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BRABANI'S BONI'

Brabants en bont was het programma, dat drie van onze
zeer creatieve leden op maandag 11 januari in zaal
Bruininks presenteerden.
In deze Brieven van Paulus een verslag daarvan.
Mevrouw Van Gestel, een van onze alleroudste leden,
vertelt over haar jeugd.
Boeiend beschrijft zij het wel en wee van een boerderiJ aan het begin van deze eeuw.
Zoals steeds brengt Brieven van Paulus U weer een rijk
gevarieerd scala van artikelen over ons heem vroeger
en de kring thans.
Jan Soeterboek tekende een nieuwe aanwinst in de tuin
van het museum en dook tevens in de historie van Nederland en speciaal Amsterdam, waar de dames Roemer Visscher
honderden jaren geleden al genoten van ons
BRABANI'S OONI'
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· PAtJLUS VAN DAESDONCÎ\.

Nieuw - Gin11ekel1

Waar komt dit volk vandaan, wat ziJn hun gewoonten en gebruiken, wat weten we van hun geheimtaal en waarom zijn
er 800.000 zigeuners in Hitlers concentratiekampen omgekomen?
Dit en nog veel meer zullen we te weten komen op 14 maart
in de Fazanterie.
Een interessant onderwerp, dat door Dhr. Knippenberg ongetwijfeld weer boeiend gebracht zal worden.

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

Nieuw-Ginneken, Dooimaand 1988
Beste Heemvrienden,
Onder grote belangstelling heeft op 3 januari dokter
Fons van Loenhout de nieuwe tentoonstelling "Oude Geneeskunst" in het museum van Paulus geopend.
Op deze dag hebben al meer dan tweehonderd belangstellenden de tentoonstelling bezocht, die voor het grootste gedeelte bestaat uit de collectie van de vader van dokter
Fons van Loenhout, een collectie pacemakers van Toon van
Dun en een gedeelte van de oude inventaris van het WitGele Kruis van Bavel, thans behorend tot de collectie
van de Kring.
Deze tentoonstelling kan tot en met de eerste zondag van
de maand juni bezichtigd worden.
Meer dan tweehonderd leden van Paulus reageerden erg
enthousiast op "Beelden uit mijn kinderjaren" in de zaal
van Dré Bruininks. Een.avond, die verzorgd werd door
Jan Jorissen, Jan Soeterboek en Roeland Stoop.
Dit trio heeft zich intussen bereid verklaard om volgend
jaar weer een avond voor Paulus in elkaar te zetten.
Wij zijn benieuwd welke liedjes en grappen de Jannen en
Roeland dan weer opgediept hebben.
Qp maandag 14 maart komt drs. W. Knippenberg ziJn zo
langzamerhand traditionele lezing houden in de Fazanterie.
Ditmaal gaat het over de bedevaart, die de zigeuners
elk jaar houden naar het Zuidfranse Saintes Maries de la
Mer. In deze plaats zouden drie Maria's verbleven hebben
n.l. Maria Magdalena, Maria Salome en Maria Jacobi.
Vroeger werden de zigeuners Egyptenaren genoemd. Zo zouden ze aan de naam gipsy's gekomen zijn.

Wester laken
voorzitter.

HED1KUNDIG WEERBERIClfl' (60} GFXXlNI'ROLEERD (1)
door Kees Leijten
Wanneer ik voor elke aflevering van "Brieven van
Paulus" een heemkundig weerbericht voor U opzoek
vraag ik me wel eens af wat komt er van uit.
Zijn ' t zo maar uitspraakjes zit er een kern van
waarheid in, zijn 't echte wijsheden?
Daarom een proef op de som.
Januari 1988 was erg mild.
Ik vond in mijn verzameling twee weersvoorspellingen, die daar op slaan. Misschien toch leuk
om die in nummer 71 (oktober 1988) eens te controleren op waarheidsgehalte.
De spreuken luiden:
1. Op een milde januari
volgt vaak een gure lente
en een hete zomer.
2. Geeft januari ons muggenzwerm
in oogst over 't weer een en
al gekerm.
Controleert U mee?
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AGENDA 1988 (48)
jan.

3

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
14.00 uur Opening van de tentoonstelling
"Geneeskunst vroeger"door dokter A.G.A.J.
van Loenhout.
11 Een avond met Jan Jorissen, Jan Soeterboek en Roeland Stoop.

febr.

7
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van ·paulus 68

maart

6
14

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Lezing door drs. W. Knippenberg:
"Zigeunerbedevaarten naar Les Saints
Maries de la Mer". Fanzanterie
20.15uur.

april

3
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 69 .

29

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Excursie naar Bokrijk

mei

juni

5

26

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Sluiting tentoonstelling "Geneeskunst vroeger".
Bavel anno 1920

juli

15

Brieven van Paulµs 70

aug.

3-6
31

sept.
4
17

BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN
door Herman Polman
Het zat er al heel vroeg in: toen Jan J or i ssen nog maar
een klein jongetje was had hij een k oni jn -een fooi- met
jongen. Vader Koos J or i ssen ging dat beest eens voeren, maar vergat het "wur feltje " er weer goed op te draaien.
De gevolgen waren fata al: de fooi viel eruit, zo haar
jongen aan een wisse hongerdood overlatend. Jan, vol verdriet, schreef toen op de melodie v a n "Ik had een wapenbroeder" zijn allereerste li e dje en door het open bovenraam liet hij door heel het Haantje zijn droeve klacht
schallen:
Ik had een moo i konijntje,
Ik heb h e m nu niPt mee r.
Want ons vader ging hem v o ere n,
En de ouwe ging hem besjoeren,
En nou heb ik geen k oni jntje meer .....
Dit was een van de vele liedj es die Jan J or i ssen maa ndag avond ten gehore brac ht in de volle zaal bij Dré Bruininks.
Paulus van Daesdonck had deze keer h ee l juist geredeneerd
"waarom zou je iets van ver halen, als j e het zelf in huis
hebt?" . En Ja n bracht we rke lijk een gewe ldig programma
van liedjes, praatjes, v ersjes en v oordrac htjes.
Heel veel invloed bl eek het zangonderwijs v a n meester van
de Lind - die o v er ig ens nog steeds l eeft - op hem gehad
t.e h e bh,; n.

Heemkamp "Budel en Cranendonck grenze(n)
loos.
Einde 13e verenigingsjaa~
Begin 14e v::e renigingsjaar
Museum open 14.00 uur-17.DO uur
13e jaarvergadering
2e Open Monumentendag
Opening Tentoonstelling Monumenten
en "Monumenten".

okt.

2
15

Museum open 14.00 uur- 17.00 uur
Brieven van Paulus 71

nov.

6

Museum open 14.00 uur-17.00 uur

dec.

4
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 72

toto: Mart Me euwissen
Jan mocht dez e meester Van de Lind wel , tenminst e . . als
hij zijn line a al tje niet in zij n hand had, want dat ding
gebruikte de meester hela as niet allee n o m te me te n .
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De onderwerpen van de liedjes van Jan Jorissen bestreken
heel het leven. Er waren onvervalste smartlappen bij zoals over Jantje die werd uitgelachen omdat zijn kameraadjes zijn blote billen zagen; zijn moeder vermaakte dus haar
enige jurk tot een broek voor haar lieveling en de gevolgen
laten zich raden: zij sterft en op haar begrafenis draagt
Janneman voor het eerst zijn nieuwe broek.
Er waren liefdesliedjes bij en ook de godsdienst werd
uiteraard niet vergeten. Legendarisch was vroeger het lied
van de bond van het Heilig Hart met dubbel forto. Dan
luidde het devies voor het koor: Vooruit, mannen, achteruit. Pruimen links en kont tegen het orgel! Sommige liedjes had Jan zelf gemaakt, de meeste echter waren bestaande.
Zo had hij ook sommige dingen zelf meegemaakt, terwijl
hij andere alleen maar van horen zeggen kende, zoals bijv.
de lotgevallen van opa, "·maar", zo voegde hij er hoopvol
aan toe, "opa worden kan toch niet zo moeilijk zijn, want
Jo van Kaam is het ook".
Overigens was in die tijd Rusland het symbool voor alles
wat kwaad was en de deken begon op school de katechismusles met "Verlosser der Wereld", waarop de klas antwoordde:
"Red Rusland". Maar goed volgens .Jan dat Gorbatsjov daar
niks van weet. Het buitengewoon onderhoudende aaneenpraten
van de verschillende onderdelen was ttouwens een sterk
punt van deze avond. De zaal was heel enthousiast, mede
door het plezier van de herkenning .
Opvallend was wel dat Jan bijna elk liedje uit zijn schooltijd nog helemaal uit zijn hoofd kende, terwijl deze herinnering bij het publiek meestal beperkt bleef tot enkele
regels of in het gunstigste geval tot het eerste couplet
maar twee keer.
Niet vergeten mag worden dat er twee geweldige begeleiders en soms ook medezangers - waren n.l. Jan Soeterboek en
Roeland Stoop. De prestatie van het drietal was des te opmerkelijker omdat er maar twee keer gerepeteerd was. Wat
moet dat worden als ze volgeede keer e~n wat langere voorbereidingstijd nemen, want heel het publiek rekent op riog
zo'n avond temeer omdat, in tegenspraak met de informatie
vooraf in kranten e.d. ze niet eens aan de mobilisatie,
oorlog en bevrijding zijn toegekomen.
De twee Jannen en Roeland werden beloond met een open doekje, een staande ovatie en een mandje bier en aanverwante
dranken, dit laatste kennelijk tot grote opluchting van Jan
Jorissen die angstig had geconstateerd àat voorzitter Van der
Westerlaken ook een boek bij zich had.
Uit "Ons Blad"

NIEUWE

OVER "OUDE GENEE.SKUNST" VAN
PAULUS VAN DAESCOOCK
door Ben M'irtens
TENIDJNSTELLH~

HEEMKUNDEKRI~

Voor de Heemkundekring Paulus van Daesdonck bego n het
jaar 1988 op zondag 3 januari .al direc t met een nieuwe
tentoonstelling over "oude geneeskunst". Veel mensen
hadden die zondagmiddag de weg naar h e t mu seum a an de
Pennedijk gevonden. Na e e n welko m en e en nieuwj a arswens
aan de aanwezigen, gaf voo r z itte r Jan van der We sterlaken het woord aan d e Ulvenhoutse huisarts Fon s v.
Loenhout om de tentoonstelling officieel te openen.
"In deze ruimte van het mus e um t r eft U veel gen ee skundige materialen en apparatuur door het Wit Gele Kruis
uit Bavel, die dat a l jaren op zolder hadden sta an.
Ook is er een groot deel van de apparaturen van mij n
vader hier aanwezig. U krijgt zo een indruk hoe in
het toch niet zo verre verleden geneeskunst werd uitgeoefend", aldus Fons v . Loenshout. Hij toond e ook
een hechtapparaat dat vroeger werd g e bruikt, maa r in
vergelijking met de huidige apparatuur niet veel vers c hilt; zelfs evenwaa r dig kan worde n genoemd.
"Hieruit blijkt eigenlijk dat er in vroeger dagen
toch nog niet zo gek met de techniek werd omge s prongen",
aldus de Ulvenhouts e huisarts . Alvorens offi c ieel te
ope n en wee s hij nog o p h e t vele verpleegmateriaal dat
tentoon was gesteld : ."Veel verpleegmateriaal dat misschi e n allemaal weer t e rugkomt, want thuisv e rz o rging
en- verpleging is in de z e tijd wee r helemaal in".
Toen de vele aanwezigen d e tentoons telling b e zichtigwerd nog even aandac ht gevra agd voo r een lied ove r de
vroegere gezo ndheid s z o rg bij onze zuiderburen.
Jan Soeterboek bezo ng, met begeleiding van eigen harmonika, op o nnavolgba re wijze het gasthuis van toen,
waar je maar beter weg kon blijven, want daar konden
toch wel de ergste dingen gebeuren.

'T GASTHUIS
Refrein:

UIT 'T ANTWERPSE
En ze sni j en in o e lijf
en ze weten nie hoe ,
Ze n aoie n oe da o r maor hallef toe
mes se n e n sc hèren vergeten z e in oe l ijf
van p ille kes e n poeierkes maok m :ze oe s tijf .
Ze sp re k e n er niks as van pi c uur
en ook v a n d e n te mpe ratuur,
en a s e r d a n nog i e ts in oewen pie spo t l e et
dan wo rdt dat no g geverifiee rd .

104
1
I

Zijde door ziekte geambeteerd
of is ter iets dat oe geneert
géOnaor ' t gasthuis nie subiet
want ze snijen d'er zo rap iet
'k Heb ondervinding opgedaoa
da ze mee oe d'rren gang maor gaon,
Is't van genever of van bok,
ze leggen oe daor seffens op den blok.

P. M. v. Loenhout erts
C 93 Ulvenhout
Telefoon 291

!/.

Refr.
II

/&~dlll.
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Ik weet nog goed as ik binnengonk
dat alles daor terribel stonk
naar chloroform en naor morf in
ze zee aon mij houd'oe maor in.
Ik hield me stil gelijk 'n muis
ma or opeens was ik verhuisd ..
En ik dacht onder m'n wit kleed:
As die dokter in m'n lijf maor niks vergeet.

~~
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Refr.
III

.•·

Sjust neven mij lag toen ne sergeant
die had ' t aon zunne linkerkant
En die lag daor zo wit van schrik
want in z'n lijf hoorden ze n'en tik.
Opnieuw moesten ze 'm opendoen,
vonden ' t horloge van doktoor Taloen,
en ze haalden ' t horloge deruit
en twee handdoeken en zo'n spuit.
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Is i11eueer Vtm Vijk echl zo ziek, dal
/Jij /Jel l:itd moel bmulm of beef/ /Jij
bel mei zijn lmisc1rls op een akkoordje
gegooid? 111 ieder geval W<IS zo'11
briefje goud waard en l:ieel wat artsen
waren bereid om z.1mder enig ondtr·
wek 1>erklt1ringe11 Ie geven dal de
betrokken t1tië11t ernsli ziek wa

Refr.
IV

Ze had nummer 4 op d'r beddeke staon
as ze terug naar de kliniek moest gao.n,
de paraplu van d'n specialist
was al n'en hele tijd vermist
Hij tastte fel op heuren buik
en as ze bukte dan viel 'n deruit.
Hij zee, vrouwke, ge zijt weer gezond
't Is maor goed dat ie nie open stond.
Refr.

Een interessante, leerzame tentoonstelling dat een
beeld geeft over de geneeskunde uit vroeger tijd.

Ul&

voor velen een stukje nostalgie: "Oh, weet je nog?"
Voor anderen een aanleiding t ot nader vragen:"Wat
doe t dat ding daar met dat netje er overheen?" Een
ouder iemand, die daar kennelijk vroeger nog in had
gelegen, legde uit dat het hier ging om een weegschaal voor zuigelingen. Een tentoonstelling, die
eigenlijk een ieder moet gaan bezoeken.
Zeer de moeite waard, en als U gaat, breng dan wat
voor Paulus mee, U weet wel.

Uit : We ekblad Nieuw-Ginneken 13-1-'88
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DE VOLKSE SPELEN OP VASTENAVOND
door Annie van Dort-van Deursen

PIANI'EN IN

DE WEERSVOORSPELLIN:; ( 13 )

Februari-Sprokkelmaand-Dooimaand
Lichtmis vroeg de zon aan de toren
Dan gaat al het vlas verloren ..
Maart-Lentemaand-Buienmaand
Koude in maart
Wordt een lente te paard
en zaait vruchten in de haard.

GFAOflUEm!CTIE
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waara~,I"~

Jaren geleden leerde ik een kort gedichtje,
ik van tijd tot tijd teiug denk.
~
Ik vermoed dat dit 4 regelig versje een deel is van
~
een groter .geheel en zou er graag wat informatie
',
over hebben.
De 4 regels die ik ken luiden als volgt:
"Waar Anne viel (Anneville) en Prinsen plassen
in het water van de Aa
daar piepers- kruis- en klaverjassen
de burgers van Breda"
Kunt U mij informeren over herkomst en de eventuele volledige tekst?
Tot nu toe vroeg ik dit aan meerdere en ook aan oudere
Bredanaars, maar niemand die me erover kon inlichten.
Daarom hoop ik dat ik bij U aan het goede adres ben!
Ik ben U erg erkentelijk voor de te nemen moeite en
teken
J.M.A. van Bergen-Nijeholt
Ginnekenweg 109
4835 NA Breda
Reakties graag rechtstreeks aan Mw. Van Bergen of aan
de redaktie ,

'

Wanneer ik aan dit ~at crue artikel begin, is het toch vooral
om bepaalde aspecte n van ons vroeger "Brabants Volksleven"
vast te leggen. Afkeurenswaardig, zeer zeker, maar het is
een stukje historie en schrijver of -"ster" behoeft het
er daarom niet mee eens te zijn.
Het bovenstaande geldt als een soort excuus voor het wat
lugubere verhaal dät volgt.
Ik schrijf bewust " Vastenavond" of "Vastelavond", omdat men
vroeger en zeker in de dorpen niet over "Carnaval" sprak.
Het was "vastelavond" of ook wel de drie gekke of de drie
vette dagen geheten.
Behalve in enkele steden in Brabant, was er geen sprake
van optochten, toch zeker niet in dorpen of gehuchten.
Toch gingen de dage~, die aan een zeer strenge vasten
vooraf gingen voor de bewoners van onze streken niet
zo maar voorbij. Zij hadden om het zo maar eens te
noemen hun eigen "Brood en spelen!". Vooral het laatste
aspect hiervan wil ik extra belichten. Juist in deze
dagen welke vooraf gingen aan de grote vasten, waaraan
men zich daadwerkelijk hield, had men er behoefte aan,
zich uit te leven in eten, drinken en spelen.
Het was tevens slachttijd, dus alles was voorhanden
voor zo'n feest. Vastenavond was, zoals ik al meer geschreven heb, eigenlijk een vervolg van het aloude
Driekoningenfeest, waar iedereen, arm en rijk aan
mee deed.
Het z.g. "Keuningkje speulen!" waar door middel van
het lot een koning gekozen werd, loopt een beetje
parallel met het spel dat ik nu ga beschrijven, maar
waarbij de "koning op een héél andere manier te voorschijn kwam. Dit spel stond bekend onder de naam;
"Hanenklippelen","Hanenknuppelen" of wel "Hanenrijden"
genoemd. Dit "vermaak" was in Brabant algemeen bekend
en vond vooral in gehuchten en dorpen plaats.
Dr. Fr . Brekelmans haalt het in "Brieven van Paulus"
ook voor "Ginneken en Bavel" aan, maar er staat niet
bij waar het plaats vond bij welke uitspanning of
café, wel beschrijft hij over het verbod hiervan.Il
Meestal vond dit spel plaats op bepaalde punten van
een dorp of gehucht, daar waar bij een café een groot
terrein aanwezig was, een vereiste voor de spelers
hiervan en de belangstellenden.
Bij navraag constateerde ik dat gelegenheden meestal
gelegen waren aan de uiteinde van de dorpen. Ik noem
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Zagevrouwtje of Ketje

dan de "Wouwse Tol",
uivezand en Roosendaase weg te
Oud-Gstel, de Strijbeekseweg te Ulvenhout of de
Gilzeweg in Bavel.
Het hanenrijden had meestal plaats op de derde gekke,
of vette dag van vastenavond, dus juist voor Aswoensdag. Wie deden aan dit spel mee? Wel het waren kaartclubs, kegelclubs, later fietsclubs en de schutterij.
'n Week tevoren ging men, zo vertelde men mij met een
man of acht de boer op, om bijdragen in natura, zodat
het ook een echte vette avond zou worden. Men kreeg
worsten, "kermenaaikes" en zo van alles wat.
Hier en daar werd er nog een loslopende kip of haan
de nek omgedraaid.
Degene die heirvoor rond gingen waren al verkleed, sommige in travestie. Er moesten n.l. een paar vrouwspersonen bij zijn welke als moeder-dik opgevuld verkleed waren.
Ze droegen de gevulden manden.
Wanneer dan de leste vette of gekke dag aanbrak begon het
grote volkvermaak. Tot omstreeks 1900 werd hiervoor een
levende haan gebruikt, later een afgemaakt dier.
Tot 1920 heeft dit toch wel wrede vermaak plaats gehad
op tal van Brabantse dorpen.
Op de "leste vastelavond" werd de haan "levend" ondersteboven aan een galg gehangen. Daaronder werd op een karreas
een draaiend groot wiel gemonteerd waaroverheen een ladder
werd vastgemaakt. Op de uiteinde van de ladder gingen twee
deelnemers zitten. Het wiel werd dan snel rondgedraaid.

Terwijl moesten ze dan proberen met een stok of houten
sabel de kop van de haan er af te slaan. Om het extra
moeilijk te maken was de haan in een mand zonder bodem
opgehangen,aan een soort galg,en trok iemand het dier
steeds iets omhoog als er geslagen werd. Men kan het
zich het beste voorstellen als de pluim van de mallemolen op de kermis, wclké ook steeds omhoog getrokken
wordt, wanneer men er naar grijpt. Al met al werd het
voor de haan een smartelijk en bloedige gebeuren.
De deelnemers hiervan moesten ieder 5 cent betalen.
Wanneer uiteindelijk een van de spelers de kop van de
haan had afgeslagen werd deze "Koning".
Hij werd dan een in "gebreide"-versierde-stoel gezet en
in optocht door vier jonge meiden naar binnen gedragen.
De koning werd dan gekroond en moest dan tracteren op
20 kruiken bier. Dat kostte hem twee gulden. 's Avonds
was het teerfeest en dan werd de haan met alle andere
gekregen spullen opgepeuzeld.
Als een verontschuldiging van dit zo wrede spel zou kunnen gelden dat men vroeger algemeen van gedachte was dat
dieren, behalve paarden - geen ziel hadden en dus ook
geen pijn konden voelen.
Er werden n.l. veel wrede spellen gedaan in die tijd.
Ik noem b.v. het kikkersrijden door vrouwen. Op een
kruiwagen werden dan een hoeveelheid kikkers geladen.
Men moest dan met zoveel mogelijk kikkers bij de eindstreep geraken. Wat deed men nu om zoveel mogelijk
kikkers over te brengen. Wel men gaf ze alcohol te
drinken of men blies ze wat op. Ook het paling trekken
en gansrijden was toen volop in de mode, en vindt nu
nog plaats - zij het met een te voren gedode gans dit in de Polderdorpen net over de grens bij Ossendrecht
en ook in Limburg.
Verder heb ik het enkele jaren geleden, met Carnaval,
nog gezien in het gehucht Hachteld achter Hoogstraten.
Naar men meent is dit waarschijnlijk nog een overblijfsel van de vroegere dierenoffers welke met de lente de
goden gebracht werden en waarbij bloed moest vloeien om
de aarde vruchtbaar te maken. Soortgelijke offers vindt
men ook terug bij de "Azteken!".
Nu nog even terug naar het café. Men moet dit heel anders
voorstellen als de cafees van heden. Het was een vertrek
met een planken of stenen vloer waarover zand werd gestrooid.
Voor de Zondag, of wanneer er een feest was, werd er met
een puntzakje waarvan aan de onderkant een stukje afgeknipt was, langs de randen kleine motiefjes aangebracht
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en op de vloer voor de deur een zanddecoratie van bloemen.
Het was een soort van welkom voor de klanten.
Het was ook gebruikelijk dat degene die dit gedaan had zijn,
of haar naam onder de tafel zou strooien. De tafeltjes waren
langwerpig en smal, gemakkelijk dus voor het kaartspel dat
veel gedaan werd. Er was ook een lange smalle tafel waaraan
meerdere gasten zich konden zetten en zo na hun werk of
zondags na de mis, wat konden borrelen en leuteren.
Vaste klanten kregen hun eerste borrel voor niets, tenminste als zij bleven staan en geen gebruik maakten van
een stoel. 'n Borrel kostte 5 centen en een grote "waarin
je je voeten kon wassen" kostte 6 cente~. Voor 3 sigaren,
men zei sigares, moest men ook 5 centen neerleggen.
De toog was niet voorzien van een tapkast want men schonk
bier uit kruiken. Ieder dorp had zijn eigen bier. OUdenbosch had het z.g. "stopkesbier". Achter de toog had men
een opstand, met in het midden een spie~el, dan kon de
waard wanneer hij met zijn rug naar de klanten stond toch
de boel in de gaten houden. Naast de spiegel aan beide
zijden, stonden de glazen en de flessen met jenever en
brandewijn. Dit vocht schonk men uit in "dikkoppen" glaasjes met een bolle bodem, zodat het leek of er wat meer
in zat. Aan de muur ee~ kastje met trofeeën van de schutterij.
Het kastje soms prachtig uitgesneden door een kunstzinnige boer, zoals ik het eens zag. Verder een kruislievenheer en zeer zeker het "Hier vloekt men niet!" dat dit
niet overbodig was getuige de z.g. vloekbussen welke er
in sommige cafés aanwezig waren.
Wanneer men in het heetst van een kaartspel veelal ondoordacht een vloek uitte moest hiervoor· vloekgeld betaald
worden. dit geld werd gedeponeerd in de vloekbus. Eens
per jaar werd deze geledigd en naar de kerk gebracht
voor een goed doel. De waardin die mij dit vertelde vond
dit vloekgeld verschikkelijk.
Er was nog iets anders aanwezig in deze oude stamlokalen.
De "zageman", deze is ook te bewonderen in het museum
van "Paulus!" 2)
Het is een soort jaknikker, maar hij bedoeld nee!
Deze zagemannen,zagemieën (vrouwelijk), hebben een
zaag in hun handen, zij bewaren hun evenwicht doordat,
zij verbonden zijn met een rond ijzer waaraan een verzwaard
ijzeren bolletje zit. Wanneer men nu het geval een duwtje
geeft begint het mannetje te zagen. Deze zagemannen had
men vroeger op de toog staan. Kwam er nu een al flink
aangeschoten kerel binnen, dan duwde de waard tegen het
geval, zodat de zageman in actie kwam. De bedoeling· was
dat hij moest verdwijnen. Meestal stond op de zaag of

anders op een bordje eronder het gezegde: "As ge zie da'k
stil gao staon, dan witte dagge weg mot gaon!" dit gold
ook voor lui die liederlijke taal begonnen te spreken
als ze wat te veel op hadden. Gekaart werd er veel getuige ook het speciale trapsgewijze kaartenbakske dat aan
de wand hing. Wanneer men met Driekoningen - dan werd
er véél gekaart- drie koningen in de hand had waarvane1:!n de
zwarte koning was dan werd hij door de anderen getracteerd.
Nu nog even terug naar het "verhaal ..... Na het feest en de
dolle dagen rolde men na het askruisje toe. Nu dan, dagelijks
stroopjesvet op de boterham; met Goede Vrijdag alléén stroop
zonder vet. Op deze dag en Paaszaterdag at men aardappelen
gekookt in olie en azijn en in de vasten iedere dag wat
schrale mulkse pap.
Tot slot het liedje dat tijdens het feest gezongen werd:
"Kom vrienden in het rond
Wil naar ........... 3) komen.
Daar kun je grappen zien,
De haan wordt vast genomen.
Datgene die het beste slaat,
Die willen wij belonen.
Want die wil rijden naar de haan,
Hij m?et wel wezen héél bekwaam.
Ja, die de haan de kop aftrekt
die wordt koning van 't gevecht.
Hoe zullen wij hem eren?
Hij krijgt een hoed met veren!"
Nogmaals, dat was toen.
Het zou interessant zijn te weten waar dit gebeuren in
Ulvenhout, Bavel of Galder plaats vond!

1

ZieBvP 46p - 118:Dr FA Brekelmans:Ietsover
vastenavond in Oud- en Nieuw-Ginneken ,

2

Zageman of zagevrouw. In ons museum op de glazenkast
te bewonderen,

3. Eigen plaatsnaam invullen .
4, Informatie voor dit artikel
Dr. F . A. Brekelmans:"Iets over vastenavond in Ouden Nieuw-Ginneken" .
- C J , M, Leijten (zageman)
- J en A v , Gastel te Gastel (Hanenknuppelen)
- Gez, v Tilburg te Wouw (café)
- Hr Potters te Wouw (Molenaar)
- Mw Gijzen te Halsteren
- Jaarboek "De Gulden Roos• no 35
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DIALEKT - A B C ft)

door Kees Leijten
Ondanks het voortschrijden van het Algèmeen Nederlands in
onze taal blijft het dialekt bestaan.
·
Veel woorden worden nog regelmatig gebruikt, zodra we met
vrienden onder elkaar ons gesprek voortzetten in het Brabants dialekt. Het dialekt van ons heem.
Kent u de volgende woorden ook nog ?
A
B
D
E
F
G
H
I

-

Astraant
Bende benukt
Durrepel
Errebesies
Frak
Galgen
Hort op gaon
Impessant

J - Jot
K
L
M
N
0
P
R

-

Klak
Lekstok
. Mulder
Nooi
Ontig
Puist
Rengelen
s - Smosse
T - Traaie
V - Vies bij zijn
w - Werft
Z - Zullie

-

Vrijpostig
Dat geeft niets
Drempel
Aardbeien
Jas
Bretels
Weggaan
Ondertussen
Ja
Pet
Zuurstok
Meikever
Niet graag
Smoezelig
Zweer
Regenen
Motregenen
Terheijden
Pienter zijn
Erf
Zij (meervoud)

Wie stelt het volgende A B C geheel of gedeeltelijk samen ?

De twaalf jaar oude slagzin "Breng 'ns wat mee voor
Paulus" wordt door vele leden van onze heemkundekring
nog steeds in daden omgezet.
Dat merk je elke eerste zondag van de maand als de bezoekers telkens weer "iets bij zich hebben".
Maar ook tussendoor ontvangen we van alles.
Van een grenspaal tot 29 jaargangen van Nieuw-Geluid.
Tussen 15 november en 15 januari werd onze kollektie
o.a. verrijkt met:
Archief
Vele oude kranten, kranten knipsels, oude kadasterkaart
Lijndonk
Bibliotheek
Meer dan 60 heemkundige werken, 29 jaargangen NieuwGeluid, ouderwetse leesboeken
Curiosa
Koffergrammofoon
Gezondheidszorg
Allerlei doktersspullen, infraroodlamp zeer oud.
Grens
Originele grenspaal

(;RM.M)FO)N

ZONDER NAAIDEN

Door de goede zorgen van ons lid dhr. R. de Vries is
Paulus sinds 3 januari in het bezit van een mooie oude
koffergrammofoon.
De grammofoon, die niet meer functioneerde werd door ons
bestuurslid Ad Luyten vakkundig gerestaureerd.
Maar Paulus heeft he'laas geen grammofoonnaalden.
Wie helpt ons aan goede (dus ongebruikte) grammofoonnaalden?
Kunt U ons helpen?

Keuken
Wandkoffiemolen, servieswerk
Kleermaker
Kleermakersbout
Kleding
Beenkappen
Landbouw/tuinbouw
Ouderwetse grasmaaier, klemmen
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Religie
Kerststal met vele beelden

Bidprentjes, santjes, kerkboek

FAMILIENAMEN (5)
door Ir. Olr. Buiks

Speelgoedaltaar met mini-vaatwerk
School
2 let ter borden, kaa!tenba,:!Ç ~-~ aller lei schóolboekery ;
· (··

wereldoorlog I I
Kranten mobilisatie, distributiebonnen.

·~ '

Winkel van Sinkel
Pakjes vanille, blikwerk

Schenkers waren o,a ,:
Mw , , dhr,, fam, W. Boelaars, A . Grauwmans, C. v. Harten,
T . de Jong, R. de Koning, A , Luyten, ,z , Mertens, Plantinga,
c. de Vries, R. de Vries, Wiltink .alsmede Gemeente NieuwGinneken, Redaktie Nieuw Geluid, Team Mariaschool, Team
Rosmolenschool.

ULVENHOUI' 700

door Jan van der Westerlaken
Het 700-jarig bestaan van Ulvenhout is niet alleen op een
grootse wijze gevierd, maar is ook erg succesvol verlopen.
Als gevolg daarvan heeft het comité geen gebruik hoeven
te maken van de garantiesubsidie, die de gemeente NieuwGinneken had toegezegd. Het comité heeft er zelfs een
paar stuivers aan overgehouden.
Omdat men gemeend heeft niet te moeten potten, maar het
overschot aan de hele gemeenschap Ulvenhout ten goede te
laten komen, heeft men twee projecten uitgekozen.
Het eerste is al enkele maanden zichtbaar: de verlichting
van de prachtige Ulvenhoutse toren.
Het tweede project is intussen ook gerealiseerd.
Het comité was en is van mening, dat het reilen en zeilen
van onze gemeenschap voor het nageslacht vastgelegd moet
worden.
Paulus heeft daar in de loop van de tijd al enige ervaring mee opgedaan. Vandaar dat het comité een videocamera aangeschaft heeft en Paulus de opdracht gegeven
heeft om zaken vast te leggen, die de moeite waard zijn.
Als er in onze gemeente gebeurtenissen plaatsvinden,
waarvan U denkt dat het vastgelegd moet worden,. meld
het ons en wij zullen ons best doen.

MAARSCHALKERWEERD
Deze naam is bepaald niet frequent in Noord-Brabant. Behalve
Maarschalkerweerd komt ook Maarschalwaard voor en Van Maarschalkerwaart. Het zal een herkomstnaam zijn; in Utrecht ligt
een plaats van deze naam.
De plaatsnaam betekent "riviereiland van de maarschalk" (1)
(reeds in 1159 genoemd).
MAAS
Veel voorkomende naam. Maas is een patronym bij Thomas.
MAAT
Mogelijk hebben we hier te doen met een matronym bij Martha (2).
MACHIELSEN
Patronym bij Machiel.
MACKELENBERGH, VAN
Zeldzame naam in Noord-Brabant. Men vindt ook de vorm Mackelenberg. Afkomstig uit Mecklenburg?
MADE, VAN DER
Afkomstig uit het dorp van die naam. Made=hooiland.
MALL ENS
Mogelijk afkomstig uit (oost of west) Malle.
MARTENS ·
Patronym bij Martinus.
MARTTIN
Franse vorm van Martens?
MARIJNISSEN
Na~omeling

van Marinus.

MAST, VAN DER
Vgl. namen als De Mast, Mastboom, Mastbooms etc. Mast is in de
Baronie de gewone benaming voor Grove Den.
MATHYSSEN
Patronym bij Mathias.
MATTHUSSEN
Deze naam was in 1947 nog niet bekend in Noord-Brabant (3).
Oostelijke vorm van Mathijssen?
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MAURIK, VAN
Herkomstig uit het dorpje Maurik
MEEREN
Waarschijnlijk afkomstig uit het. Belgische Meer.
MEEUWISSE
Nakomeling van Bartholomeus.
MERKELBACH
In Zuid-Limburg ligt een plaatsje Merkelbeek, in de buurt van
Heerlen.
MERRIENBOER, VAN
Deze familienaam is vooral bekend in Oud- en Nieuw-Gastel, Steenbergen en Kruisland. Een J:>oer di~ in tegenstelling tot een
hengsteboer alleen merries hield?
MERTENS
Patronym bij Martinus.
METSERS
Een metser is een metselaar.
MIERLO, VAN
Afkomstig van het plaatsje Mierlo.
MOEKE
Deze naam bestaat nog niet lang in Noord-Brabant. In 1947 woonde
er alleen een familie Moeken in Vught(4). Mogelijk moeten we in
deze naam het middelnederlandse woord moetke "tante" zien
(later mui) .
MOERMOND
Deze naam komt vooral voor te Mil en St. Hubert.
Dit is de naam van een kasteel bij Renesse.
MOEYERSOMS
Mogelijk moetén we in deze familienaam een verbastering zien van
moeyersoons "moederzoons", en dan te vergelijken met va~rson
(vaderzoon) (5).
In 1947 was deze naam nog niet bekend in Noord-Brabant.
MONDEN
Een vrij bekende naam in de Baronie, vooral te Etten-Leur.
Mogelijk een af leiding van mond, en dan te vergelijken met
namen als Borst, Voet, Vuist, Hals etc.
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MOUS
Deze familienaam komt al zeer vroeg voor in Zundert .
varianten zijn Mouwen, Mouws, Mouwe etc. Te vergelijken met
Borstlap, Kousbroek, De Hoed en andere namen van kledingstukken?
Of moeten we denken aan een verkorte vorm van Mauritius?
MULDERS
Mulder is de in Noord-Brabant gebruikelijke benaming voor
molenaar.
MULLER
Zie Mulders, Duitse afkomst?
NASSAU, VAN
Afkomstig uit de landstreek van die naam in Duitsland.
NEEFS
Deze naam zal duiden op een familierelatie.
NELEMANS
Behoort bij de zeer grote groep namen op -mans.
Neel is een vleivorm van Cornelis.
NISPEN, VAN
Afkomstig uit het dorp Nispen.
NOLLEN
Patronym bij Arnoldus, eens een zeer veel gebruikte voornaam.
NOUW
Eveneens afgeleid van Arnoldus.
NUETEN, VAN
Zo te zien een herkomstnaam. Bestaat er een plaats Nueten?
Of moeten we denken aan een verkeerd vastgehechte n en moeten
we lezen Van Ueten (=misschien van Utert=Utrecht?)
NUITEN
Vgl. de vormen Nuyts, Nuyten etc. Het is weer een van de vele
namen die ontstaan zijn uit Arnoldus. Zie Nollen, Nous etc.
Ook Arts, Aarts, Noydens, Noyten, Nouts, Snoyen enz. enz.
NYLANDER
Afkomstig uit Nyland (=Ooster- en Wester Nieland?)
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VERWIJZINGEN
1. M. Gysseling: Toponymisch 'woordenboek van België, Nede r land, Luxemb~rg,
Noord-Frankrijk en West-,.Duitsland (vóórl226), deel I, p . 645 .
2. Dr. J. van de r Schaar: Woórdenboek van voornamen, Aula i 76, ·p . 170.
3. P.J . Meertens en H. Buitenhuis: · Nederl ands repertorium van familienamen
Deel Xi, Noord-Brabant, p. 392
'
4. Idem, p. 406.
5. Johan Winkler: de Nederlanclsche gesla c htsnamen ( 1885), p. 166. ·
Indien U wilt r eageren op een verklaring, clan ontvangen we Uw reaktie
gaarne op ons reclaktie-aclres .
Correcties, aanvullingen op de ledenlijst en reakties worden in de
laatste aflevering van deze rubr iek opgenomen.
Zie voor vol l edige titels ook verwijzingen bij dee l

I

(B . v . P . 62)

KOPPERMAANDAG 1988 (8)
door Kees 12ijten
Voor de veertiende maal ve~scheen op Koppermaandag, de
de maandag na Driekoningen,weer een Koppermaandagpunt 1)
Vroeger maakte elke drukker een eigen prent, nu zijn het
. dertig drukkers, allen leden van het Koninklijk verbond
van Grafische Ondernemingen, die de prent gezamenlijk
presenteerd.
Het aloude gebruik de prent ook dit jaar weer aan een
aantal Westbrabantse burgemeesters aan te bieden werd
voortgezet 2) .
Het is een prachtige reproductie van een knappe foto
van de Westduitse dertigjarige fotograaf Joachim Jäger.
Het is de foto van h~t trappenhuis van het stadhuis van
Darmstadt Mathildehöhe.

NIEUW-GELUID IN PAULUS' ARCHIEF
door Kees Leijten
Ons lid Frans Verschuermheeft onlangs afs c heid genomen
van de redaktie van het in ons heem verschijnende weekblad "Nieuw-Geluid".
Netty Bastiaansen, ook lid van Paulus, heeft zijn taak
overgenomen.
.
Bij die gelegenheid heeft de redaktie de eerste 29 jaargangen, keurig ingebonden, aan onze Kring ter beschikking
gesteld.
We hebben de ruim vi jftig banden in ons archief opgenomen.
Redaktie Nieuw-Geluid hartelijk dank. Netty veel succes! <

IDNUMENI'EN EN INI'ERFSSAN!'E PANDEN
door Kees I.eijten
Ter gelegenheid van de eerste nationale Monumentendag ·
prestentee rde deze gemeente dit jaar een boekje, ge- ·
schreven door onze sec retaris Jac Jespers, waarin alle
monumenten van onze gemeente· staan opgenomen.
Onlangs stelde Jac een lijst samen van alle overige interessant e panden, die Nieuw-Ginneken rijk is en
niet op de Monumen:tenlijst staat.
Vanaf 17 september 1988 zal Paulus een nieuwe wisseltentoonstelling presenteren met een grote fotoserie
van al die panden.

Toch vind ik het jammer, dat men afgestapt is van de serie
historische platen, die de laatste jaren werden gedrukt
en gepresenteerd.
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Letter en letterbak
Letter en monument
Grafisch Museum Etten-Leur
Letter en Kunstenaar
Kleurenspectn~m

Drukkerswerkplaats
De papiermake~
De Graveur
De boekbinder (18e eeuw)
Kaart West-Brabant (1740)
Vrede van Breda
Kaart Baronie en Markiezaat ( 1739)
De boekdrukker
Trappenhuis Darmstadt

De Koppermaandagprent wordt helaas een relatiegeschenk.
Toch goed dat een oud gebruik wordt voortgezet.~~~~~~~~~

1) Het dank aan Hans Reichardt, cfirecteur van Drukkerij
Pertekt b.v . te Prinsenbeek, van wie we de veertiende
prent ontvingen
2) Zie "Koppermaandag" zeven artikelen van mijn hand in
B . v P . 26,31,36,41,51,58 en 63
1
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DRIE ALTAARTJES
door Kees Ieijten
Bij de opening van ons museum op 6 september 198ó bracht
dhr. J. Hoogeslag voor ons een altaartje mee met minivaatwerk.
Het was een soort blokkendoos, waarmee men het altaartje
kon opbouwen.
Op zondag 26 juni 1987 kreeg Paulus ter gelegenheid van
Bavel anno 1920 een altaartje met koperen mini-vaatwerk
alsmede verkleinde uitgaven van de gewaden.
De Brigidaschool te Bavel was de milde gever.
Zondag 3 januari bracht dhr. R. de Koninck een weer iets
groter, mooi gebeeldhouwd altaartje mee, eveneens met
mini-vaatwerk.
Sinds kort staan de drie alta~rtjes als monumentjes uit
het verleden van het Rijke Roomse Leven opgesteld in
onze vitrinekast in de ontvangstruimte.

MARIA VPN HOEK
Op 12 januari 1898 werd op de Prinsenhoef te Hulten Maria
van Hoek geboren als dochter in een groot gezin.
Ze huwde met Jos van Gestel en woonde vele jaren op de
boerderij "de Lange Kooi" aan de Gilzeweg te Bavel.
Thans woont ze in de Pastoor Doensstraat te Bavel.
Ze is een van de trouwe leden van onze heemkundekring,
deze negentigjarige mevrouw Van Gestel.
Op ons verzoek schreef ze "ha~r" levensverhaal.
Een boeiende stuk proza, dat we hier onverkort en in haar
eigen taal gaarne in onze "Brieven van Paulus" publiceren.---....;>"

MIJN VERTEISEL
door M. v. Gestel -van Hoe.k
Meermalen is mij gevraagd herinneringen over vroeger op schrift
te stellen. Ik wil proberen dit op een begrijpelijke wijze te
doen. Zou er ooit een tijd geweest zijn, 4at er op allerlei gebied zo veel veranderde, dan rond de eeuwwisseling.
Door vader en moeder en anderen werd ons veel over vroeger verteld.
De boerderij
Ik .wil be~innen met de huizen te beschrijven vooral van de
boeren. De huizen waren groot, 's winters · ·erg koud en in de
zomer koel. Er waren weinig ramen en aan de zonzijde stonden
lindebomen, dus kwam de zon niet binnen.
Bij sommige boerderijen werden, als de lindebomen bloeiden, grote
tp.kken van de .- bomen_ gezaagd en plukten arme me.nsen de bloemen
er af voor de apothekers. , De huizen waren verdeeld in woonkeuken,
kamer, "opkamer w_a aronder de kelder en moos.
Boven dat gedeelte een grote graanzolder. In het hele huis had
men bedsteden. In onze boerderij die erg groot was, waren er
negen. Vele bedsteden was ook noodzaak. ' De gezinnen waren meestal
groot en het personeel was inwonend. In het hele huis en ook in
kasten en bedden waren de muren gewit. De plafonds w~ren allen
van planken. In de woonkeuken en kamer stonden kasten en tafels
en de nodige stoelen. Sommige van mahonie- of eikenhout, al of
niet gefineerd met mahonie-, notewortel-, oóit met palissanderhout. Men kent het nu s oms als boerenantiek. Er hingen spiegels
en schilderijen, o o k merklappen. Ik ben er trots op dat ik nog
in het bezit ben van een merklap van 1775 en een van 1842.
Ook een volgemerkt schilderij v~n 1875. Allen door meisjes van
onze familie vervaardigd. In de huizen hingen ook kruisbeelden.
Ook stond er wel een een kruis midden op de schoorsteen, tussen
de mooie blauwe of bruine borden.
Ook had men koperen kandelaars en koffiekannen en andere voorwerpen. Op veel boerderijen hing ook een oude Friese klok.
Bij de bedden hingen wijwatervaatjes, soms antiek koperen.
Matten lagen er in het hele huis niet, sóms in de "goeie" kamer
een karpet roo d me t zwarte strepe n . De plavuizen vloeren
werden met droo g wit zand b es troo id. Rond tafel en stoelen
werd dat zand n e tj es we ggeveegd, dat zag er dan keurig uit.
Ook werden e r we l f i g u re n ge maa k t van zand. Men vulde daarvoor
een puntzak, knipte ee n st ukj e van de punt van die zak en maakte
daar figur e n mee . De b e d steden werden met deuren of gordijnen
afgesloten, d eze ware n va n groe n of rood laken, de valletjes
boven de gordijn e n ware n af g e we rkt met een rand van wollen
balletj e s. Oo k het sc h o uwkleedje was van laken of satinel.
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Voor de ramen hingen valgordijnen.
Daaronder soms vitrage met koperen ringen en roeden.
In de bedsteden stonden lage schraagjes, hierop planken, op die
planken spreidde men twee bossen roggestro. De banden werden losgemaakt en bleven liggen, om bij de verwisseling van het stro
bij de volgende schoonmaak, het oude stro weer tot twee bossen
te binden. Op het stro legde men de bedden, deze waren gevuld
met veren, vlo~ken en ook met kaf. Later maakte men van jute,
bruin met rode ruiten, zakken voor het stro. Men schoof toen
het stro in de zakken, dat was al een hele verbetering.
Men had wollen dekens, oude dekens werden met katoen overtrokken en gingen dan nog lange tijd mee en waren ook erg netjes.
In het huis had men geen badkamer of douchecel.
Men behielp zich met wasteiltjes, zinken of geëmailleerd.
Wij kenden in ons huis geen open vuur, wat nog wel algemeen was.
Wij gebruikten een runstoof, wij stookten geen run, maar net
als in het open vuur hout en turf. Beide had de boer zelf.
Het hout uit het bos en struiken en hakhout. De turf stak men op
de heide. De turf werd vooral gebruikt, omdat daardoor het hout
niet zo snel verbrandde. Het open vuur moet men zich zo voorstellen. Men legde op de plavuizenvloer onder de open schouw een
grote ijzeren plaat. Hierop zette men een groot rooster, waarin
men kon stoken. Boven het vuur hing een "haal", een zwaar ijzeren geval, dat men korter of langer kon maken, naàr gelang de
grootte van de ketel, die er aan kwam hangen. Men plaatste ook
potjes en pannetjes in de hete as. Er werd ook wel een "koeketel"
boven het vuur gehangen. Deze was gevuld met kaf, knollen, peeën
en graan hierop water. Dat werd dan gekookt, "gespust".
Om die grote ketel te verplaatsen van de stal naar het vuur en
omgekeerd werd een wagentje gebruikt. Op dat wagentje legde men
stro om deuken in die koperen ketel te voorkomen.
Achter het vuur stond soms wel een mooie ijzeren vuurplaat, ook
in kastelen en voorname huizen. Als daar een knecht van dienst
veranderde, was,voor hij vertrok, zijn laatste werk de plaat
poetsen. Vandaar het spreekwoord, als iemand weg is, hij heeft
de plaat gepoetst. De was, deze was wel erg bewerkelijk.
Eerst een nacht weken, dan in een fornuis koken. Op de bodem
werden berketakken gelegd, om aanbranden te voorkomen. Had
men een ijzeren fornuis dan werden rondom oude lakens gelegd,
om roest te voorkomen.
Dan met de hand wassen, daarna op de bleek leggen. De zon deed
haar deel, ook een flinke regenbui was welkom. Dan weer een
vers sop en de ander dag weer op de bleek, dan spoelen en op
de haag, die rond de moestuin geplant was drogen, men kende
nog geen wasdraad.

De slacht
Men slachtte meerdere varkens in najaar en winter.
Dat was het werk van een loonslager. Als het varken dood was,
plukte de slager de haren en verzamelde die, ze hadden nog
enige waarde voor borstels. Dan werd het varken met kokend water
begoten, tot de huid schoon gemaakt .kon worden. Dan werd het
varken op een ladder gehangen en ontdaan van ingewanden. Zo
bleef het hangen tot de volgende dag. Het was dan inmiddels koud
geworden en kwam de slager het varken klein maken.
De grote stukken werden in de kelder in een houten kuip gelegd.
Tussen het spek werd het nodige zout gestrooid. Boven op het
spek werd nog de "kleinigheid" gelegd. Ribben, hielen en poten.
Van de kop en longen maakte men zult. De reuzel werd gesmolten
en het vet in Keulse potten verzameld. Ook maakte men worst.
Bloedworst en leverpastei maken kende men toen niet. Ook was
wecken niet bekend. Na enige weken werd het spek uit het zout
gehaald en in de schouw gehangen, om te roken. Doordat de boeren voor het grootste gedeelte voor hun voeding zorgden, hadden
zij een redelijk bestaan. Ze hadden meel voor het brood, in
de moestuin kweekten zij groenten. Van wittekool maakte men
zuurkool en groene bonen werden ingelegd in zout.
Boeren- en spruitkool kon men nog lange tijd uit de tuin halen
en rode en witte kool werden droog bewaard.
Bij ~e meeste boerderijen stonden enkele fruitbomen en bessenstruiken. Melk en eieren, ook jonge haantjes en oude kippen had
men zelf.
Aardappelen groeiden op de akker. Ook de rentenier leefde zo eenvoudig. Ze hadden ook hun moestuin voor aardappelen en groenten.
Een weitje voor de bleek en voor de geit, dus ook melk.
Enige kippen en een varken op hok. Eenmusterdschelf voor stook.
De maaltijden
's Morgens werd er op de boerderij al vroeg één boterham gegeten
en om acht uur brood met spek. Men dronk daarbij koffie, om half
elf een kop koffie kende men niet, alleen op de wasdag.
's Middags was er meestal soep, aardappels met groeten en spek
of varkensvlees en karnemelkse pap. Om vier uur boterhammen en
's avonds gestoofde of gebakken aardappelen en ook weer pap na.
Allen aten uit grote tinnen schotels, de soep werd in een bord
opgediend. Men had steeds eigen gebakken brood, voor de zondag
werd een lekker wit brood gebakken voor feestdagen ook nog krentebrood.
Schoonmaak
In het najaar was er een kleine schoonmaak. In het voorjaar kreeg
alles een hele grote beurt. Het hele huis werd gestoft en geveegd.
De bedden werden buiten gebracht, ook de dekens en kussens.
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De kleren werden ook buiten gelucht . Ondertussen werden bedsteden
en kasten stofvrij gemaakt en gekalkt, gewit dus, er werd vers
stro in de b e dden gelegd. Het hele huis door werden ramen en
houtwerk gereinigd, de muren gewit. Die schoonmaak nam enige
weken in beslag . Door al de zelfvoorzieningen en de grote gezinnen was er dan vooral veel werk.
Op veel boerderijen was het toch erg netjes.
De kleding
De vro uwen droegen meestal zwarte kleren. De rokken waren lang
e n om slijtage te voorkomen werd e.r een "sleepkoord" onder langs
de r o k genaaid . Men droeg dan ook veelal zwarte jakken.
In d e z omer droeg me n geen mantels, wel doeken. Vierkante doeken,
tot een driehoek gevouwen. Doeken van Kahsmir of katoen.
Voo ral de wollen doeken waren met veel ingeweverr patronen, sommige "jennen" genoemd. De kleur was oranje-rood. Ook droeg men
wel een ko rte omhanger, soort cape. 's Winters had men ook zo
een o mhanger, maar dan van heel · zwaar zwart laken, dus waren er
no g gee n mantels met mouwen. Men droeg daar dan een witte kanten
mut s bij me t o f zonder bloemk r ans of strik.
J o nge me i s j e s droegen zwart katoenen mutsen met zwarte kant gegarnee rd. De wekelijkse mutsen waren gemaakt van wit katoen en
kato enen kantjes. De hele dag droegen toen de vrouwen en meisjes
e e n e envoudige katoenen kapje. Bij die kanten mutsen hoorden ook
g o u den sieraden. Een handtas gebruikte men niet, ieder had een
l osse z a k, t u s sen hun boven- e n ond e rro k . Door d e wee k droeg me n
e e nvo udi ge kl e r e n, de rokken korter en bla uw linnen of katoenen
sch ort. Me n l iep ook binne n s huis op klompe n . Hie r kende men
daarvoor o ok de Ba lse klompjes, deze waren lichter en luxer.
Bij h e t werk had men witte klompen met riempjes. De mannen waren
ook in ' t zwart gekleed, met of zonder witte boord, als hoofdd e ksel e en p e t. Met Allerheiligen deed men een winterjas aan en
me t
Pasen ging de jas de kast weer in, ongeacht h e t weer.
De kindere n waren a l s gro t e me n sen in ' t kle i n, hadden alleen
g een mu ts j es o p, de jonge n s h a d de n we l e e n p e t . De meisj e s droegen
ook we l mooie klo mp j es met een vee lkleurig vogel t je o p d e kap
g e s c hilde rd .
Sommige mei s jes hadden lange haren tot een vlecht, andere vooral
d e meis jes v a n de arbeiders waren de haren kort geknipt.
't Wa s wel gemakkelijk. De vrouwen van de arbe iders hadden ook
h e t we rk in het huis e n omdat de mannen werkten van 's morgens
vroeg t o t 's a vo nds l aa t, o o k op zaterdag, moes ten ze he t werk
bui ten s hui s o ok doe n . Ze h a dde n ook hun moe stuin en akke rtje, hun
geite n en varken. 's Zomers gingen ze gras snijden langs de akkers
van de bo ere n en o ok hei, geiten houden van afwisseling van hun
voe r, dus mals g ras e n droge heide. De vrouwen g e bruikten voor
h e t snijden een sikk e l. Di e me nsen ve rbouwden op hun akkertje

wat graan, hadden dan zelf stro voor het varken en de geiten, en
ook aardappels voor het hele jaar. Die vrouwen rooiden aardappels
zelf, na school kwamen de kinderen dan rapen. Dikwijls ging de
kinderwagen met baby mee.
Die wagen was gevlochten tenen en zwart geverfd, wat wel erg
somber was.
Op de boerderij
Onze ouders kwamen in 1896 op de Prinsenhoef te Hulten.
(Hoeve te Hoilte). Er was daar toen op die boerderij geen fiets,
geen radio. Wel kwam er een weekblad."Het Huisgezin" uit Den
Bosch, later werd het een dagblad, maar omdat het per post kwam,
één dag na het drukken. Van de drie kwartier lopen naar school
hadden wij geen verharde weg, naar de kerk was het laatste s t uk
van de weg verhard. Ik schrijf drie kwartier lopen, want in
kilometers werd niet gerekend. Later kwam er een rijtuig op de
boerderij. 's Zomers werd het wel gebruikt om naar de kerk
te rijden, ook voor familiebezoek buiten het dorp, ook om bezoek buiten het dorp, ook om bezoek aan ' t station af te ha l en.
Bij de geboorte van een baby was het afgelegen wonen een heel
karwèi. Was het zo ver, dan reed de knecht met het rijtuig
"gerij" ui't om de baker te halen en de dokter te waarschuwen.
Deze kwam met een Tilbury. Een knecht mende het paard.
Inmiddels. was ook de buurvrouw gekomen, wat ook nodig was. Het
was n . l. zelfs bij moe i lijkheden uitgesloten, dat een dien stbode bij het kraambed geroepen werd. Ondanks allerlei ongemakken,
verliep bij ons en ook bij onze buurvrouw al l es goed .
In beide gez i nnen werden vijftien kinderen geboren. In i e d er gezin negen jongens en zes mèisjes. Bij de buurvrouw groeiden allen
voorspoedig op. Bij ons s tierven zes k i nderen eer zè drie maanden
waren. De voornaamste oorzaak daarvan was wel, dat moeder geen
borstvoeding had. Moeder .vertelde ' t ons later, wij moeders wisten
niets van babyvoeding, ook de dokters niet. Wat de verzorging
van de baby's betreft, was alles prima in orde. De wieg, een
ijzeren schommelwieg , was omhangen met een k l eed van groen o f
rood laken, een weini g open gelaten voor fri sse lucht.
Voor de baby werd een waskom, zeep handdo ek e nz. apart gehouden.
De· eerste weken werd de baby i ngepakt , men n oemde dat i n het pak
doen. Het kindje werd na hemdje enz. stevig in een molton luier
gepakt en stevig vast gespeld. Het navelbandje werd enige weken
gehandhaafd. Men begreep niet, dat het a lleen nodig was tot het
mondje genezen was. Bij de kleding ook lu i èrs (doeken) werden
alleen kopspelden gebruikt . Onze baker was dan negen dagen o ok
's nachts bij ons. Zij wa s een vlug en vriendelijk vrouwt j e, die
er altijd keurig uitzag. Ze was in ' t zwart gekle ed en droeg e e n
schort van gestreept katoen met witte linten , ook een wit mutsje
met linten, die als zij door dat grote huis liep, altijd wapperden. Ze was een weduwe met aankomende kinderen, die zo in h aar levensonderhoud moest voorzien.
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Als ze 's zondags in Gilze naar de kerk ginq, kwam ze even thuis.
De vrouwen die op kraamvisite kwamen en meestal ver moesten lopen,
kregen een koffi e tafel, "suiker en boterhammen", noemde men dat.
Di ~ koffietafel bestond dan uit eigen gebakken witte mik, kaas
en peperkoek, beschuit met muisjes. Voor de baker was daar wel een
fooi aan verbonden, ook bij de doop. 't Was voor ons, kinderen
wel een gezellige tijd, 't was afwisseling .
De doop moest dezelfde dag plaats hebben of de andere dag.
Pa reed dan met het rijtuig met meter (petje) en buurvrouw naar
de kerk. 't Geschenk van de meter was veelal een pelepon, die
ze wel tot drie jaar konden dragen, ook de jongens waren tot drie
jaar in die rokken . De baby's hadden de hele dag een mooi slabbetje voor. Dat werd later vervangen door een "speet". Moeder ge.,.
bruikte daar zeer mooie doeken voor, die zo werden vast gespeld,
dat het op een schortje leek. Een box kende men niet sommige mensen hadden een looprek. Wij niet . Moeder plaatste drie keukenstoelen met de zittingen tot een driehoek, de stoelpoten werden
met luiers verbonden . De kleintjes hadden een rammelaar, de grotere een lappenpop, gevuld met zaagmeel en een houten kop.
Al s de baby's niet meer in de wieg sliepen, dikwijls om plaats
te maken voor het volgend kindje, moesten ze in de krib slapen.
Deze hing in het ouderlijk bed, aan het voeteneinde en was zo
bevestigd, dat ze naar voren gedraaid kon worden. Zo kon de
kleuter er gemakkelijk in en uit gehaald worden. Met vier en
vijf jaar gingen wij als de twee oudsten, naar de bewaarschool
drie kwartier lopen, we waren dus niet verwend. De kinderen die
nog verder woonden kwamen ons "uit"roepen. Wij konden 's middags
bij tante eten. Deze woonde tegenover de school. Ook met slecht
meer konden wij daar slapen. Wij waren wat dat betreft vóór op
de andere kinderen, die geen familie bij school hadden. Deze
meisjes moesten allen nog verder lopen . Sommige zelfs meer dan
een uur. De meeste kinderen gingen op klompen, met slecht weer
namen ze een paraplu mee. Andere droegen schoenen en hadden ook
een regencape. Midden in de winter mochten wij een half uur voor
de anderen naar huis gaan, om voor donker thuis te zijn.
Als het 's zomers heet was hadden wij op Nerhoven drie adressen
waar wij mochten drinken. Die mensen hadden geen pomp, wel een
put. In de "moos" stond daar een emmer met water, waarin een
pollepel hing . 's Woensdags hadden wij de hele dag school, zaterdag waren wij vrij. In 1903 hadden wij al een zeer mooie
bewaarschool. In de klas hingen rondom zeer duidelijke platen
met het A.B.C. Op iedere plaat één letter met de nodige figu ren en versierselen om voor ons die letter uit te duiden.
Wij schreven op leien, ook op de basisschool. Voor schoonschrift met een pen (kroontjes) . Met de grote vakantie namen
wij de lei mee naar huis, om de houten lijst te schuren en de
kartonnen onderlegger voor de lei werd met een fris papier beplakt. In Gilze kregen wij goed onderwijs. Twee maal in de week

kregen wij 's morgens Godsdienstonderwijs van een kapelaan.
Wij zaten dan in de kerk in de kleine bankjes. Deze werden
's zondags gebruikt door de mensen" die geen plaats pachtten.
Wij deden onze eerste Communie met elf jaar. Paus Pius X heeft
later de kindercommunie ingevoerd. Communiceren deed men toen
nog erg ~einig, velen maar eens per jaar "Paaschplicht".
Met de eerste Communie droegen sommige meisjes al een witte
kanten muts. Er waren dorpen waar de meisjes dan over haar zwarte
jurk een witte doek om hadden. De jongens waren gekleed in donker
pak en kniebroek en een zwart hoedje.
Bij ziekte
Was er in de buurt iemand bediend, dan ging men daar aan huis
een rozenkrans bidden, dus dtié keer de paternoster rond.
Mijn vader en neef Willem werden ook een keer afgevaardigd om
te bidden. Na een zeker schietgebed moest men telkens antwoorden:11Zo veel lof en eer als Hij weerdig is:' De twee jongens,
die dachten dat het antwoord op de zieke sloeg, antwoordden
steeds: 11 Ik geloof nie dat ' t zo erg is!"
Bij overlijden.
Was in de buurt iemand overleden, gingen de buren ook aan
het sterfhuis, drie avonden achtereen een rozenkrans bidden .
De naaste buren zorgden dan voor alle mogelijke zaken.
"Burenplicht" . Het afleggen en kisten waren voor hen. Aangeven
op het gemeentehuis en met de Pastoor alles regelen . Bij de
timmerman de kist bestellen en thuis bezorgen, ook voor de lijkkleding zorgen. Men zorgde ook dat voor de koffietafel na de mis
voorradig was. Het eerste werk van de buren was wel, dat men
dé luiken voor de ramen ging sluiten. Men legde bij de voordeur
een bosje stro, waarop enige stenen. In het dorp werd een lantaarn, zonder licht langs de deur gehangen. De spiegels in
huis werden afgedekt met witte doeken. Op de dag van de begrafenis werd de kist op een kar geplaatst, waarop enige bosjes
stro gelegd waren. Familie en buren liepen dan achter de kar
aan . Na de begrafenis gingen allen weer terug naar het sterfhuis voor "Kaas en Brood". De luiken waren dan geopend en
neven de deur hingen witte d0eken. De buren hadden dan ondertussen koffie gezet en brood gesneden. De tafels waren in het
hele huis geplaatst, dus voor ieder was plaats. Men at brood
met kaas en later werd er nog thee gepresenteerd . met candyklontjes.
Rouw
Ieder van de familie droeg rouw, dus zwarte klerén . De kanten
mutsen werden vervangen d oor mutsen van tule. De vrouwen, die
naaste familie waren, hadde n ook geen bloemenkrans om. Ook
hadden sommige vrouwen een fa l ie om. Een zeer fijne wollen doek,
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die over het hoofd tot aan de grond reikte. De onderkant afgewerkt met een mooie zijden franje. Men droeg dan geen goud, wel
zilveren en zwarte gitten sieraden.
De rouw van de naaste familie duurde één jaar en zes weken.
Broers en zusters droegen een half jaar en drie maa~den rouw
en neven en nichten nog drie maanden.
Bij het Overlijden van een baby in de buurt, gingen de meis]es
het kindje "kransen". In een winkeltje kocht men een vel watten
dat zo over het lijkje werd gelegd, dat alleen de gevouwen handjes en het hoofdje zichtbaar waren. Over de watten werd fijn
geknipt zilverpapier gestrooid . Moeder legde dan bij haar kindjes nog enige toefjes bloemetjes uit de tuin. Zou het spreekwoord "In de watten leggen" in verband staan met deze gewoonte
van vroeger?
Afleiding
Veel afleiding was er niet. Men ging buurten, ook kaarten en
zinqen. Boerenknechts bespeelden monica (acordeon).
Bij het buurten werd ook wel over heksen en spoken gepraat.
In onze familie had men daar niet veel belangstelling voor.
De moeder van een vriend van Pa, stond bij sommige mensen
als een heks bekend.
Mijn vader die meermalen bij die vriend aan huis kwam, merkte
daar niets van, hij was niet zo lichtgelovig. Dat was wel de
reden, dat wij nooit veel over heksen hoorden.
Als wij in de winteravonden bij elkaar waren bij familie,
werd er dikwijls gezongen, o.a. Grootvaders klok, de zwarte
cornet, te Meerle langs de straat zag ik een pannenhuisje staan,
zie de mannekes kruien (bij het aanleggen van de spoorlijn
Breda-Tilburg) en vele andere. Er werd dan chocolademelk gedronken.
Koopwaar
Langs de boerderijen kwamen het hele jaar veel mensen hun
koopwaar aanbieden en hun diensten. Zo b.v. een ~charesliep,
een stoelenmatter, ook een wannenmaker, voor nieuwe wannen en
ook reparatie daarvan. Ook kwam men langs met ze~en.
't Spreekwoord "De koningin rijdt met zes paarden en Bruynzeel met zeven", heeft daar betrekking op.
Uit Kaatsheuvel kwamen de vrouwen met solfters en boenders.
Zij maakten boenders van hei. Van stengels van een grove
plant, maakte men nette bosjes van
en sopte die in een
oplossing van solfter. Door op die stok te trappen, kreeg
men vele delen, in plaats van een lucifer, stak men een
splinter in het vuur en had men direct een vlammetje.
De vrouwen droegen hun koopwaar in een mand op haar rug,
die aan de rugkant plat gevlochten was. Een van de tantes

Aarts die zo een bekende vrouw aan de deur zagen zei, maar
vrouw wie heb je nu bij U, kreeg ten antwoord:"Maar kind
schaap iièf dat is ons Geertrui". Diezelfde Trui, kwam later
weer bij ons op de hoef met haar spullen. Dezelfde families
bleven komen nog steeds arme mensen. Een vader van dat dorp,
die het niet eens was met de trouwerij van zi]n zoon zei:
"Dat woràt niets met die aanstaande vrouw, ze kan niet
schooien!" Jan Viool, een Oud-zouaaf, kwam met zijn viool
langs~ ' Deze mocht 'altijd bij de kachel zijn boterham eten.
Ook- Ritsie, een heel oud wijfje, dat als een dametje gekleed was ging bedelend langs de huizen. Ze had een hondje
bij zich en werd door de jongens uitgejouwd. Lange tijd was
hier het gezegde, als iemand raar gekleed was, net een Ritsie.
Ook bivakkeerden er wel eens Zigeuners in de omtrek.
Dat was voor ons een belevenis. Die donkere vrouwen, die in
hun kleurige kleding, buiten bakten en kookten.
In het dorp kwam ook de man met het aangekleed aapje, dat
kunstjes maakte. Ook zag men doedelzakspelers met hun ruiten
rokjes. Ook kwam er wel eens een hardloper, die zelfs als
hij aan de deur op .een cent wachtte, niet stil mocht staan.
Regelmatig kwamen er arme mensen, schooiers, om brood vragen
of een bord middageten.
Alles was erg primitief. Voor verlichting had men petroleum
en kaarsen. Voor warmte en koken, ook voor de was en veevoederbereiding stookte men hout en turf.
Als Pa met het hele gezin uitre·e d met het rijtuig naar familie was het laatste dat hij tegen de dienstbode zei:
"Voorzichtig met vuur en licht". Toch kwamen er ondanks
alle gebouwen met riet gedekt waren, zeer weinig branden
voor·. Als het koud was had moeder een stoof. Een houten
stoof, met blik bekleed, op een grote koperen plaat.
Hierin lag gloeiende houtskool. Ook nam men dan een grote
wollen paardedeken ·v oor de tocht. Voor op het rijtuig
stonden twee lantaarns met een kaars erin, dus zeer weinig
licht. Veel verkeer was er niet, geen auto's, geen fietsen,
een heel enkel rijtuig, dus weinig gevaar voor ongelukken.
Als het winter was gingen wij met moeder te voet naar Gilze
naar de mis van zeven uur. ' t Was dan vele zondagen donker.
Wij namen geen lantaarntje mee, maar wachtten aan het eind
van het laantje op mensen die wel licht hadden.
Dat licht was nodig om plassen en karresporen te ontwijken.
Er was dikwijls geen behoorlijk voetpad. We moesten een half
uur lopen, eer we op de harde weg kwamen. Al was het weer nog
zo slecht, regen, wind of sneeuw, ieder ging 's zondags naar
de mis. Voor ons, kinderen, was die kerkgang wel gezellig,
we liepen tussen de grote mensen, die flink doorstappen en
pratend verder gingen. Na de mis gingen wij wel op de koffie
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bij familie. Als er flink sneeuw lag, haalde Pa de hakblok
uit het bakhuis, legde die met de poten omhoog en spande daar
een paard voor. Zelf kon hij tussen de polen van het blok
zitten en maakte zo mooie baantjes, ook in de week.
Eerst naar "stad Parijs" en Nerhoven voor kerkgangers en
schoolkinderen, dan nog naar de buren voor de postbode. Al
was er toen geen schoolplicht, was er weinig verzuim, wij
waren wel gehard. De Prinsenhoef te Hulten. Ik ken de adressen nog als volgt: J.B. van Hoek "Hoeve te Hoilte" Gilze.
Tot 1840 was de hoeve eigendom van koning Willem II, deze
heeft heeft ze toen overgedragen aan zijn tweede zoon prins
Frederik, die in 1881 is overleden.
Ze is toen met nog vijf andere boerderijen overgegaan naar
de domeinen. In Breda was nog een hoeve, tegen de stad aan,
die afgebroken is, bewoond door de familie Hop.
De volgende boeren waren of zijn nog pachter van de hoeven,
sommige al meerdere generaties.
In Breda: "Bouvigne" van Van Haperen; in Hulten Van Hoek en
Aarts; in Prinsenbeek Romme; in Princenhage "Hoeve in 't Hout"
van Schoenmakers.
Een boerderij, de Prinsenhoef te Alphen bewoond door familie
van Hees en een korenmolen te Baarle-Nassau, Molenaar Theeumis
zijn op het laatst van 1800 publiek verkocht en door de pachters gekocht.
In 1625 was in Hulten pachter Antonissen als boer op de boerderij en doordat hij de hoevenaar genoemd werd, is de naam
Antonissen niet meer gebruikt en zijn de families, die nu
in Gilze en omstreken Hoevenaars heten, afkomstig van die
pachter Antonissen. (in Ulvenhout Huyben)
De hoeve te Hulten was eens eigendom van de Abdij van Thorn.
De legende verhaalt dat Abdis Hilsondis met een zuster te
voet rondging om de pacht op te halen, ziek werd en op die
boerderij overleden is. Die boerderij, die grensde aan de
Molenhei, later vliegveld Nerhoven, is de laatste tijd van
de tweede wereldoorlog gevorderd door de Duitsers.
De bomen langs de dreven werden gerooid en bij het erf van
hun toppen ontdaan. Het huis en stal is met bommen in elkaar gegooid.
Heemkundige vondsten in Gilze. Bij de afbraak van de oude
hoeve, bewoond door de heer Fr. van Hoek -Kriellaars te
Hulten, waar volgens overlevering, Hilsondis overleden zou
ZiJn, is in een
een urn gevonden, die helaas bij het
graafwerk kapot geslagen is. De scherven ervan zijn ter
onderzoek te Amersfoort. Ook werd bij deze hoeve gevonden
een put, opgebouwd uit plaggen, waarvan de bodem was bevestigd op een wagenrad. Deze put stamt uit de tijd van
rond 1100-1200.

Deze vondst bracht onderzoekers op het idee om de plaggenput te Nerhoven, te Gilze aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Ook deze put was 'g ebouwd op een wagenrad. Ook werden op de
bodem enige scherven gevonden, die eveneens dateren uit de
tijd van ongeveer 1100 tot 1200.
Onze ouders kwamen in 1896 op de hoef. De boerderij was
erg afgelegen, de gebouwen stonden midden in het land.
Vier dreven kwamen op het erf uit. Drie ervan waren aan
beide zijden beplant met eiken en een met Canadese populieren. Bij het huis stond een eeuwenoude eik en een lindeboom.
Ook drie rode beukebomen. Ik meen te kunnen zeggen, dat de
opeenvolgende familie er altijd graag gewoond hebben, armoe
heeft men er geloof ik niet gekend. De opeenvolgende vrouwen
en meisjes, die er vanaf 1830 woonden waren wel allen op netheid gesteld.
Zo als ik al schreef was er weinig afleiding. Er was ook
weinig te lezen. "Het Huisgezin" uit 's Bosch, een weekblad,
later dagblad kwam per post, dus als dagblad een dag later.
Ieder jaar kwam de St. Michaëls Almanak. Als klein kind
zie ik nog liggen twee boeken van het circus Barnum en Baley
van 1896, met affiches in zevenkleurendruk, Pa had dat circus
gezien. Toen wij naar school gingen, kregen we iedere maand
"de Engelbewaarder", later "'t Groentje" genaamd van de Fraters te Tilburg. Voor de boeren waren er nog geen vakbladen.
Later kregen wij met Sinterklaas al mooie prenteboeken.
Onze ouders waren wel bij de tijd. De volgende spelen hadden
wij. Blokkedozen, een bouwdoos, een kienspel, ganzebord, een
toverlantaarn, een ark van Noë, mooie poppen met porceleinen
kop en poppewagen, een bromtol, paard op wielen, een boerderij. De meisjes leerden al vlug haken en breien en letters
tekenen. Vader begon te boeren met twaalf koeien, ook jongere varkens en kippen en twee paarden. Om toch nog meer mest
te verzamelen voor die grote boerderij waren er ook honderd
schapen. In Gilze waren vijf schaapsboeren, een reden was
wel dat er veel heidevelden waren. De kudde ging iedere dag
met de scheper vergezeld van de hond naar buiten naar het
weiland en de hei. Op weg daar na toe werden alle groene
plantjes afgevreten. De herder moest zorgen dat de schapen
niet op het erf, weiland en akkers van andere boeren kwam.
De hond was zijn trouwe helper. De herder moest ook zorgen
dat de schapen voldoende gegeten hadden als ze 's avonds
in de kooi kwamen. De schapen werden in ' t begin van de zomer geschoren, de wol werd verkoc-ht. De schapen, die daarvoor in aanmerking kwamen werden in ' t najaar verkocht voor
de slacht. Toen Koos-oom nog op de boerderij was moesten de
schapen in Brussel geleverd worden. De schapen van familie
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Aarts van Klein Tilburg ook. Twee mannen gingen dan vergezeld van de schaapshond met de kudde langs wegen en dreven
naar Brussel. Een keer zouden ze een oude hond meenemen en
dan maar in Brussel achterlaten, wat niet fair was.
De mannen gingen per trein huiswaarts, maar nog eer ze thuis
waren stond de hond op "Klein Tilburg" aan de deur te krabbelen. Pa heeft maar enige jaren schapen gehouden. Hij vertelde
ons, dat vak lag hem niet, hij was er niet mee opgegroeid,
Thuis had men een boerderij en graanmolen. Ook kon men toen
beginnen met kunstmest te gebruiken.
Het rundvee was nog dag en nacht binnen, ook 's zomers in
de pot.stal .
De koeien stonden op een verhoging van heideplaggen, de mest
werd in de laagte gedeponeerd. Was de mest op zekere hoogte
dan werd deze op een kar geladen en op een hoop gezet, hier
werd laag aarde uit het land opgebracht en later wèer mest en
aarde.
De stand van de koeien werd ook in orde gehouden met heideplaggen. Deze plaggen werden op de heide verzameld, wat veel
werk meebracht. Bij een boer vroeg 's morgens de grote knecht:
"baas wat moeten we gaan doen", de kleine knecht zachtjes: ga
maar vlaggen, plaggen steken, ' t is geen weer voor het paard.
Men had een of twee paarden, ook wel een paard en een os, werd
de os neven het paard gespannen dan werd op die grote horen
van de os een klomp geplaatst om het paard niet te hinderen.
In 't voorjaar moest het land geploegd en klaar gemaakt worden
om te zaaien. 't Graan en ook de kunstmest werd met de hand
gezaaid . Men verbouwde rogge, haver, boekweit, aardappelen en
voederbieten. Op de roggestoppels werd later knolgroen en
spurrie gezaaid. 't Gras voor voer voor de koeien en om te
hooien werd met de zeis gemaaid, ook de spurrie, men stond
dan een weinig gebogen. Het graan werd met de zicht gemaaid,
men gebruikte daarbij een pikhaak om het graan uit elkaar
te houden en er schoven van te maken. Men stond dan erg gebogen. De schoven werden door de meisjes gebonden en in
hokken geplaatst om te drogen. Zeis en zicht werden regelmatig gewet met een wetsteen of meel. Op geregelde tijden
moesten zeis en zicht gehaard worden . Men had een haargetuig.
De ijzeren pin met grote platte kop werd in de grond geslaan,
men legde de snee van het werktuig erop en sloeg met de haarhamer zachtjes over de kant om deze scherp te maken. De boer
deed dat werk zittende, 't was echt vakwerk.
Rogge en haver werden na het drogen in de schuur verzameld.
Boekweit werd niet gebonden en direct op een egaal plein op
het erf gedorst en het stro tot een schelf gezet.
De voederbieten werden in een rug verzameld en met stro en
aarde afgedekt.

's Winters gingen de mannen 's morgens direct naar de schuur
om te dorsen, als enig licht in die grote donkere schuur
had men een petroleum- of kaarslantaren. De schoven werden
uit de tas op de houten of lemen vloer gelegd. Twee rijen
met de aren naar elkaar toe. Met dorsvlegels w~rd ér in regelmaat op geslagen, om zo de korrels er uit te krijgen.
Het stro werd tot bossen gebonden. Zo werden verschillende
lagen behandeld, tot er een laag graan lag, voldoende om
op te malen. Men schepte het graan in de kafmolen en d.raaide
die om door de wind die molen het kaf weg te blazen.
Het graan werd op de korenmolen tot .meel gemalen voor het vee
ook om brood er van te bakken, da~ meel werd fijner gemalen
(bakzak). De haver was voer voor de paarden. Landbouwmachines
waren . niet , bekend. De volgende hulpmiddelen kon men op de
boerderij aantreffen. Een ploeg, egge, rolblo~, langkar,
korte kar, zeis, zicht, pikhaak, haargetouw, greef , schop,
hak, houten rijf, vork, gaffel, riek, oogstschepel, vlegel,
wan, manden, bascule met gewichten, ijzeren maat. Ook gereedschap voor het bakhuis. Er was een houten trog, een hakblok, een doofpot, rakelijzer, scholt, lange bezem.
Voor boteren een karnton; soms een tredmolen voor hond of
koe, om de karnton in beweging te houden.
Voor het zaaien van granen, zaad en kunstmest had men alleen
een zaaibak, ik heb die nog gekend, die de boeren zelf
maa.k ten van stro, zoals de bijenkorven.
In het najaar moesten ook de heggen gekapt worden.
De musterd moest gebonden en opgestapeld worden (musterdschelf) .
De musterd was om de oven te stoken, diende ook voor het koken
voor het vee, ook voor de was.
Er werd ook musterd verkocht aan de bakkers. De berkemUsterd
werd apart bewaard om bezems van te binden, wat de mannen
ook zelf deden. Iedere zes jaar werd een heg afgehakt.
Een gezegde: iedere hark een nieuw pak, wijst erop dat
er niet dikwijls nieuwe kleren gekocht werden.
Bij iedere boerderij had men wel een heg van grint voor manden. De houten gedeelten van de gebouwen moesten ook regelmatig geteerd worden. ' t Moest met warm weer gebeuren, dan
kon men met die dikke teer ' t beste werken . De gebouwen waren
meestal met riet gedekt. ' t Voordeel van riet is, dat ' t zomers
de hitte en in de wint~r de kou teqen houdt . Een nieuw rieten
dak gaat lang mee, aan zon- en regenzijde is het eerder versleten. Een rieten dak moet goed verzorgd worden. Dunne plekken worden
met dunne bosjes riet bijgestopt. Ook wordt er wel staaldraad
over gespannen. Ooit moet een versleten dak vernieuwd worden.
Al ' t oude riet wordt dan verwijderd. De rietdekker begint
met onderaan over de hele breedte riet te spreiden.
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Zo ga a t men laag op laag naar boven. Na een paar meter steekt
men zware riethaken in het dak en legt daar over de hele
breedte hooibomen op. Daarop staan dan die mannen en komen
zo boven. De bomen worden regelmatig hoger gelegd. Als men
boven was, dan legde men over _de nok een laag graszoden.
Deze werden uit een wei gestoken, waar taai gras was.
Als de daken goed onderhouden waren, zagen de gebouwen er
meteen goed verzorgd uit. In de winter moest de rietdekker
aan de kost komen met klompen maken.
Voor 1900 bleven veel jongens en meisjes ongetrouwd. Dat was
deels wel noodzaak. Wat moest men. Een boerderij delen
kon niet, nieuwe bouwen ook niet. Eer dat de kunstmest bekend
werd, kon men niet met ontginnen beginnen. Een vak leren had
geen nut, ambachtslieden waren er gauw genoeg. In sommige
dorpen, waar waterlopen stroomden, begonnen de boeren naast
hun boerderij tevens een looierij .
Looi proces
Aan weerszijden van die waterlopen werden op korte afstand
paaltjes geslagen. Dwars over de heg werden touwen aan die
paaltjes bevestigd. Hierover werden de huiden gehangen en
zo "gestroomd". Na enige weken die huiden dan naar de looierij gehaald, waren dan soepel en konden gemakkelijk onthaard
worden. De huiden werden dan in de looikuipen gelegd, tussen
de huiden werd gemalen schors gestrooid . In die kuipen moesten
de huiden lang liggen.
Om aan schors te komen werden eiketakken van hun bast ontdaan (geblikt) . Deze werd klein gehakt en door de molenaar
fijn gemalen. Men gebruikte daar aparte stenen voor.
Later kwamen er ook buitenlandse schors, die ook gemalen
moest worden. ' t Was voor de molenaar ongezond werk, omdat
er veel stof vrij kwam. Wel meer werk, zodat er in die
dorpen waar looierijen voorkwamen ook ook meerdere molens
stonden . Nadat de huiden uit de kuipen gehaald waren,
werden ze in de looierijen te drogen gehangen.
Op die zolders waren aan alle kanten grote luiken, die veel
wind toe konden laten. Met het ledigen van die luiken kwam
ook het strooisel vrij, run genaamd. De run werd door boeren
en burgers opgehaald en thuis op het runplein te drogen gelegd. Regelmatig werd omgeharkt en als deze droog was in
het runkot bewaard. Men stookte die run in een runstoof,
een grote ijzeren pot. In het midden van die stoof werd een
paal geplaatst. Rondom werd de run met een hout vast aangestampt. Zo'n gevulde pot kon wel uren smeulen op tijden
dat er niet gekookt werd. Bij ons werd geen run gekookt.
Pa was bang voor miltvuur.

De boeren die weilanden langs de Ley hadden liggen, kregen.
nogal eens met miltvuur te maken. De looiers trokken de
huiden uit die waterlopen op de kant. Er waren bij" die huiden nogal eens besmette huiden. Er werden veel huiden ingevoerd uit Argentinië en Afrika, die de besmettingen meebrachten. Vroeger werden de kadavers van aan miltvuur gestorven runderen en schapen begraven, wat besmettingen bevorderde.
Later moesten die kadavers onder politietoezicht verbrand
worden. Over een grote kuil werden zware bakken gelegd en
daarop het besmette kadaver. Men stookte dan zo langs musterd
in de ki.lil tot het dier geheel verkoold was.
Op de boerderij was ook voor de vrouwen en meisjes veel werk.
Naast het huishoudelijkewas het voeren van varkens en r~nd
vee hun deel. Melken werd alleen door hen gedaan. Ze moesten
ook karnen . In de zomer werkten de meiden en ook de dochters
op het land. Ze moesten wieden en hakken en ook bij het
hooien helpen. Ze hielpen ook bij het oogsten en de oogst
binnenhalen. In het najaar hielpen zij met aardappelen, bieen knolrapen rooien. Later gingen zij ook het knalgroen plukken.
Het bakhuis. Dit stond meestal los van het woonhuis, waarschijnlijk voor brandgevaar . Men bakte zelf, ' t was meestal
mannenwerk. De vrouwen zeefden het roggemeel, de zemelen
werden gebruikt voor roggebrood, dat wel ooit bij spek gegeten, maar meestal voor de hond en de paarden bestemd werd.
Toen de tijden wat beter werden, deed men bij die roggebloem
een deel fijne tarwebloem. Ook bakte men van die bloem een
paar mikken voor de zondag en voor een feestdag en kermis
ook krentebrood.
In de grotere dorpen was een timmerman, een metselaar, Pen
smid, een koperslager, een rietdekker, tevens klo~penmaker,
ook een verver.
Ik heb ook nog een wever gekend, waar ik met mijn nichtje
linnen garens bracht, die haar moeder gesponnen had. De
tantes, die voor ons op de hoef woonden, zaten soms met
vier vrouwen te spinnen, alleen linnen garens. 't Gebruik
bij ons was dat de dienstboden ieder jaar katoen kregen
voor twee hemden en blauw katoen of linnen voor twee schorten. 's Winters kregen zij dan gelegenheid om die te naaien.
Ook verstelden zij hun lijfgoed en stopten hun kousen .
Alles moest met de hand genaaid worden. In 1905 kwam bij
ons een trapnaaimachine. Ook voor de knecht werd gewassen,
deze namen hun sokken e n verdere reparatie mee naar huis.
Bij ons was dikwijls p e rsoneel uit dezelfde gezinnen.
Op het erf was veel afwiss e ling vooral in voorjaar en zomer.
Een veulen, jonge poesjes ook kuikentjes. Ook de waakhond,
hii lag wel aan de ketting bij zijn hok, was erg waaks.
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De kippen liepen los op het erf . Als moeder in de namiddag
het graan uitstrooide en ze riep dan : Tiet, tiet, tiet dan
kwamen van alle kanten de kippen aanlopen en ook gevlogen.
Een bonte verzameling van zwarte, witte en ook grijze en
bruine kippen met de nodige hanen.
Er waren nesten geplaatst b.v. manden waar de bodem versleten van was, de kippen zochten wel graag zelf een nest
in ho oi of stro .
Ze waren soms zo verstopt, dat men na zoeken nesten vond met
veel eieren. Zat er ergens op een geschikte plaats een kip
te broeden, dan nam moeder dertien eieren, gaf iedere ei een
zwarte veeg.
Ze nam een veer doopte die in de inktpot. Die zwarte vlek
was om de eieren te kennen.
' t Gebeurde in ' t begin dat er nog kippen eieren in die nest
kwamen leggen. Na drie weken kwamen de eieren uit. De kloek
kwam dan al vlug met haar pielekes het erf op.
Onder haar vleugels vonden de kuikentjes een beschut plekie .
Veel romantiek is er verloren gegaan. Geen kippen op het erf.
Schapen komen niet meer terug van de hei. De paarden komen
niet meer aan de put, uit de houten putemmer drinken. Weg
karresporen, musterdschelf, put met putmik. De rook komt niet
meer uit de schouw van het bakhuis, geen lucht meer versgebakken brood. Geen varken meer op de leer. Ook de melkbussen
verdwijnen. Een pluspunt is wel de rijpaarden en ponnies.
Erg jammer is dat door oologsgeweld veel oude boerderijen
verdwenen zijn. In Gilze ook drie mooie graanmolens, 2 van
onze familie. In 1899 werd op de hoef al een Hollandse stal
gebouwd. Vader mag wel de pionnier van de ontginners genoemd
worden in onze streken . Toen er kunstmest kwam, kon men met
het in cultuur brengen van broek - en heidevelden beginnen,
wat vader dan ook deed. Er kwamen toen ook betere werktuigen .
Op de hoef kwam al in 1910 een graanmaaier - zelfbinder.
In de 25 jaren dat deze daar dienst deed, is er nooit een
vakman bij geweest, men repareerde zelf. Ik moet even vermelden, waarom al zo vroeg een "zelfbinder" op onze boerderij was. Verschillende keren ging Pa op zijn eentje per
fiets naar Kevelaar . Hij had dan alle kans om onderweg het
land te bekijken en de verschillende werkmethodes. Aan de
Duitse grens gebruikten de boeren daar reeds .een zelfbinder.
Dus vandaar. Pa logeerde twee nachten in Kevelaar en werd
daar de man met het Fahrrad genoemd . Toen mijn zusters jaren
later ook met de fiets naar Kevelaar gingen en in hetzelfde
hotel logeerden, zei men tegen een zus, je bent een dochter
van de man met het Fahrrad. Als ik nu wel eens in Kevelaar
ben, denk ik nog hier liep vader in z'n eentje. Ik vind dat

dan wel fijn. Moeder ging in bevaart naar Sittard en Scherpenheuvel. Een paar keer per jaar ging moeder naar Tilburg voor
inkopen . Ze bracht dan voorons als versnapering bruine suiker
mee, ook wel eens komijne kaas, wel ooit scharretjes, erg
droog die wij met een schaar tot fijne reepjes knipten.
Wat is alles anders nu, wij waren toch ook blijde kinderen
en keken al lange tijd verlangend uit of we moeder uit het
bos zagen komen.
Ze droeg dan een zwart kanten pelerientje en een capothoedje
wat haar erg goed stond. Moeder was erg bedrijvig en kon het
vele werk met goed overleg doen en laten doen.
Ze had een regelmatig humeur en was erg vrijgevig. Toen de
kinderen groot waren en ze tijd kreeg, ging ze een paar
dagen naar haar zusters, zo had ze paar keer per jaar een
kleine vacantie. Tot haar tachtig jaar ging ze iedere
morgen naar de kerk. In Hulten was dat wel erg gezond, zo
door het bos. Het personeel .moest men door omstandigheden
een andere meid of knecht hebben, dan zorgde men tijdig
voor een plaatsvervanger. Kwam men dan tot overeenstemming,
gaf men dat meisje of die jongen een drinkpenning. Gaf men,
wat niet dikwijls gebeurde, dat geld terug dan was de overeenk.o mst ongedaan. Op onze boerderij werkte gewoonlijk een
jongen, recht van school. Dus elf, twaalf jaar. Dat waren
echte natuurkinderen . . 's Zaterdags liepen wij met hem mee
door de dreven. Hij vondt vele vogelnestjes. Vloog er een
vogeltje, dan wist hij het nestje te vinden. Aan de eitjes
kende hij de vogel. In de rogge zag hij alle konijnenpijpen
en wist te vertellen of de jonge al uitgeleid waren en of
de voedster bij de jongen was of op zoek naar voedsel.
De eieren die de jongens . met ons kinderen verzamelden werden aan een touwtje geregen en onder de spiegel opgehangen.
Mooi in volgorde van grootte. In het midden van kluut en kievit tot op het laatst de schrijvertjes. Als wij zo met die
jongen meeliepen hadden zij ook eens vrij ' t waren ook nog
kinderen.
De heggen rond de akkers werden ieder zes jaar gesnoeid
en tot musterd gebonden voor eigen bakoven en voor verkoop
aan de bakkers, ook in de stad.
Bij boeren waar ze wat meer tijd hadden lieten zè in die
heggende dikke takken staan om die in het voorjaar te
blekken, van schors ontdoen. De ze werd dan weer door de
looiers gebruikt als looistof. De schors liet alleen in ' t
voorjaar los . Een spreekwoo r d van vroeger:
"Iedere hak een nieuw pak" voor de boer.
De meiden en knechten werden twee keer per jaar uitbetaald,
de arbeiders iedere week. Belasting bestond niet alleen,
de binnenhoek, gemeente - dierenarts . Er was in Tilburg een
veèarts voor de hele omtrek. Deze moest te voet gewaarschuwd
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worden. Er was geen fiets, geen telefoon. Na een tijd kwam
de veearts met het rijtuig. Inspuitingen bestonden niet.
In ieder dorp was wel iemand die over hEt.vee dokterde
meestal een smid. Die kennis ging van vader op zoon over.
Ze gaven dan grote puntzakken met kruiden.
Achter de vertelsels uit die goeie ouwe tijd, men komt daar
nooit over uitgepraat, wil ik nu een punt zetten. Onze
familie denkt toch met voldoening aan die tijd terug.
Niet alleen aan de twee grote platte linnen schotels met
de gele rijstebrei, met safraan kaneel en suiker, ook aan
het vele werk op de boerderij. Ook aan de mooie oude boerderij waar wij met het grote gezin woonden.
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BRABANrS BONI' IN OUDHOLLANDS AMSTERDAM

door Jan Soeterboek
Schrijvend over "'n verleden" ben ik er mij van bewust
daarvan enkel een uit z'n verband gehaalde schaduw op
te kunnen roepen.
Ergens heb ik eens gezegd dat geschiedschrijving en
vooral literaire geschiedschrijving grotendeels berust
op science-fiction met terugwerkende kracht.
Ook in dit verhaal zal dat tot uiting komen.
Niet dat de feiten verzonnen zijn maar de interpretatie ervan bevat 'n dosis eigen ervaring die geprojecteerd wordt op de toenmalige hoofdpersoon.
In 'n letterkundig leesboek van omstree~s 1900, voorzien van de
bekende bijna antieke Bosatlasachtige bruine omslag, staat 'n
gedicht van ene R. Visscher met als inhoud de invloed van de
Brabantse cultuur op Holland in ' t algemeen en op Amsterdam
in het bizonder tijdens de zogenaamde gouden eeuw. Deze
R . Visscher, meer bekend onder de naam van Roemer Visscher,
leefde van 1547 tot 1620 en woonde in Amsterdam. Hij was graanhandelaar en assuradeur . Tot circa 1600 was hij lid van de
rederijkerskamer de Egelantier en zijn huis vormde een middelpunt van de toenmalige literaire Nederlanden en was een voorloper van de Muiderkring. Hij had twee dochters: Anna Roemersdochter en Maria Tesschelschade Roemersdochter Visscher.
De naam Tesschelschade herinnert aan het feit dat vader
Visscher bij het eiland Tesschel een aanzienlijke f inanciële aderlating moest · ondergaan tengevolge van een
scheepsramp aldaar. 'n Zeker gevoel voor humor kan de
man niet ontzegd worden.

GRENSPAAL VOOR PAULUS
Enige maanden geleden vond er in Galder een kleine grenscorrectie plaats tussen Nederland en België, tussen de
gemeentes Nieuw-Ginneken en Hoogstraten.
Het resultaat was, dat een hardstenen grenspaal moest
verdwijnen.
Door de goede zorgen van de gemeente Nieuw-Ginneken
staat de paal sinds 8 januari 1988 in de tuin van ons
museum, als een sieraad, een monumentje uit ons heem.

Deze dochters bezaten eveneens de gave van de dichtkunst.
Ik vernoem nadrukkeli j k de d o chters aangezien het gedicht van
de v.a der de bedoeling had zijn beiçle telgen op 'n zachte maar
niet mis te verstane poëtische wijze te kapittelen.
Het was hem blijkbaar nie t ontgaan dat zij zich te buiten
gingen aan zuidelijke wufthe id. De nuchtere kille calvinistische Hollandse degelijkheid bleek niet zo in trek te zijn
bij de jeunesse d o rée. Di e volgde liever de "Brabantse" mode
die net zoals de mode va n Parijs in onze dagen bepalend was
voor hen di e graag "in" wi lde n zijn.
Mocht iema nd twijf e ls h e bbe n omtrent bovengenoemde inbreng van Braban t , di e a rm e provincie, dan dient hij of
zij te beseffen dat het Brabant van toen groter, machtiger en cultureler was dan het Brabant van de 19de eeuw .

11).3

Het Spaanse hofleven speelde zich voor wat de feestelijke
aspecten betrof in niet geringe mate af in Brussel en
onze autochtone edelen waren niet te beroerd om 'n graantje mee te pikken. Het luxe leventje, de fraaie kostbare
kleding, de verfijnde en minder verfijnde braspartijen
waren aantrekkelijk genoeg om na te volgen. Zo ontstond
de Brabantse courtoisie, 'n manier van leven ontstaan
aan ' t Brabantse hof en populair bij iedereen die ' t
kon betalen. Aan 'n groot deel van de bevolking ging
dit alles als in 'n huidige t.v.-serie voorbij.
Men was niet kapitaalkrachtig genoeg om zich zo'n
adellijk bestaan te kunnen vero6rloven en zal met bewondering en verwondering, gepaard gaande met afgunst,
dit gedoe van nabij en veraf kritisch bekeken hebben.
In diverse perioden van de 80-jarige oorlog hebben vele
ontwikkelde Brabanders, Vlamingen en Joden de wij~ genomen naar het noorden en gaven aldaar de Hollandse
manier van leven zuidelijke culturele injecties.
De ook gevluchte handelaars en vaklieden, ontwikkeld in
het geld verdienen of in ' t ambacht, zorgden bovendien
voor een economische oprisping die tot in onze tijd
doorklinkt.
Daar veel zuiderlingen gewend waren zich feestelijk
te gedragen en te kleden ondergingen de Amsterdamse
mentaliteit en mode onder invloed daarvan 'n frivole
verandering. Met opzet spreek ik hier over Amsterdam
omdat juist in die stad het grootste contingent zuiderlingen gevestigd was.
De Hollandse dorpen bleven traditioneel en dat zelfs tot de
20ste eeuw, Amsterdam echter is in de gouden eeuw wel degelijk veranderd en heeft door die zuidelijke invasie een zo
specifieke sfeer gekregen dat de stad is gaan behoren tot
een yan 's werelds meest bekende steden . Dat Amsterdam
heden ten dage de provincie met grootsteedse ogen kan bezien
en dat inderdaad ook doet, mag mij, provinciaal, verwonderen maar wat mij nog meer verwondert is dat het negeren van
het eigen verleden daaraan ten grondslag ligt. Hier verwerpt
de zoon zijn eigen afkomst. Het gaat er mij overigens niet
om onze Brabantse accenten 'n diepere dimensie te geven
door ze Amsterdam dwingend op te leggen en zo ook nog een
graantje van haar grootheid mee te pikken, dat zou nog steeds
duiden op een gevoel van minder zijn en dat willen compenseren. In deze tijd speelt dat niet meer. Het is alleen 'n
constatering dat die accenten in Amsterdam geïntegreerd zijn.
Het is daarom dat ik het gedicht van Roemer Visscher omhoog
gespit heb. Als het zou gaan om de poëtische schoonheid ervan
dan had ik het gelaten waar het was.

Het is een typisch rederijkerskamerwerkje dat als gelegenheidsvers niet zou misstaan op de avond van 5 december.
Deze keer is de inhoud interessanter dan de vorm. Vader Pieter,
want ~o luidde zijn voornaam, maakte zich enige zorg over het
gedrag van zijn eigen en apde·rmans dochters, hiertoe wellicht
aangespoord dcor de vrome goedbedoelde bemoeizucht van de buren.
'. .Nu is die zorg 'n eigenschap van de meeste vaders omdat dochters
extra kwetsbaar zijn, ze kunnen wel eens prematuur te werk
gaan en vaders ·herinneren zich dat best uit .hun eigen vrijerst],jd. Toch sc,hijnt het vader Pieter :niet aan enig begrip omtrent de bedoelingen van zijn dochters ontbroken te heÇben
geituige
laatste zin :'v an zijn gedicht. Met deze zin geeft
hij ze alle ruimte. Omdat er in het gedicht gesproken wordt
v:.a n Amsterdamse dochters lijkt het mij dat de gesignaleerde
Brabanterie structureel was. Enkele woorden vragen om een
korte uitleg, wij gebruiken ze namelijk niet meer. De courtoisie heeft hier de betekenis van beschaafd, de betere klasse.
Een _ klet was 'n kort nauw damesjakje. Lubbetjes zijn plooisels
van kraag of manchet, ook de manchet zelf wordt zo genoemd
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Brabants,
De meisjes van de courtoisie
stellen op Brabants haar fantasie.
Op Brabants zetten zij de kap,
Op Brabants zijn . haar lubbetjes gezet,
Op Brabants is haar fluwelen klet.
Op Brabants knopen zij haar mouwen,
Op Brabants ronden zij haar bouwen,
Op Brabants zeggen ze: Ja voorwaar.
Op Brabants spreken ze allegaar,
Op Brabants zingen ze haren zang,
Op Brabants maken ze haren gang;
Amsterdamse dochters, doet ons bescheid:
Schaamt ge U van de Hollandse bottigheid?
Zij die zich aan het laatste woord ergeren dienen
hun beklag in te dienen bij de maker van dit gedicht:
Pieter Roemer Visscher.

BIJGEUXJF (54)
Een gebroken glas voorspelt ongeluk.

het
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Thoornsche Marktprijs der Rogge 1987
· Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over hel jaar 1987
vast te stellen op f 45 , 85 per hectollter, zijnde I 39, 30 per
Oude Bredase Veertel .
·
Deze prijs Is gebaseerd op de gemiddelde. prijs van rogge
op _de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Lucia (13 december).
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THOORNSCHE MARKTPRIJS DER Rcx;GE (5)
door Kees Iei jt~
Voo r het 453e j aar werd een maand geleden door Bu r gemee s t er en Wethouders van Br eda de Thoor nsche Ma r ktpr i js
der Rogge vastgesteld .
He l aas is het Br edase gemeent ebest uu r n i et meer be r e i d
de ma r k t pri js t e publ i ceren .
In 1984 we r d na 450 j aar d ez e traditie gestaakt .
Om d i e r eden pub liceert "Br i even van Pau l us" r eeds d rie
j aar de adve r tent i e g r atis voor de gemeent e Br eda .
In de afgelopen jaren was de p ri js
1984
1985
1986
1987

36 , 75
43 , 40
39 , 20
45,85

pe r hectoliter of 31,50 per vee r tel
37,20
33,60
Il
Il
39 , 30
"

Een we l erg wis s elende mark t pri j s.
Z i e ook B . v . P . 51 p. 165 , 5 7 p. 64, 58 p .. 117 .en 63 p . 102 .

UITSPRAAK (61)
Het geluk vliegt

Di e het vangt, heeft het

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

De heemkundekring "Paulus van Oaesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en .koninklijk
erkend als .vereniging op 25 november 1975.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer

v

282568.

lekretariaat
Bankrekening
Girorekening

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Oaesdonck
37.·13.311
t.n.v. Paulus van Oaesdonck

Ledenadministratie
Paulus van Oaesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEIJM

~
emkundekring

heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
let museum is geopend elke te zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:

A. Luijten
W. A. Langen
A. Verkooijen
~

J . C. v.d.
C. J.M.
J, M.E.M.
W. A.
l. J . M.
A. P.J.M.
J .A.M.
A. M.M .
P. J. v.

't Hofflandt 36
Kloosterstraat 46
Markweg 2

Westerlaken
·Leijten
Jespers
Langen
Mee ren
Luijten
Grauwmans
Verkooijen
Booydonk

Ulvenhout
Bavel
Strijbeek

076 - 61 29 26
01613 - 14 67
076- 61 31 55

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris

(1987)
(1985)
(1986)
(1985)
~nningmeester
(1987)
2 penningmeester
(1987)
technisch koördinator (1986)
medew. Galder/Strijbeek(1985)
medew. Bavel
(1987)

PUBLICATIES
J.M .E. M. Jespers (uitverkocht)
1975 °Monumentenboekje
J. C. va n der Westerlaken
1977 Molen "De Korenbloem"
C. J.M . Lei jten
1977 130 jaar Mariaschool
B.J. Oi rven , K. A.B.W. Leenders e.a.
1978 Korenmolen "De Hoop•
Or. J.L . M. de Lepper
1979 Drie eeuwen kerk in Ulve nhout
B. J . Oi rven, J.C. van der Westerlaken e.a.
1980 van Ginneken tot Nieuw Ginneke n
J.C. e n R. va n der Westerlaken
1981 Dr iekwarteeuw Constantia
Drs . B. J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
1982 David Tomkins
Ir. Chr. Buiks
1983 Veldnamen 1 - 20 (1983 - 1986)
A. M.M. Ve rkooijen e . a. (B.v.P. 44)
1983 100 jaar school Galder
Brieve n van Pa ulus (46)
1984 Carnaval ' in ·Oud- en Nw. Gi nneke n
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50)
1984 Gouden Paulus
Jac J espers
1985 Tussen Witte Wolk en Anne v il l e
Jac Jes pers en Drs. Barry Verhoeven
1986 Wandelen in Strijbeek
Or . C.S.M. Rademaker SS.CC.
1987 Kerken in Bavel
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot )
Je%1!1!AATSCBAP
l et verenigingsjaar van de heemltundekrin; loQpt va n 1 september tot 31 augustus.
llaast diver se heemalttiviteite n, l ez in;e n, t entoonstellingen en excursies geeft
419 'kring het tijdschrift "Brieven van Pa ulus • uit.
l et lidmaatschap van de Kring geldt voor he t aehe le gezin en bedraagt voor het
vereni;ingsjaar 1987-1988 f 25,-- per jaar.

