan. Zo'n briefwisseling zou toch weinig
zin hebben gehad, als men elkaar bij gelegenheid van een beediging al zou hebben gesproken.
Werd zo'n vruchtbare samenwerking in die tijd gezien als
"collaboratie"? Het antwoord luidt simpelweg: nee.
In dat geval immers zouden de maires na de terugtocht van
de Fransen in groten getale afgezet zijn. Op een enkele uitzondering na, de medicus F.X. Janssens, maire van Oosterhout,
werden zij allen in december 1813 door de commissarissen van
de souvereine vorst , Willem I , aanges teld als "provinsioneel
burgemeester".
Ook Laurens Beens bleef in Ginneken en Bavel op zijn post als
hoofd van het gemeentebestuur .14)
Wie er van de leden van de con seil municipal hun functie bleven
behouden is vooralsnog een open vraag. ·ook met betrekking tot
het wedervaren van gemeentesecretaris Van Opstal liggen er nog
vragen ter beantwoording, want in wezen kende de Franse organisatie van het gemeentebestuur een dergelijke functionaris niet
en de man zal toch aan de kost hebben moeten komen< nadat hij
in juni 1811 als griffier van de civièle rechtbank tezamen met
de schepenen werd bedankt. Wellicht tof voor een volgend verhaal
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7 . C . A . Terheijc!en, voorl. inv. nrs . 341 en 1672; C . A. Teteringen, voorl .
iiiv nr . 18 .
8 . Dat er een zekere mate van inspraak was, blijkt ook uit ,fe opgave van 1fe
maire Havermans aan <fe on<fer-prefect van 2 juli · 1811, waarin hij cfe namen
noemt van tien lieden, die geschikt zijn om li<f te worden van het Bureau
,fe bienfaisance . Er waren vijf leden nodig. De brief werd op 17 juli tezuggestuur,f . De onder-prefect wilde niet alleen de namen weten, maar ook de voornamen, cfe godsdienst het beroep e . <f .
9 . F . A . Brekelmans , De Buitenplaats Weilust te Heusc!enhout en het Geslacht Havermans, in : Jaarboek oranjeboom, XXIII 11970), 86 vlgg . Aan c!it Jaarboek is ook
het portret van Havermans jr. ontleend
10. A . R. H . Hommers, Brabant van Generaliteitslanc! tot gewest, 1!1 . II (Nijmegen,
1953), 405-406 .
11 . De ambtstermijn van maire en adjoints was vijf jaar ( Sénatus-consul te organique
du 16 thermidor an X (=4 augustus 1802 ); het eerste aftreden was bepaald op
1 januari 1808 (Décret impérial du 15 avril 1806 (Bulletin ties lois, 4ème
serie, no . 87) .
12 Aan deze opdracht heeft Van Hooijdonk zich kennelijk weinig gelegen laten liggen,
althans in de akten van de burgerlijke stand .
13 . Op deze dag schreef hij cle ee rste akte" van de burgerlijke stand in en op deze
dag vervolgde hij ook cfe op 15 januari afgebroken registratie van de uitgaande
brieven in het correspondentieregister.
14 . Volgens de aantekeni n gen van J . cunen i n zijn Inventaris van het gemeentearchief
zou de wisseling tussen Van den Burcht van L ightenbergh en Beens pas in 1815
hebben plaatsgevonden . Dat is duidelijk een vergissing .

NOTEN

G -~- Ginneke n en Bave l, Inv. Cunen, nr . 857, Ingekomen stukken 1810 - 1813 .
Aan de ze s t ukken i s voor dit verha al ve e l ontleend. Verw ij zing is doorgaans
achterwe ge gela t en.
2. De o rgan isa t i e en het takenpakkke t van de plaatseli j ke overhei d steunden o p
het Districts - en gemeentes reglement voor den Lande van Breda ( februar i /

maar t 1803) en op het Reglement en Bepaaling op het Just it ieweezen i n het
Departement Braband ( maar t 1803 ) .

J . Aantekening van J . Cunen in zijn ' Inventaris van het gemeentearchief van Ginneken

en Bavel
4.

Als noot 1 .

5 G A . Terheijden, Inv . nr . 4 3: Regi ster van uitgaande missives 1808-1810, in dato.
6 . A . P A . M Spijkers, De indeling van het rechtsgebied van de tegenwoo rdig e provincie No ord-Brabant in kantons, in: Varia Historica Brabantica, IX ( 's-Hertogenbosch, 1980), 145 en 163, noot 13

6:-3. Sp ijke rs, a . w , 166 . De ve rwi jzingen van Spi j kers zijn niet geheel juist .
Vgl . J . M. H. Broeders, Va n diversiteit tot eenheid; de ontwikkeling van de
bestuursinrichting van de gemeente n Oos terhout, Raamsdonk, Terheijden en
Teteringen 17 95 -18 51 (ms.), 40-43

De opening van ons museum op ó september werd door drie leden
fotografisch vastgelegd .
Astrid Hoogerheide filmt, Jac Bax fo t ografeert en Jan Grauwmans
maakte deze f oto.
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FEESTEN

VRIENDENNlM1ER
Ter gelegenheid van de 76e verjaardag van drs. Willy
Knippenberg heeft Brabants Heem onlangs een speciaal
"Vriendennummer" uitgebracht als geschenk aan deze
Brabantse Volkskundige. Bijna driehonderd artikelen
verschenen van zijn hand, terwijl hij meer dan duizendmaal een lezing ve.rzorgd!voor de Brabantse Heemkunde
Kringen*.
Op 13 november kende Brabants Heem hem de Erelegpenning
van Brabants Heem toe. De penning werd hem overhandigd
door Mr. Frits Speetjens, voorzitter van Brabants Heem.

"

In nummer 50 van ons tijdschrift (15-12-1984) publiceerde Drs . W. Knippenberg "Drie Huiszegens uit
Nieuw-Ginneken" . Dit artikel is niet in zijn gepubliceerde bibliografie opgenomen. Meerdere malen
(7 keer) hield hij een lezing voor onze Kring .
Op maandag 16 maart de volgende.

TIJDSCHRIFI'

BRABANl'S
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HEEM

Vele .van onze leden zijn geabonneerd op het tijdschrift
"Brabants Heem".
Indien U het abonnement via onze Kring laat lopen betaalt
U f 17,50. Rechtstreeks kost het f 20,--.
Wilt U 'n abonnement?
bankrekening van onze
Stort
Kring

PIANI'EN IN DE WEERSVOJRSPEI.J..Ir-x; (7)
Wintermaand
Onweer op 't kale hout
Brengt 'n voorjaar nat en koud.
Louwmaand
Regen in in januari brengt de vrucht geen zegen
De landman wenst een februariregen.

In die dagen ging het er bij eindejaarsfeesten heel wat kariger aan toe dan nu, 't was toen altijd krisis, niet zogezegd
maar ~cht. De gemiddelde huisbewoner in de Kempen liep krom
van de jicht kouwelijk door zijn tochtige woning en alleen in
de buurt van de rokerige haard kon je je wat opwarmen. In de
achterkeuken aan de moos sloeg je blauw uit van het ijskoude
pompwater en in de beste kamer waar ook geen vuur was, verdwenen de ijsbloemen de ganse wintertijd niet van het glas.
Zo hadden we meteen goedkope glasgordijnen. Wie 's avonds
vroeg rond de negenen al zijn beddebak opzocht, uit zuinigheid verjaagd van het uitdovende vuur, moest rillend , zijn
kleren verwisselen voor een nachthemd en dan in duikvlucht
verdwijnen onder drie tot vier rode oorlogsdekens die meer gewicht dan warmte gaven. Je adem verstijfde in kringetjes tegen
de dakpannen en 's morgens stonden je kaken en je neus verkleumd op je gezicht.
Feesten zei je?
Op de vooravond van Kerstmis moest er voor twee dagen gewerkt
worden zoals altijd voor een zondag en zo was er al een stuk
van de aardigheid af. Met de laatste karrevracht halfbesneeuwde rapen kwam ook een masteboom mee naar huis, in 't voorbijgaan omgekapt uit wat overgebleven scharhout. Die den versierden we met lange slierten engelenhaar en met gedraaide kaarsjes
die we met knijpertjes op de takken vastzetten, Zogezegd wegens
brandgevaar mochten we de kaarsjes nooit aansteken, maar op
die manier gingen ze ook jàren mee. In de eigengemaakte kerststal kregen plaasteren beelden van Jozef en Maria, een stuk of
wat afgebladderde herders, schapen zonder kop, os en ezel en
het Jezuskind hun vertrouwde plaats. Errond werden vele paternosters gelezen en zelden kerstliederen gezongen want wie al
van alles meegemaakt had zong niet meer zo hard.
Kerstavond betekende vooral vroeg naar bed om voor middernacht
weer te kunnen opstaan en door een dikke laag verse sneeuw naar
de middernachtsmis te ploeteren, middernacht viel toen nog om
twaalf uur 's nachts en dat middernachtelijke uur gaf meer dan
nu aanleiding tot barre koude, natte voeten, rondzwevende
sppokgestalten en snijdende vrieswind.
In de nauwelijks verwarmde kerk kon je verder zitten verkleumen in je halfslaap en wie na de moeizame terugtocht met ijsvoeten weer in zijn bed belandde, kon de winterslaap niet meer
vinden.
Feesten dus, in een tijd dat er weinig te feesten viel,
't Varken was geslacht en de beste stukken verkocht of naar de
pastoor gedragen. De rest stak in de pekel. En wie at er toen
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kalkoen, zo'n taai beest. Kiekens dan maar, of een verdwaald
konijn. Hazen waren voor de heren en op teerfeesten was 't
altijd van stoofvlees of frikandellen met krieken. Weinig of
geen groenten, tenzij op gelegde erwten en bonen, labbonen en
paardebonen. Van de zolder werden gedroogde appels en peren
gehaald en in schijven gesneden op taarten of vlaaien gelegd
en zo in de oven gebakken. Wie 't niet opkreeg, bleef met de
gebakken peren zitten.
Uit: "De Hoogstraatse Gazet" van vrijdag 24 december 1982 .
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DE HARDE WAARHEID OVER KERSTMIS
Nergens vindt u in de bijbel dat Jezus zou geboren zijn op 25
december. Meer nog. De meeste historici twijfelen er aan dat
Christus zou geboren zijn bij het begin van onze jaartelling.
Zijn geboorte zou zich situeren rond 7 voor Chr.
De eerste 3 eeuwen van onze jaartelling had het christendom
zich over het gehele Romeinse rijk verspreid. Maar de toenmalige clerus moest met lede ogen aanzien dat het volk zich pp
21 december uitbundig hield aan het heidense feest van de
perzische godheid Mithra, de onoverwinnelijke zonnegod. Vanaf
21 december beginnen de dagen weer te lengen en neemt de zon
weer de overhand. Talrijke heidense gebruiken begeleidden deze
gebeurtenis.
Liberus, de toenmalige paus, had in 354 na Chr. het geniale
idee. de geboorte van Christus te situeren rond diezelfde tijd,
namelijk 25 december, zodat de feestelijkheden zich verplaatsten naar deze meer kerkelijke datum. Het feest bleef leven,
maar de inhoud was "verchristelijkt". Alzo ontstond Christusmis of Kerstmis.
De Kerstman op zijn beurt werd slechts "geboren" in 1822 en

is een puur Amerikaans produkt zoals Coca Cola en Mickey Mouse.
Hij .i s het geesteskind van de theoloog . ( ! ) Clement Moere en
werd voor het eerst geportretteerd door Thomas Nast. Het staat
echter wel vast dat hij ge!nspireerd werd door Sinterklaas
(heet trouwens nog Santa Claus), maar dan met muts, stok en
kapmantel.
Hoedanook, hij is slechts één vertegenwoordiger van de lange
rij magische figuren zoals Sinterklaas, Sint Maarten, Sint
André (Fr.), Sinte Chatherina en Lucie, Tante Arie (Fr.), Frau
Holle (D), Vader Vries of Babouchka (Rus!.) of de Kerstbok
(Scan.).
Kortom de goedheid zelve.
Uit: "De Hoogstraatse Gazet" van vrijdag 21 december 1984.
De Ke r s t g r oep "En Gij S t e rre "
vln r . Ja n Soeterb oek, Roel an d Stoop , I n e Versaeve l ,
Toon Versae vel , Pie t e r van Ginne ken .

EN GIJ STERRE
Zondag 28 december a.s. zal de groep "En Gi j St erre" weer
rondtrekken door ons heem.
Om 10.00 uur zal de groep per koets met Jac van Steen
bij het museum arriveren om daar z'n "liedekens" te zingen .
Na een kort opt r eden rijden ze verder richting Strijbeek.

Op Driekoningen
Drie koningen! Drie koningen!
Geef me 'ne nieuwen hoed!
Mij'nen ouwe(n) is versleten
Moeder mag 'et nie weten!
Vader hee'get geld
In den oogst (of op de rooster) geteld!

Pater Wilfried Mertens, Capucijn, Meerseldreef.
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WIEROOK EN MIRRE
door Cees van der Wielen

VITG&VElt :
EDVARD VAN WEES.
BR~OA .
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PATER GEllV...,,IVS., O.M . C,..P.,
c•PVCUNl!NKLCDSTER. TILSVR.G .

In het Kerstverhaal lezen we het, in menig Kerstlied zingen
we het, op schilderijen van vooral Vroeg-middeleeuwse meesters kunnen we het zien: na zijn geboorte werd Christus
door de wijzen uit het Oosten wierook, mirre en goud aangeboden.
Een "koninklijk" geschenk in die dagen, want de twee reukstoffen en het edelmetaal waren zeer kostbaar. Wat wierook
en mirre betreft was dit te wijten aan vervoersmoeilijkheden; het moest van ver komen. Ook in hun economische geschiedenis bevestigen dus wierook en mirre hun vluchtige
voorbijgaande eigenschappen.
Voor de meeste van onze lezers zijn wierook en mirre onlosmakelijk verbonden met de kerstsfeer.
In dit blad
daarom iets naders over de aloude reukstoffen.
OVER DE REUKSTOF ZELF
Mirre komt van een struik, de Comiphora. Deze groeit vooral
in het Zuiden van Saoudi - Arabië, Jemen en het aan de overkant van de Rode Zee gelegen Ethiopië en Somalië.
De struik wordt ongeveer 3 meter hoog, de bladeren zijn spits
en drietallig. De mirre (myrrhe is Arabisch voor bitter) komt
als hars spontaan uit de stam van bovengenoemde plant en verhardt in de lucht.
De druppels (tears) worden verzameld, meestal in de maanden
mei tot en met september.
Wierook komt van de boomsoort Boswellia en groeit in hetzelfde deel van de wereld als de mirre.
De boom wordt ongeveer 5 meter hoog. De bladeren worden naar
boven toe groter. De boom draagt groen-witte of rode bloemen
die in trosjes staan.
De wierook (wie- of wijh-rook betekent gewijde rook) wordt
gewonnen door in de stam van de boom insnijdingen te maken,
waardoor een melk-wit sap naar buiten treedt, dat vervolgens
gedroógd dient te worden.
Door verbranding en/of verpulvering van de harsen komt de
geur vrij.
GESCHIEDENIS VAN WIEROOK EN MIRRE

o,

Jezus, kleine Koning van Bethleh_em wij offeren U 't goud onzer

liefde, de wierook onzer gebeden en de mirre onzer verstervingen.

Meer dan 34 eeuwen geleden was blijkens een inscriptie in
hiëroglyfen in Der-elBahri (Egypte) wierook al bekend. Op
een der stenen van een aan koningin Hatsjepsoat toebehorende

00

81

tempel staat: "Het schip vaart op zee en de soldaten
van de heerseres van Egypte komen aan
in het land Poent. Het is een machtig
gebied, dat de Egyptenaren slechts
kennen van horen zeggen. Men neemt
wierook zoveel als men wil en belast
daarmee de schepen. Men vindt er bomen
vol wierook en alle andere schone dingen".

mirre te gebruiken.
Ook de eerste Christenen die zich wilden distantiëren van
de Romeinse en Griekse zeden, wilden geen wierook en mirre
bij hun erediensten gebruiken. Huishoudelijk gebruik was
wel toegestaan.

Van deze koningin is bekend dat zij 31 in houten vaten geplante uitheemse mirre-bomen liet overkomen om in Egypte
te acclimatiseren.
De mirre en wierook werden tot poeder gemalen en door de
Egyptenaren gebruikt als parfum (per funum =met de reuk).
Ten behoeve van de eredienst in de t~mpels werden de
reukstoffen verbrand. De aanvoer van wierook en mirre werd
verzorgd door Arabieren, die in lange karavanen de vele
maanden vergende reis naar de Egyptische handelssteden
ondernamen.
Daar moest wel wat tegenover staan!
De handelaren ruilden dan ook hun waar tegen goud.

Onder Constantijn (274-337 n.Chr.) komt het wierookbranden
in de Christelijke eredienst "officieel" voor.
Wanneer pelgrims dan ook in de vierde eeuw de heilige stad
Jeruzalem bezoeken, branden er tijdens de diensten in de
holte van het heilig graf drie schalen met wierook.
In tegenstelling tot de hedendaagse liturgie waarbinnen de
vrouw geen taak is toebedeeld. werden tijdens de toenmalige
erediensten de wierookvaten vaak "bediend" door vrouwen.
In de Middeleeuwen zijn waarschijnlijk wierook en mirre
door de kruisridders uit het Midden-Oosten mee naar deze
streken gebracht. Ook de handel begon zich vanaf die tijd
in toenemende mate te inter.e sseren voor luxe reukwerken.
Men noemde mirre toen "een der kostbaarste specerijen".

Naast reukmiddel werd mirre ook gebezigd als genees- en
conserveringsmiddel. Herodotus vertelt bijvoorbeeld over
de Perzen, dat deze, wanneer zij dappere, gewonde strijders
in leven trachtten te houden, zij mirre legden in hun wonden.
.
De Perzen moesten overigens in hun tempels vijf maal per
dag, ritueel wierook en mirre branden.

In onze tijd worden wierook en mirre vooral voor respectievelijk liturgische en medische doeleinden gebruikt, alhoewel
met het stijgen van de belangstelling voor het Oosterse denken en mediteren ook de "sfeerbepalende" réukstoffen wierook
en mirre weer volop in de markt liggen.

De Chinezen van de oude dynastieën mengden er hun spijzen
mee en voerden hun runderen mirre om de kwaliteit van de
melk te bevorderen.
omstreeks de zevende eeuw voor het begin van onze jaartelling gaan de Grieken, naar Egyptisch voorbeeld ertoe over
om wierook te branden voor hun goden. Daarvoor gebruikten
de Grieken reeds mirre als reukstof en als middel om de wijn
pittiger te maken.
De hun als wereldheersers opvolgende Romeinen gebruikten de
wierook en mirre aanvankelijk ook als reukstof en als middel
om de lucht te verbeteren, later als rookstoffen ter ere van
hun huisgoden en goden.
De joden was het echter ten strengste verboden wierook en

De oude kerkvaders beklagen zich later enkel nog over het
gebruik van wierook als zij menen dat hierdoor de godsdienst in gevaar kan komen.

Tenslotte: Misschien is rond de jaarwisseling de pikante
geur van een brandend stukje wierook trouwens wel te prefereren boven de ouwbollige oliebollengeur.

******
Wie nog verder wil ruiken aan dit onderwerp .••••••
Th. de Vries, Wierook en Mirre, Stichting IVIC 1957
C. Atchley, History of the use of incense,
Ons Liturgisch Tijdschrift, 1938,
R. Hennig, Terrae incognitea,
H. en G. Schreiber, Versunkene Städte.
Uit: De Runstoof, Alphen (dec. 1980)
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ROND DE GESCHIEDENIS VAN HET KERSTFEEST
door A.H. van Dort-van Deursen
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1s onze TOevLUCHT en STerKre

€en mÄchtige hulp in de nood :
Dus vrezen wij niel:s ~ worcl\: ole 1
.
a.a.rcle uit h2t.ar voegen geru k.::,
Al woeolen ole volken ~ WÄnkelen

· de sl:a.l:en • ÄI beefl: ole ~~rol~ 1
door ole sl:~m vAn ~!,jn olonoler
.
De God oler heerschÄren is me~ ons.
.
Onze burchl: is Ja..cobs God !

ZALlG KERSTF"E.EST!
Acnc-"G••..
•81~8UDA

Hoe is het Kerstfeest ontstaan en wanneer is het begonnen?
Het antwoord hierop moeten wij helaas schuldig blijven want
hoe gek het ook klinkt de axakte datum weten wij niet.
Wat men wel vierde was het feest der "Epiphanie", het feest
van de openbaring des Heren, 6 januari. De vroeg christelijke
wereld herdacht dan de doop van Christus in de Jordaan, de
ontmoeting van de Christelijke wereld met de Heidense en
Christus' dood. Toch was dit feest evenals het Kerstfeest van
oudsher een heidense zonne- en vruchtbaarheidsfeest.
Men vierde op 6 januari nl. het feest van de geboorte van
Osiris, de zonnegod van het Nijlland.
Zoals zovele feesten dateren onze nu kerkelijke feesten uit
de eeuwen dat het Christendom nog niet bekend was. In wezen
- zoals ik al eens eerder schreef - (I) zijn het allen oerheidense vruchtbaarheidsfeesten. De cyclus opent zich met het
feest van St. Maarten, waarbij het strooien van pepernoten
- wat overigens ook voor St. Nicolaas geldt, moet gezien worden als het inzaaien van de akker, waaruit straks het nieuwe
leven weer komt.
Ook de eindejaarsfeesten met name de "Joel, winter of bij de
Romeinen de "Saturnaliën" was het feest van het "bevruchtingstijdperk", de tijd waarin Moeder Aarde, terwijl de natuur haar
winterslaap doet, nieuwe krachten verzamelt en samen met de nu
steeds sterker wordende zon de komst van de lente voorbereidt.
De Romeinen vierden hun "Saturnaliën, hun Twaalf Nachten"
's nachts. Zij vierden inderdaad hun feesten 's nachts, een
gebruik dat wij van hen hebben overgenomen, Kerstnacht, Oud
en Nieuw, Paaswake en ook onze goede Sint Nicolaas brengt
zij veel gewaardeerde spulletjes 's nachts.
Bovenstaande ter inleiding voor een goed begrip.
Kerstmis, en hoe is het ontstaan ?
Een poging tot antwoord. We gaan terug naar de derde eeuw na
Christus. In de tweede helft hiervan is in Rome Keizer Decius
opgevolgd door keizer Aurelianus. De verschrikkelijke choas
welke door toedoen van Decius is ontstaan op zowel politiek,
militair als ekonomisch terrein, zinken in het niet bij alle
vorige regeringen. Onrust, lokale terechtstellingen en arrestaties, waarbij vooral de eerste Christenen het moesten ontgelden, waren aan de orde van de dag. Aurelianus, de nieuwe
keizer, pakt deze chaos voortvarend aan. Na vier jaar is het
Romeinse Rijk door toedoen van het straf beleidvanAurelianus
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zover hersteld dat hij de eretitel kreeg van: "Restitutor
Orbis", hersteller van het wereldrijk. Hij hecht grote waarde
aan de godsdienst, aan de heidense wel te verstaan, toch laat
hij de christenen met rust. Als eerste keizer gaat hij een
echte religie-politiek voeren en wanneer hem grote militaire
overwinningen in het oosten ten deel vallen, schrijft hij dit
toe aan de Syrische Zonnegod Mithras, welke aldaar vereerd
wordt. Hij gaat dan ook de cultus van deze Syrische Zonnegod
te Rome invoeren onder de titel: "Sol invictus" d.i. Onoverwinnelijke God, waarbij hij zichzelf "Dominus Deus" d.i.
Goddelijke Heer laat noemen.
Aurelianus laat dan, na zijn grootste pacificatie in oost en
West te Rome een prachtige Zonnetempel bouwen.
Op 25 December - de hoogtijdag van de "zonnewendfeestweken
- 17 dec. - 6 jan. - wordt deze "Templem Solis" plechtig ingewijd. Iedereen kreeg vrijaf, ambtenaren, burgers en ook de
slaven.
Hoe stonden de Christenen hier tegenover ?
Dat er een "officieel" verzet is geweest, daarvan is niets bekend. Wel bestond er een "nee" tegen dit heidense officiële
staatsbestel van keizer Aurelianus en een "ja" voor een christelijk feest voor de pasgeboren Koning der Joden.
Zo stelden zij, de Christenen, het feest in van "Het Nieuwe
Licht der Wereld" Christus die zelf de dood overwon, dit tegenover het feest van de geboorte van de onoverwinnelijke zon,
Aurelianus' feest dus.

heim·gevier"d hebben.
Wanneer ·de "Romeinse Kalender" van 354 verschijnt staat daar
alle reeds bestaande feest- en gedenkdagen zoals de verjaardagen van alle Romeinse keizers, als ook de sterfdata van de
bisschoppen op, maar 6c5k op 25 December de "Dies Natalis Solis Invicti", de Heidense geboortedag van de Onoverwinnelijke
Zon naast ••• de Gedenkdag van de Geboorte van Christus, het
Nieuwe Licht der wereld, de dag met welke het rijtje der martelaarsfeesten in de kalender begint.
Het heidense feest is dan gekerstend, maar we mogen niet vergeten dat, op de "oudste Kalender" - pauselijk goedgekeurd Kerstmis een Martelaarsfeest heet.
Rood is de kleur van Kerstmis, rood de kleur van het bloed
der martelaren.
De _eerste sporen van een kerkelijke viering van Kerstmis
vindt men in de "Kalender van Filocalus", daar lezen we:
"I p. Chr. Caesare et Paolo sat XIII Hoc cons. Ons. ihs. xpc.
natus est VIII Kal. Ian. de ven. Iuna XV", dit is: Christus
is geboren onder het consulaat van c.caesar Augustus en L.
Aemilius Paulus op 25 December, die op Vrijdag viel, op den
15de dag van de nieuwe maan. In de kalender bevindt zich ook
een lijst van kerkelijke gedenkdagen, geordend volgens het
kerkelijk jaar, de z.g. "depositie artyrum", die begint met:
VIII kl. Ianu. natus Christus in Betleem Iudeaé, op 25 December is geboren Christus in Bethlehem, gelegen in Judea.

Na het invoeren van dit offciële Zonnefeest op 25 December
besloot Aurelianus, die aanvankelijk mild gestemd was tegenover de christenen, een vervolging tegen hen voor te bereiden.
Aurelianus werd echter zelf vermoord.
De vervolging kwam twintig jaar later onder Keizer Diocletiaan
en opvolger van Aurelianus, het was de bloedigste vervolging
welke het jonge christendom ooit gekend heeft ••• Acht jaar
verlopen en dan komt "Konstantijn" een heidense en nadien
christelijke keizer.
Hij is het die vrijheid schenkt aan het christendom. De herinnering aan Christus geboorte kon nu als een soort overwiningsfeest gevierd worden juist op 25 December, de Heidense
Romeinse feestdag.
De datum 354 na Christus is dus voor de christenen heel voornaam. De Romeinse kalender geeft dan voor het éérst het vieren
van Kerstfeest aan.
Men moet dus uit bovenstaande geschiedenis aannemen dat v66rdien de christenen het geboortefeest van Christus in het ge-

BRONNEN:
I. "Brieven van Paulus", no. 42.
"Bisdomblad 1976", Kerstmis in het rood, door or. J. van
Laarhoven.
"V.v.v. Breda". Kerstmis en kerststallen door de eeuwen heen,
door A.B. van Dort-van Deursen.
"Engelbrecht van Nassau", Breda 1982,no. 3.
Het Driekoningenfeest in vroeger jaren, door
door A.B. van Dort-van Deursen.
"Rond Kerstmis", Liturgie en folklore,
door L. Verwilst, O.P.
"Het Kerstfeest, ontstaan en verbeiding, viering in de
Middeleeuwen", door J.J. Mak.
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GEEN OFFERDIER, MAAR EEN KERSTBROOD
door Gemma Nanninck

Op 12 september 1987 zal voor het eerst in Nederland een
"Open Monumentendag" georganiseerd worden.
Van zoveel mogelijk monumenten zullen die dag de deuren
_ open gaan.
De bedoeling is dat de Open Dag een jaarlijks terugkerend
evenement gaat worden.
Het idee is afkomstig uit Frankrijk, waar in 1984 de eerst
"Journeé Portes Overtes" gehouden werd.
De Franse dagen trekken veel bezoekers.
De Nederlandse organisatie is thans in volle gang.
Alle gemeentebesturen hebben een uitnodiging ontvangen met
het verzoek om medewerking.
U zult er in de komende maanden meer over horen.

Met ingang van 1 september 1986 is de door de
Katholieke Universiteit Brabant (KUB) beheerde
Brabantica-collectie (=de voormalige bibliotheek
van het Provinciaal Genootschap) na de verhuizing
naar Tilburg weer raadpleegbaar voor de gebruikers.
Deze collectie is toegankelijk op de volgende tijden:
werkdagen
09.00-17.30 uur
dinsdagavond
17.30-20.30 uur
zaterdag
09.00-13.00 uur
Deze tijden gelden tot 1 juli 1987.
De Brabantica-collectie is raadpleegbaar via de
Leeszaal Algemene Bibliotheek (LAB) die is
gevestigd in gebouw A van de Katholieke Universiteit.
De KUB ligt op enkele minuten loopafstand van het
station Tilburg-West.
JUBILFA

In 1987 bestaat de Stichting Brabants Heem 40 jaar en
het Noordbrabants Genootschap (het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant)
150 jaar. Deze jubilea zullen natuurlijk niet in stilte
gevierd worden. Beide organisaties zijn bezig met een
bijzonder jaarprogramma 1987, waarin de locale en regionale beoefenaren van cultuur en historie aan hun
trekken kunnen komen. Wij berichten er nader over in
onze volgende Brieven.

Kerstmis is niet alleen een feest van lekker eten en gezelligheid. Het is ook een feest vol traditie en eeuwenoude gebruiken, maar weet u waar Kerstmis vandaan komt en waarom
we het vieren?
Kent u de symboliek achter bepaalde gebruiken en ligt de
oorsprong altijd in een verleden? Zo is voor veel mensen
Kerstmis zonder een fraai opgetuigde kerstboom ondenkbaar.
Toch kennen wij dat gebruik pas sinds de tweede helft van de
negentiende eeuw. Het is oorspronkelijk een Duitse gewoonte,
die waarschijnlijk door de Duitse prins Albert, de echtgenoot van koningin Victoria, in Engeland is geintroduceerd.
In Engeland was de kerstboom al snel een sukses en in de
Verenigde Staten werd het gebruik onmiddellijk geaksepteerd,
maar vooral in het zuiden van Europa duurde het wel even voordat dit "heidens" symbool was ingeburgerd. En dat was zelfs
in Amerika te merken.
In een van zijn verhalen vertelt de Amerikaanse schrijver
John Cheever hoe geschikt zijn Italiaanse dienstbode was
toen haar werkgevers, eenmaal terug in de Verenigde Staten,
een denneb~om opsierden met kettingen en andere opsmuk. Dit
verhaal speelde zich niet af aan het eind van de vorige eeuw
maar in de vijftiger jaren van deze eeuw!
Kerstmis was toen al in de Verenigde Staten vooral een aanleiding om elkaar cadeautjes te geven en een paar dagen vakantie te nemen.
Kerstmis, zoals wij dat nu kennen, is ontstaan uit ee~ aantal feesten. De Romeinen vierden rond die tijd het nieuwe
jaar en de christenen hebben dit feest genomen om de geboorte
van Christus te vieren.
Er zijn veel oude gebruiken, die we terug vinden in onze huidige kerstgewoonten. Volgens sommige kultuurhistorici is het
traditionele kerstbrood of kerststol een "vertaling" van het
Romeinse gebruik om bij het begin van het nieuwe jaar een
offer te brengen. Ook de grote feestmalen die vooral rond
Kerstmis worden aangericht, zouden zijn terug te voeren op
aloude heidense offermalen.
Germaans-heidens zijn alle gebruiken die te maken hebben met
de zonnewende: het vieren van het feit dat we de langste
nacht achter ons hebben en dat vanaf dat moment de dagen weer
langer worden. Het branden van kaarsjes is daarvan wel het
duidelijkste voorbeeld.
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Ook de Joden hebben in de maand december een feest dat wel
het feest van het licht genoemd wordt. Tijdens de acht dagen dat Chanoeka gevierd wordt, herdenken de Joden de inwijding van de tempel. Een gebeurtenis, die honderdvijfenzestig jaar voor onze jaartelling plaatsvond.

BAKKEN
MET DRIEKONINGEN LENGT DE DAG
ZOVEEL EEN GEITJE SPRINGEN MAG
koekepan werd·-in die dagen op de grootste ring van de Leuvense stoof gezet. Door met de stoofhaak af en toe eens flink
te rammelen aan de rooster, of te koteren in de heetgloeiende
kolen stond weldra de ronde bol bloedrood te gloeien. Op de
tafel stond een bleekrode geëmmailleerde ketel en met de Pollepel schepte de moeder des huizes de koekepan vol met kissend
deeg; zachtjesaan bakte het dan goudgeel, hophop ging het dan
en de pannekoek lang andersom in de pan om hem zo verder af te
bakken. Op het platte bord groeide de stapel pannekoeken gestaag aan, de gelei, de bruine en witte suiker stonden allang
klaar en wij maar speuren in welke pannekoek de witte boon,
de koningsboon, verdoken zat, tot het sein voor de smulpartij
gegeven werd en wij maar slikken en happen en kauwen en om de
haverklap dachten we de boon doorgeslikt te hebben. Totdat
uiteindelijk de stilste uit de hoop rustig de koningsboon van
tussen zijn tanden peuterde en meteen tot koning gekroond werd
met een stuk gekarteld behangpapier op zijn kop. Voor de rest
van de avond was hij daarmee tot koning verklaard en hij mocht
alles zelf kiezen en bepalen, maar de versgebakken koning wist
meestal weinig meer te verzinnen dan •••• laat opblijven.
De eerste maandag na Driekoningen is al van oudsher Verloren
Maandag, Koppermaandag, Zotte of Blauwe Maandag, het einde van
de Midwinterfeesten. Die dag werd er eertijds nergens gewerkt,
drinkebroers trokken van herberg naar herberg en kregen van
hun bazen een nieuwjaar getrakteerd en in het Antwerpse eet
men op deze dag nog altijd worstebroodjes met gekruid kalfsvlees, of pannekoeken of appelbroodjes. Voor het werken was
het in alle geval •.• een verloren maandag!
't Was een dag van plezier maken of "kopperen" en daarop wijst
ook de benaming Zotte of Blauwe Maandag. (1)
Dat met name de drukkers in Noord en Zuid kopperen maandag
graag vieren, is te verklaren door het feit dat de drukkers
zelf de almanak en de nieuwjaarskaart als nieuwjaarstradities
hebben ingevoerd vanaf de 15e eeuw (Leuven 1490) en dus op
het einde van de drukke nieuwjaarsperiode wel aan een dagje
"feesten" toe waren. Terwijl wij alsdan eerder aan het omgekeerde toe zijn. U ook?
De

DE KULTURELE ACHTERGRONDEN VAN ONZE KERS'rl'RADITIES
Om de tempel in te wijden, moest er acht dagen olie worden
gebrand, maar er was nog maar genoeg brandstof voor één dag.
Toen gebeurde er echter een wonder, de olie bleek toch voldoende voor acht dagen. Vandaar dat de Joden in december
acht dagen lang een kandelaar met acht kaarsen erin laten
branden. Chanoeka is een gezellig feest, met cadeautjes en
liedjes, meer te vergelijken met ons Sinterklaasfeest, dan
met Kerstmis.
In ons land zijn we gewend elkaar met Sinterklaas cadeautjes
te geven. De laatste jaren nemen wij ook steeds meer het
Angelsaksische gebruik over om elkaar met Kerst te overladen
met presenten.
Kerstmis zoals wij dat nu vieren, laat dus duidelijk zien
onder invloed van welke kulturen wij hebben gestaan. De
denneboom hebben wij aan de Germanen te danken, die dankzij
Prins Albert in heel Europa en de Verenigde Staten ingang
heeft gevonden, de kaarsjes waarschijnlijk ook wel, het lekkere eten en het kerstbrood mogelijk aan de Romeinen.
De kerstkribbe en de kerststal tenslotte werden bedacht door
de Italiaanse heilige Franciscus van Assisi, die de armoedige stal van Bethlehem trachtte na te bootser.. Want ook in
zijn tijd (rond 1200) was bij de welgestelden Kerstmis nauwelijks meer een feest om de geboorte van Christus te herdenken, maar een paar dagen om te eten, te drinken en pret
te maken. Niets nieuws onder de zon, dus.
Kerstliederen horen ook bij Kerstmis. Ze zijn vanaf de tiende eeuw bekend, maar vooral in de late middeleeuwen en het
begin .van de Renaissance kwamen speciale kerstliederen in
zwang, waarschijnlijk vooral onder invloed van de kloosterorde van de Franciscanen.
Het over de hele wereld bekende "Stille Nacht, Heilige Nacht"
stamt echter pas uit 1818. De tekst is van de Oostenrijkse
kapelaan Josef Mohr en de muziek is van de organist uit dezelfde parochie: Franz Gruber.
Uit: Vast en Zeker, jrg. 5 nr. 4, dec. 1983

Uit: De Hoogstraatse Gazet, vrijdag 6 januari 1984.
1. Zie BvP 26, 31, 36 en 41.
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litermaat, serviesgoed, houten bestek, oliestel, bussen,
koffiekan, borden van "De Brouwers", emaille keuken gerief.

De tien jaar oude slagzin "Breng 'ns wat mee voor Paulus"
blijkt het nog steeds goed te doen. Op onze avonden, bij
het bezoek aan ons museum en tussendoor is er steeds weer
gelegenheid van alles mee te brengen voor ons eigen heemkundige museum. Tot 15 november kwam er o.a. het volgende
binnen

Kleding
Allerlei ouderwetse brillen en brillenkokers, hoge hoed,
rouwvoile, bontsjaal, Brabantse muts, slaapmuts, flanellen
hemd, · been kappen.

Apotheek
7 Bruine flessen/laboratorium maatjes

Koninklijk huis
beker, lepeltjes.

Archief
Affiche Heidem , kaart Land van Breda, verzekeringspolis,
mappen met muziek.

Land- en tuinbouw
Bussel (bessenmand), bietensnijder, heggeschaar, kapmes,
melkbus, staartophouder, bascule.

Bibliotheek
Groot aantal oude leesboeken o.a. ook: werkverschaffing.

Melkboer/veeteelt
Melkbus, melkkan, litermaat.

Café
Biertap, boerenjongens flessen, grammofoonplaten,flesopeners, courantenrek, vogelkooi.

Oudheidkamer
Pijpenrek, vaas, scheermes, scheerriem, beddegoed .voor bedstee,
houten gordijnringen.

Curiosa
Hanghorloge, fietsmoffen, zakhorloge met ketting, toiletgarnituur, schilderijtjes op glas, div. brillen, allerlei
medailles, Avro lepeltjes, kleine mangel, unster, 4 textielstempels, scheermes, naaldenkoker, sigarenkoker, pot van
Olen, stuk Turf (± 300 jaar).

Religie ·
Rozenkrans, papieren kerststal, beelden van Johannes, Gak,
Christus~Kop, Maria-Kop, Missiebusjes, schilderij kevelaer,
glazen kandelaars, koperen kruisbeeld, schilderij kruisafname,
religieuze platen, wijwatervaatjes, plaat H. Bart, groot
H. Hartbeeld.

Foto-archief
foto's Ulvenhout

Religieuze bibliotheek
Diverse kerkboeken.

Electra
Stofzuiger, iJzeren lampekap, hoogtezon, porceleinen
schakelaars.

Schoenmaker
Aantal leesten.

Imkerij
Bijenkorf, bijenkast.
Kelder
Weckflessen voor soep, gietijzeren pan, weckflessen, snijboonmachine.
Keuken
Strijkijzers, ouderwetse wasknijpers, kamentbakje, wasbord,
busje zand, zeep en borstplaatvormpjes, soda, koffiemolen,

School
Penhouder, bordkrijt, lineaal, schoolboekjes, griffeldoos.
Speelgoed
Ganzenbord, speelgoed-altaartje, locomotiEfmet 3 wagons,
blikken molen, speeldoos, autootjes, badkuip.
Timmerman
Beitels, volle kist meubelmakersgereedschap.
Wereldoorlog I
Distriebutiebonnen

Wereldoorlog II
Distributiebonnen, kogels, surrogaatzeep, waterkruik gemaakt
van kanonskogel.
Winkel van Sinkel
Theedoos met pakjes thee, kassa, sigarendoos, wasmiddelen,
puntzakjes, hoofd-eau-de Cologne, koekdozen, kwatta, allerlei
blikwerk, doosje saffraan, reclamekaarten winkel.
Schenkers waren: de dames, heren, families Adriaens _, v. Arendonk-Rops, J. Bastiaansen, N. Bastiaansen, A. v. Beek, J. Beesems,
C. Berger, Vod. Bogaard, Brauers, C •. den Brok, Th. Diepstraten,
H. Dirven, v. Disseldorp, A. v. Dort-v. Deursen, A. v. Dun,
Geerts, P. v. Ginneken, J. Grauwmans, T. Heestermans, G. v.
Herpen, J. Hoogeslag, W. v. Hout, R. v. Hulst, A. Koster,
W. Langen, Leclerc, A. v.d. Linden-Corstanje, Luyckx, A. Luyten,
K. v.d. Made, L. Mol, Mous, L. Nouwens, A. Oonincx, K. Peeters,
A. Pertijs, E. de Rooy, v. Schendel, Schrauwen, P. Tempelaars,
Veltman, A. Verkooyen, c. Vermunt, v.d. Wijngaard en vele
ons onbekende :schenkers •.

BIJGELOOF (48)
Als men appels en peren goed wil houden dan moet men ze
plukken bij afnemende maan.

AAN PRINSES JULIANA DER NEDERLANDEN BIJ HAAR HUWELIJK MET
PRINS BERNHARD VAN LIPPE-BIBSTERFELD
Keek niet door 't volle zomergroen
De gele pij al van den herfst,
Waar straks het achoone jaar in sterft •.. ?
Daar viel weêr, buiten elk seizoen,
Een nieuwe lente op Hollands erf.

"Dezelfde grond, hetzelfde veld,
Waar ons gemeene dooden zijn
In hun verheerlijking besteld,
Oefent aan u zijn zoet geweld
Van levens Mei en hoogfestijn!

De dagen keerden licht van lust,
De nachten van belofte zwoel Mijn hart, door 't blinde b1oed ontrust,
Als in een doolhof op gevoel
Tastte naar ongeweten doel ...

"Hoe rijker gij beminnen moet,
Te minder schieten wij tekort!
Een wedstrijd zal het zijn voorgoed
In liefdes eerlijke' overvloed,
Die door geen deelen minder wordt!

Daar zag het midden in den hof

"Al wat van u hoort lijven we in
Met u bij Hollands huisgezin,
Nu in u zelf verweezlijkt werd
De zoete zekerheid van 't hart:
Daar is geen Meimaand zonder min! •.. "

ORANJE IN 'T GOUD
Op 7 januari 1987 zullen Prinses Juliana en Prins Bernhard
hun gouden huwelijksfeest vieren.:--------------------'!~
Ter gelegenheid •.daarvan zal de heemkundekring Paulus van
Daesdonk vanaf 4 januari een tentoonstelling inrichten onder
de titel "Oranje in ' t Goud".
In de stal van het heemkundig museum toont Paulus zijn
"Oranjecollectie". Portretten, boeken, bekers, bussen, dozen,
zakdoekjes, speldjes, lepeltjes, glazen, wandborden enz.
betrekking hebbend op het Huis van Oranje. Kunst en Kitch,
oud en nieuw. Wilt U de collectie van de kring aanvullen?
Paulus stelt dat erg op prijs! Kom kijken naar dit onderdeel
van onze kollektie en ...
"Breng ook 'ns wat mee voor Paulus".

Uw oogen, waar verlangen sliep,
Zich openen tot bloemen diep Daar vond mijn hart zijn zingens stof,
Daar rees het stomme bloed en riep:
"Dat hebt gij goed en vroom gedaan;
Want die vertrouwen haasten niet;
En diep in 't hart uws volks verstaan
Het bloed dat kruipt, waar 't niet kan gaan,
Totdat het breekt in lucht en lied:

RIJMPRENT OP 7 JAN. 1937 DOOR DE REGEERING UITGEREIKT AAN DE NEDERLANDSCHE JEUGD
GEDICHT VAN P.C. BOUTENS; HOUTSNEDE VAN A. VAN DER VOSSEN
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (28)
bewaard door Mw. E. v.d. Wijngaard-Van Bavel
HEBT U EEN SIGARENBANDJE?
Bandjes zijn er met de vleet
Soms wel van een vinger breed
Rood met goud en allerhande klèuren
Zie ik om een sigaar
Denk ik, j5 had ik die maar!
Op de straat mag ik er niet om zeuren
Maar waarschuwt opgepast
Doe geen menschen overlast.
Maar wij hebben er zoo op gevlast
Want die mooie bandjes
Hebben wij zoo graag
Daarom zingen wij maar onze vraag.
Refrein
Hebt U een sigarenbandje
Hebt u er een voor mij bewaard
Hebt U een sigarenbandje
'k Heb er al heel wat opgespaard
Hebt U een sigarenbandje
Ben zoo blij als U 't mij geeft
Al ben ik een bijdehandje
Vraag ik het U heel beleefd.
Vader rookt altijd een pijp
Iets wat ik maar niet begrijp
Waarom rookt U niet voor mij sigaren
Koop sigaren rook is rook
Andere heeren doen het ook.
Want dan kunt U voàr mij sparen
Moeder zegt: Als jij weer gaat
Bandjes bedelen op de straat
Zal je zien wat jou te wachten staat
Moeder ik beloof u
Dat doe ik niet weer
'k Vraag op straat aan geen meheer.

HERINNERIN;EN UIT MIJN JElrn

door Jan Bastiaansen
Uw oproep in Brieven van Paulus nr. 61 over de naamgeving van
het heemkundig museum heeft mij tot de volgende gedachte gebracht.
In mijn kinderjaren, dat was vlak na de oorlog, kwamen er bij
ons thuis allerlei lieden langs de deur. Zo bijvoorbeeld de
melkboer. Dagelijks kwam, Nilleke Pap, want zo werd hij genoemd, met zijn melkkar getrokken door een pony, door de straat.
Huis voor huis ging hij dan naar binnen, aanbellen was er niet
bij want hij ging zoals iedereen in Brabant achterom, pakte
een gereedstaande pan of melkkoker mee en ging deze aan zijn
kar vullen. Daarbij gebruikte hij een "liter" een schenkkan
waarin precies één liter melk ging.
Zo ook de bakker die dagelijks kwam. Met een transportfiets,
waar voorop een grote mand gemonteerd was, reed hij zijn klanten
af. In een klein mandje deed hij dan van alles wat hij in zijn
assortiment had en kwam daarmee binnen. Tijdens een praatje en
onder het genot van een bakje koffie werden dan ook de "boodschappen" voor de volgende week genoteerd.
Een andere persoon die geregeld bij ons langs kwam was een
textielkoopman. Achter op zijn fiets had hij een grote koffer
met daarin "ellegoed". Zijn lappen stof hing hij over de
stoelen of spreidde ze uit over de grond. Mijn moeder maakte
dan daaruit haar keus en was in de week daarna weer constant
achter haar naaimachine te vinden.
Een persoon van totaal ander slag die regelmatig langs kwam
was de mulder. Wij thuis behoorden tot de categorie "burgers"
die thuis een varken hielden. Achter het huis in een schuurtje
was een varkenskot gemaakt met een kleine buitenloop.
Een big, gekocht met 6 weken, vrat zich elke dag vol met
keukenafval en hetgeen de mulder bracht. De mulder kwam met een
transportfiets met daarop wel 3 zakken van 50 kg meel.
In zijn witbestoven overall en zijn pet achterstevoren op zijn
kop droeg hij dan een zak meel achter naar het schuurtje.
's Zaterdags, waarom 's zaterdags weet ik niet, kwam '9ij ons ' in
de straat een "bullejood". Zijn bakfiets liet hij aan het begin van de straat staan. Hij gooide een baal over zijn schouders
en liep dan de straat in. "Ouwijzer en bullen!!!" riep hij dan.
Hij kon alles gebruiken ijzer, koper, bullen enzovoo rts. Met
een "unster" woog hij het oud ijzer in de baal en gaf zijn
prijs.
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Het was vooral in de winter dat Marijn van ' t Bru i nt j e uit
het Heike langs de deur kwam. Achte r op zijn fiets had hij
een hele stapel zelfgevlochten wasmand ~n en allerle i andere
korven bij zich. Kon hij geen wasmand kwijt aan mijn moeder
dan kocht hij van mi jn vader konijnenv e l len. Deze waren van
gestroopte kon ijnen o f hazen. Na de slacht werden de vellen
binnenstebuiten gedraaid en opgevuld met stro. Zo h i ngen die
dan te drogen i n de schuur totdat zij opgekocht werden door
Ma r ijn .
Dan kwam er regelmat ig nog een vrouw langs de deur. Ze was
alti j d te voet en in het z wart gekleed. Aan haar arm hing een
korf met allerlei snuisterijen. De korf met inhoud had altijd
mijn grote belangstelling vanwege de verscheidenheid aan
artikelen. Voor de deur zette zij de korf op de grond zodat
ik als klein man neke altijd een goed overzicht h ad van de inhoud. Er zat altijd van alles i n . Zakkammen, vlooienkammen,
stopnaalden, kaart j es elastiek, allerlei knopen, bolletjes
touw, aardappelschilmesjes, thee z ee f jes, schoenpoets, afwasbo r stels, .ka ohelpo et s , pannensponsen, scha r en , kortom allerlei
kle i ne huishoude li jke zaken .
Verder kwam e r in mijn kinderjaren nog een groeteboer in ·de
straat, bijgenaamd Jan Pot jes. Hij verkocht o.a. dadels en
vijgen , s meerlappen, zeiden wi j.
Jan Vis was een v i sboe r die ook kaas, klompen en touw verkocht. Hij reed met zijn transportfiets o.a . van Rijsbergen
naar Strijbe ek, Chaam en Alphen om zijn waar te verkopen. Bij
zijn komst z.a ten de kat.t en al op de dam te wachten om een
vissekop in ontvangst te kunnen n e men.
Nu kom i k u ite i ndel i jk op het onderwerp "de naam van het
museum". Omda t zovele mensen in die tijd met een korf of mand
l a n g s de deur gingen zou ik voor wi llen stellen om het museum
de n a am DE KURF te geven.
Di e ku r f symboliseert de versche i denheid aan artikelen d i e
daar i n aanwe zig kunnen zijn . Zo o ok in het heemkundig museum.
Allerlei zaken en dingen worden daarin tentoongesteld.
Ik geef U in overwegi ng om het museum deze naam te geven .
Lijkt het U geen geschikte naam: ook niet erg, mogelijk kun t
u dit s tukje d a n nog een s opnemen i n Uw voortreffel i jke
brie ven onder de t i tel "Her i nneringen uit mi jn jeugd".

• het informat iebl ad voor de l eden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
Rieuw-Ginneken. Het staat int ernationaal geregistreerd onder ISSN- 0166-0438.
et verschijnt vij f maal per jaar en gee ft naast veel informatie voor de l eden
ook vele kleine bij zonderheden en saillante detai l s uit de geschiedenis van de
•ftle9•re Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en Bavel en de ge. . .nte Nieuw-Ginneken.
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C.J.M. Leijten

De helllllkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opger icht 3 april 1975 en koninklij k
erkend als vere niging op 25 november 1975 .
De ve reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
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De heemkundekring he eft een ~igen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
let museum is geopend elke l zondag van de maand van 14 . 00 uur-17.00 uur en op
ve rzoek.Schenkingen voor de kol lektie gaarne op de adressen:
A. Luij t e n
't Bofflandt 36
Ulvenhout
076 - 6 1 29 26
A. Lodewijk
Vennekes 26
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01613 - 17 BO
A. Verkooijen
Markweg 2
Strijbeek
076 - 61 31 55
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A.P.J.M .
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1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen l - 20 (1983-1986)
1983 100 jaar schoo l Galder
1984 Carnava l in oud- en Nw. Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 Tussen Witte Wo lk en Anneville
1986 Wandelen in Strijbeek

voorzitter
vice-voorzitter
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medew. Bavel

( 1984 )
(1985)
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C. J.M. Leijten
H.J. Dirven, K. A. H. W. Leenders e.a.
Dr. J.L.M. de Lepper
H. J . Dirven , J .C . van de r Westerlaken e.a.
J.C . en R. van der Westerlaken
Drs. H. J . C. Verhoeven (B.v . P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A.M.M . Verkooijen e.a. (B. v. P. 44)
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Jac Jespers
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven
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' n Goed gewe ten
komt van e e n slecht g eheugen.

l et vereni g i ngsjaar van de heemkundekring loop van l september tot 31 augustus .
. . .s t divers e heemakt iviteiten, lezingen, tentoonstellingen en e xcursie s geeft
de kring het tijdschr ift "Brieven van Paulus" uit.
let lidmaatschap van de Kring geldt voor het qehele qezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1986-1 987 f 25,-- per jaar .

