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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1988

DE RIJKSRIDI'ENPAAL
De "Rijksregtenpaal" uit Strijbeek, die vorig jaar voor de
nodige deining zorgde in ons heem heeft inmiddels voor meer
nieuws gezorgd.
De "rel" leidde er toe, dat conservator Pierre Crasborn, aan
de Strijbekers een oud douane-uniform beloofde voor hun eigen
museum Paulus van Daesdonck.
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Crasborn hield woord, het uniform is er.
Op maandag 6 juni werd het officieel overgedragen aan de Kring.
In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van het uniform en aan de rijksregtenpaal die vorig
jaar van Strijbeek naar Rotterdam verhuisde, waar hij inmiddels
goed schoongemaakt en geconserveerd de voortuin van het belastingmuseum siert.
Strijbeek heeft, zij het met plakletters, inmiddels toch
weer een spiksplinternieuwe
RIJKSREGTENPAAL
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heem:ku 1Ïde kri 11 g
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Gi1111eke11

Nieuw-Ginneken, Hooimaand 1988.
Beste Heemvrienden,
In de zaal van de paters van Meersel-Dreef, waar ongeveer 120
leden van Paulus bijeen waren, hebben we genoten van een prachtig diaklankbeeld van pastoor Verdoodt uit het Belgische Morkhoven. We hebben ook gehuiverd tijdens het donderend onweer
en stil geluisterd naar pastorale muziek, terwijl we keken naar
bloemen, die langzaam in kindergezichten veranderden. Een avond
boordevol schoonheid. Diep onder de indruk van Gods schitterende
natuur reden we in de stille lentenacht huiswaarts •.......
Op zondag 29 mei zijn 34 leden van Paulus op excursie naar het
openlucht museum van Bokrijk geweest. We troffen daar een gids
die zo enthousiast over molens, boerderijen en teuten vertelde
dat hij in plaats van twee ons wel drie uur rondgeleid heeft.
In de bus kwam men tot de conclusie dat deze eerste busexcursie
van Paulus een succes was geweest en best vaker georganiseerd
mag worden. Dat zullen we dan in de toekomst ook zeker doen.
Op 5 juni was de laatste gelegenheid om de druk bezochte tentoonstelling: Geneeskunst vroeger, te bezoeken. Op 17 september
zal de nieuwe tentoonstelling over de Monumenten in onze gemeente Nieuw~Ginneken geopend worden.
Een fototentoonstelling over alle monumenten en alle interessante gebouwen, die geen monument zijn.
Op 6 juni werd ons door het belastingmuseum in Rotterdam een
douaneuniform aangeboden zoals dat in 1835 ook in
onze grensstreek door de douaniers gedragen werd. Een kostbaar en uniek bezit voor onze nog steeds, niet alleen in
kwantiteit maar ook in kwaliteit, groeiende collectie.
Op 26 juni hebben we Bavel in Beeld gehad tijdens Bavel Anno
1920. Een dia-klankbeeld, dat erg in de belangstelling gestaan
heeft en samengesteld werd in samenwerking met de fotoclub
Nieuw-Ginneken.
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Zoals U ziet hebben we een druk en gevarieerd programma .in
de laatste maanden van ons dertiende verenigingsjaar achter
de rug. Tijden de jaarvergadering op maandag 19 september
in de Fazanterie zal het jaarprogramma van het veertiende
verenigingsjaar worden gepresenteerd.
Wij hopen U weer een interessant programma aan te kunnen bieden. Vóór de pauze hebben we het gebruikelijke huishoudelijke
deel van de vergadering, waarvan U elders in deze Brieven
de agenda kunt vinden.
Tijdens de pauze wordt U weer koffie met worstebrood aangeboden.
Wij zorgen dat er van beiden volop genoten kan worden.
Na de pauze komt Karel Leenders ons vertellen over het Oudhof
van Ulvenhout, dat al in de 12e eeuw in het Markdal gelegen
moet hebben tussen de Prinsenhoef en de Mark.
Een complex goederen, dat oorspronkeli~k aan Thorn behoort
moet hebben, maar dat halverwege de 13 eeuw door de Heren
van Breda in bezit genomen is.
Over dit Oudhof, waar nog maar weinig van bekend is en waar
naar Karel Leenders enige tijd geleden opgravingen gedaan
heeft, zal hij proberen aan de hand van kaarten en dia's, wat
meer duidelijkheid te geven. Een boeiende geschiedenis, waar
U zeker kennis van moet nemen.
Op maandag 24 oktober zal Staf Peeters uit het Belgische
's Gravenwezel ons komen vertellen over de voettocht naar
Santiago, die hij in 1986 als moderne pelgrim gehouden heeft.
Hij zal U in zijn sappige Vlaams in gearen en kleuren vertellen over wat hij onderweg zoal gezien en beleefd heeft.
Hij laat ons genieten van de natuur, de kloosters, de kerken
en kapellen, dat hij allemaal op dia heeft vastgelegd.
Hij zingt de liedjes, die hij als betaling ten beste gaf bij
de zevenentwintig Franse families waar hij logeerde.
Hij vertrok op 26 april 1986 bij de St.-Jacobkerk in Antwerpen
en arriveerde 99 dagen later in Santiago di Compostella.
Nadat Staf Peeters zijn verhaal voor de radio verteld had is
hij ook te gast geweest bij de Belgische t.v.
Een geboren verteller, die U beslist niet mag missen.
Ik wens U een gezonde vakantie toe, waarin U volop van natuur
en cultuur kunt genieten.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonk
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Op maandag 19 september houdt onze heemkundekring zijn dertiende
algemene ledenvergadering .
De agenda luidt als volgt:

juli

15

aug.

3-6

AGENDA
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12-10-1987
gepubliceerd in B.v.P. 67 p. 59-61.
3. Jaarverslag door de sekretaris.
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Verslag van de kaskommissie (Mw. Lenie Oomen en Ad Lodewijk.
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde
begroting voor het jaar 1988-1989.
7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het verenigingsjaar 1988-1989. Mw. Lenie Oomen treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster als bestuurslid af de heren
C.J.M. Leijten, W.A. Langen en A.A.M. Verkooyen.
Zij stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement dienen de namen van andere kandidaten minstens 5
dagen vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend
te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht
met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met
één bestuurslid en in die functie te benoemen dhr.
J . v. Dorst uit Bavel en dhr. Van Dorst de functie van
secretaris toe te vertrouwen.
9. Toekomst museum.
10. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar.
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de jaarvergadering ornstreeks 21.00 uur.

7
31

sept.

1

3
4
10 en 11

17

19

24

okt.

2
5
15
24

Brieven van Paulus (70)

Heemkamp "Budel en Cranendonck
grenze(n)loos"*
Museum gesloten**
Einde 13e Verenigingsjaar
Begin 14e Verenigingsjaar
Contactdag Brabantse Amateurarcheologen*
Museum open 14.00 uur-17.00 uur.
Gauwdagen Vlaams Verbond van Heemkunde
te 's Gravenwezel. Thema: Stroperij en
Jacht*.
e
2 Open monumentendag
Opening van onze tentoonstelling:
Monumenten en "Monumenten".
13e Jaarvergadering (zie aparte agenda)
met lezing van Karel Leenders over
"Het Oud Hof" van Ulvenhout in een
ruimere context. Fazanterie 20.15 uur.
"Onderwijs in de Kempen" Congres in het
Speelhuis te Helmond*.
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Lezing over Volksfeesten door J. Helsloot.
K.U.B. Tilburg 19.30 uur*.
Brieven van Paulus 71
Lezing door Staf Peeters: "Een voettocht
naar St.-Jacobus"
Café "Oud Strijbeek" Strijbeekseweg 57
20.15 uur.

14

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
"Brueghel en het Volksleven" lezing door
Prof. s. Top
K.U.B. Tilburg 19.30 uur*.
Lezing

dec.

4
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 72

jan.

1
8

nov.

Pauze (± 21.00 uur-21.30 uur). Koffie met worstebrood.
Na de pauze zal Karel Leenders spreken over "Het Oud Hof
van Ulvenhout in een ruimere context.

1988/1989 (50)

6
9

16

Museum gesloten i.v.m. Nieuwjaar.
Museum open 14.00 uur - 17.00 uur
Opening van de tentoonstelling over
Verkennerij.
Lezing
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febr.

mrt.

5
12
15
5
5 en 19
13

Museum gesloten i.v.m. Carnaval
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 73
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Studiedagen Archeologie in Boxtel*
Lezing

april

2
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 74

mei

7
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Excursie

juni

4
25

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Bavel Anno 1920

juli

2
15

Museum gesloten i.v.m. vakanties**
Brieven van Paulus 75

*

Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden
van alle aangeslo.ten Kringen.

**

In de maanden juli en augustus is het museum i . v.m,
vakantie gesloten

IR. CHRIS BUIKS PRF.SENI'EF.R'J' DRIE BOEKWERK.JES
VELDNAMEN VAN GAIDER IN KAART GEBRACHT
Cl.CXJr 'lheo Hänqens
De bijeenkomst van heemkundekring Paulus van Daesdonck maandagavond 25 april 1984 in de zaal van de paters te Meerseldreef
was druk bezocht. Niet alleen om te genieten van het diaklankbeeld van de Belgische pastor Verdoodt over de vier seizoenen.
Maar ook omdat de uitgaven van "Veldnamen van Galder" door ir.
Chr. Buiks gepresenteerd werd.
"Veel veldnamen, de meeste uit Galder", aldus voorzitter J. van
der Westerlaken, "want door de medewerking van de Galderse inwoners is praktisch geen akker onvernoemd gebleven".
In drjelijvige boekjes - deel 21 tot en met 23 - met elk een
andere kaartafdruk uit 1832 van het kad a ster, weet Chris Buiks
van a tot en met z alle vroegere en hedendaagse namen in Galder
en omgeving toponomisch te verklaren. "Galder heeft zijn agrarisch karakter tot in de huidige tijd weten te handhaven",
schrijft hij in zijn voorwoord. "Er is sl e cht weinig nieuwbouw,
terwijl het aantal ter plaatse goed bekende boeren hoog genoemd
mag worden. Geen wonder dat het aantal nog "levende" toponiemen
groter was dan waar dan ook in de gemeente Nieuw-Ginneken".
In deel 21 worden de eerste pagina's gebruikt om het woord Galder nader te verklaren. Betekent het "onvruchtbare grond"?
Een open vraag, nog op verschillende manieren benaderd . Wel
blijkt uit de indeling in kwaliteitsklasse van bouwland bij
aanvang van het kadaster, dat in Galder vrijwel geen eersteklas grond aanwezig wa s.
Daesdonc k - "onze n a am is er van afgeleid", aldus voorzitter
Van der Westerlaken - n e emt vanzelfsprekend een aantal bladzijden in beslaq. Immer s in 1432 was "Daesdonck, west de Me rck",
reeds ve r noemd en in 1472 legt Jan IV van Nassau wegens achterstallige erfpacht beslag op "De Hoeve der Daesdonck".

PIANI'EN IN DE

WEERSVOORSPELLI~

( 15)

Juli-Hooimaand-Dondermaand
Sint Margriet (20/7) brengt de eerste peer
Waarna men oogst al meer en meer
Augustus-Oogstmaand-Koornmaand
Wie knollen wil eten
Moet Laurentius (.10/8) niet vergeten
September-Herfstmaand-Fruitmaand
Veel harde noten op het hout
maakt de winter hard en koud

De toponi e men gaan verder Van "Groot Huis ten Halve" tot Kerzel,
Morellenbo s, Scheele brug, Sc hoondonk op ' t Klokkenbergterrein
en Wildert. Een wildernis als onbebouwde grond, met ruiqte
begroeid land.
In zijn lezing die avond toonde Pastoor Verdoodt uit Morkhoven
de enthousiaste bezoekers een ware schat aan natuurfoto's uit
het Vlaamse land. Schitterende kleuren en vernuftige overvloeiers; pracht bloemen werden enthousiaste kindergezichten.
Een ongeëvenaard landschap vormden de basis voor deze exclusieve
avond.

o .m Uit : De Stem 2 7-4 - '88

201

200

Douane-uniform uit 1835
.voor Paulus van Daesdonck
door 'Iheo Höngens
Ee n d o u a n e -unifo rm
uit 1835, d o nk e rbl a uw van
kl e ur met Berlijns blauw afgezet, met een snit uit de tijd
van Napole0n en getooid met zilveren tressen, staat te pronken
in het heemkundig museum aan de Pennendijk te Ulvenhout.
Een zelfde uniform kan men s lechts nog vinden in het Belastingmuseum te Rotterdam .
Dit uniform werd maandagmiddag 6 juni 1988 door de heer P. Crasb o rn, tot voor kort conservator van dit r i jksmuseum, en mr.
K. Mathijssen van de belastingdienst te Breda overgedragen aan
het bestuur van de heemkundekring i n tegenwoordigheid van locobu r gemeester J. Van Gils, secretaris drs. H. Nuyten, gemeentearchivaris drs. J. Broe ders en verschillende ande re gemeente lijke autoriteiten.

HEI' I:XXJANE-UNIFURM IN NXlRD-BRABANI'
door Pierre Crasborn
Onmiddellijk na de scheiding van België en Nederland werd in
1831 bij koninklijk besluit een nieuwe grens tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden vastgesteld. Deze nieuwe
grens vormde o.a. de zuidelijke grens van de provincie Noo rd Brabant. Aan deze grens werden aanvankelijk pro visorische
grenskantoren opgericht, die door d o uane- ambtenaren werden
bezet .

Het was een in goede s amenwerking met de gemeente overeengekomen ruil voor de vo r ig jaar b ij Strijbeek nog g e v o nde n
"rijksregtenpa ál" ui t 1822. De ze diende als waarschuwing voor
hen, die de grens ove r staken, dat men belasting moe st betale n*.
Daar dit de enige nog ove~gebleven paal in Nederla nd wa s, wilde
conservator P. Crasbo rn deze in zijn belastingmus e um te Ro tterdam bewaren.
Als beau geste werd het overgedragen uniform gege ven, omdat
v oo ral de Strijbeeks e bevolking in eerste instan t ie bezwaar
maakte tegen verwijdering van de paal.

l

*Over de rijksregte npa al z ie h e t artike l el.de rs i n dit blad,

' ..

:
Een
Uit : "Hoe warm het was

c .s.

d o or Ni col aas Bee t s .

~.·

'

- De "rijksregtenpaal" gezien van a f Be l gi ë .
foto : Kees Leijten

Het douane-uniform
In Hildebrand's "Noordbraban ts me i sje "; een herinnering
uit 1831-1839, wordt over het dou ane - un ifor~ i n Noord-Braban t
gesproken en in de eerste g e ïllu streerde 10 druk h e eft Carl
Sierig het ook afgebeeld . Maar d at was 40 j aa r later .
De overheidsvoorschriften over d e un iformering van douane ambtenaren in de 19e eeuw zijn zeer s ummier. Het eerste voo r schrift is het koninklijk beslui t v a n 4 december 1819 nr. 76 .
Maar de uitvoering hiervan wa s ca . 183 0 volledig verwat erd,
doordat in de zuidelijke Nederlanden me er Frans geo riënt ee rde
uniformen werden ingevoerd, gehe el tegen de voorsc hrifte n .
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De hoofdbedekking werd willekeurig in allerlei modellen gedragen. Aanvankelijk was het een driekante hoed of steek.
Dan komt de zwarte vilten hoed te voorschijn, die voorzien
werd van lis en/of kokarde. Zekerheid komt er in 1835.
De sjakot van 1835
De brief van de minister van financiën van 24 maart 1835, gericht aan de koning, luidt als volgt:
"Sedert de vestiging der linie in de provincie
Noord-Brabant is het allernoodzakelijkst geoordeeld
de hand te houden aan de uniforme kleding en wapening
voor de linieambtenaren, bepaald bij Uwe Majesteits
besluit van 4 december 1819 no. 76, met behoud van
die weinige uitzonderingen, welke de ondervinding
vroegen in de Zuidelijke provincies als nuttig had
doen erkennen en die daadwerkelijk bestonden.
Onverminderd enige kleine verbeteringen welke op
dat stuk zijn aangebracht en waartoe de bepalingen
van voornoemd besluit genoegzaam aanleiding geven,
is door de gouverneur van Noord-Braba.n t voorgesteld,
om de hoed te vervangen door een sjakot, daar de sjakot
ook op grond van mindere kosten de voorkeur verdient."
Het departement van oorlog had geen bezwaar tegen de invoering
van dit hoofddeksel en stelde een exemplaar ter beschikking als
model. De wijziging in het uniformbesluit werd snel ingevoerd .
Merkwaardig is dat dit besluit alleen voor Noord-Brabant gold
en niet voor de hele grens van toepassing is verklaard. Bij de
scheiding van Limburg in 1839 werd het model ook in Nederlands
Limburg ingevoerd.
Museum "Paulus van Daesdonck"
Prof. dr. J. van der Poel e.a. hebben veel onderzoek gedaan naar
de douane-uniformering in de 19e eeuw. Aan de hand van de voor schriften, afbeeldingen en literatuur heeft Van der Poel een
ontwerp laten maken van het eerste douane-uniform in 1835 aan
de Noordbrabantse grens.
Voor de uitstekende samenwerking op het gebied van de grens geschiedenis met het museum Paulus van Daesdonck, waarvoor
mr. C.A.P. Mattijssen, hoofd inspectie omzetbelasting Breda,
zich volledig heeft ingezet, wordt door Belastingmuseum "Prof.
dr. Van der Poel" een model, vervaardigd door Van der Wouw te
Tilburg, van het eerste Noordbrabantse douane - uniform uit 1835
aan het museum van de Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" te
Ulvenhout aangeboden.

*

Pierre Crasborn is conservator van het belastingmuseum
"Prof. dr. Van der Poel" te Rotterdam .

Douanepalen
Stnjbeek bezat enig overgebleven tijksregtenpaal ·
door J. Veen
Tot voor kort keurden de Strijbekers de oude douanepaal even
buiten hun dorp aan de grens met België geen blik waardig.
Totdat het dagblad De Stem, getipt door de inspectie OMzetbelasting Breda, bekend maakte dat het hier ging om de enig
overgebleven stenen rijksregtenpaal van het Koninkrijk der
Nederlanden. Die unieke paal, zo meldde De Stem, zou binnenkort naar het Rotterdamse Belastingmuseum verhuizen.
Het nieuws liet de slechts driehonderd zielen tellende Strijbeekse gemeenschap niet onberoerd. Er gingen stemmen op dat d e
paal onder het beheer moest k o men van de plaatselijke Heemkunde
Vereniging "Paulus van Daesdonck".
In café's en op het feest van de vijfentwintig jaar bestaande
buurtvereniging "Strijbeek Vooruit" werden snode plannen gesmeed de paal op een stil momentje te kapen.
Besmeurd
De hele geschiedenis kwam in een stroomversnelling toen op een
ochtend de paal besmeurd bleek met teer. De Strijbekers spraken
van schande en kwajonge nsstreken. Niemand minder dan Adam Verkooijen, een vooraanstaand lid van de Heemkundevereniging,
tevens een autoriteit op het gebied van de locale geschiedenis,
tipte gemeentewerken van Nieuw-Ginneken. Hij zei: "Als jullie
nog wat willen, dan moet je hem er snel uithalen".
Een dag later waren niet alleen Gemeentewerken, maar ook de ont dekker van de paal Co Bieze en de conservator van het Belastingmuseum, Pierre Carsborn ter plekke. In één mum van tijd lag de
douanepaal in de laadbak van de gemeentelijke vrachtwagen.
De toekijkende omwonenden vonden het wel best: langs de weg
liep de paal blijkbaar teveel risico's. Echter, niet iedereen
dacht er zo over. In café De Grens, waar een overgelukkige
Crasborn rondjes gaf ("jongens, de fis c us trakteert"), troffen
wij op dat moment ene Rien. Deze vertelde dat hij met een stuk
of vier andere stamgasten van café De Gre ns van plan was ge weest de paal de volgende dag in alle vroegte te kapen.
Fatsoenlijk
"De paal hoort hier in het landschap", meende Rien. "Daaro m
hadden we in een aangetekende bri e f aan B&W willen vra g e n de
paal op een stevige sokkel te metselen. "Rien nam z i jn verlies
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sportief op. De plotseling in het café opduikende plaatselijke
bekendheid Adam Verkooijen, die blijkbaar lucht had gekregen
van hetgeen zich aan de grens en in het café afspeelde, toond e zich zeer gelukkig met de af loop.
Met de stellige verzekering dat "Srijbekers fatsoenlijke mensen
zijn" verwees hij alle pogingen de paal te kapen naar het rijk
der fabelen". "Allemaal gein, je weet hoe dat gaat met een
pintje erbij". Daarop gaf Verkooijen een rondje, nodigde palendeskundige Bieze uit in de wintermaanden een lezing te houden
voo r de Heemkunde Vere niqinq en trakteerde op smokkelverhalen
uit de jaren vijftig.
Uniek
"Ik ben er eigenlijk helemaal niet voor om dingen die in het
landschap horen in een museum zetten", verklaarde conservator
Crasbo rn een paar dagen na het "grensincident".
"Maar de paal is zo uniek dat ik het verschrikkelijk zou vinden
als deze verloren zou gaan. Bovendien, formeel gesproken is
d e paal rijkseigend u m".
He t z o u niet de eerste keer ziin dat door een ongelukkige samenl oop van omstandigheden een douanepaal verloren ging.
Pro f. Van d e r Poel, oprichter van het Belastingmuseum, schrijft
o v er een door hem in 1931 ontdekt "2de linie paaltie":
Toen ik echter póqingen deed, om het in bezit te krijgen, bleek,
dat intussen handige wegwerkers, die de weg aan 't verbeteren
waren, het stuk geslagen hadden en ·tot wegverbetering benut."

Alle drie
Met de Strijbeekse douanepaal bezit het Belastingmuseum waarschijnlijk alle verschijningsvormen van de rijksrechtenpalen zoals
die vanaf de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden zijn gebruikt: een houten (herkomst van het museumexemplaar onbekend),
een stenen (uit Strijbeek) en een gietijzeren (uit lttervoort) .
De houten exemplaren zijn waarschijnlijk het oudst omdat ze naar
men mag aannemen als tijdelijke voorlopers van de stenen hebben
gediend.
Vanaf het midden van de vorige eeuw werden met het opkomen van
de ijzergieterijen de stenen waarschijnlijk geleidelijk verdrongen door de goedkopere gietijzeren exemplaren. De Strij b eek s e
"rijksregtenpaal" zal van vlak na 1840 stammen toen de afs c heiding met België een feit werd. Hij is waarschijnlijk van v oo r
en mogelijk zelfs van kort na 1882 toen een spellingsverandering
officieel werd aanvaard. De scherpe gutterale g werd daarbij ver vangen door ch; regt werd .vanaf dat moment als

Meerle

Kantoor Strijbeek Grens

,"

De grens gezien vanaf de Belgi sch e k an op
briefkaart
Links de "rijkregtenpaal" n o g op z 'n pl a at s

n o ude p re nt-
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Douanepal e n
Voor alle duidelijkheid: de douanepalen waar we het hier over
hebben, zijn iets anders dan grenspalen. Grenspalen markeren de
landsgrens, douanepalen de plek waar men grens met goederen
mag overtrekken om er in het pal naast de douanepaal liggende
d o uanekantoortje in-, uit- of doorvoerrechten te betalen.
Die douanekanto ortjes, tot in onze eeuw soms hele schamele
optrekjes, hoefden overigens niet direct aan de grens te liggen.
Soms lagen ze een honderd meter verderop.
De eerste moderne douanewet van het Koninkrijk, in de wandeling
aangeduid met de Algemene Wet tevens voor dat de douanekantoren
van een wapenbord moesten worden voorzien (artikel 1345) .
In de Douanewet van 1965 werden ze, net als de wapenborden, al
niet meer genoemd. De invoerrechten, de laatst overgebleven
douanerechten, zijn alleen nog van belang aan de buitengrenzen
van EG-buitengrenzen de zeehavens.
Bij toeval bewaard
Dat er nu nog douanepalen en in mindere mate, historische grenspalen bestaan, mag een wonder heten. Zeker de betekenis van
douanepalen werden al snel niet meer herkend, wat onder meer
blijkt uit de grillige omzwervingen die sommige palen hebben
gemaakt. Ook in Strijbeek wist niemand meer de betekenis van de
rijksregtenpaal . Toch heeft deze als enige in zijn soort de gevaren doorstaan als èen wegverbreding, de aanleg van een bruggetje, en de verplaatsing van het douanekantoor dat vermoedelijk
vroeger honderd meter landinwaarts lag.
Of heeft iemand, zonder zich te realiseren wat dat betekende,
in een flits op een paal het woord rijksrechten gelezen?
De bevolking van Strijbeek is bij deze uitgenodigd voor een
gratis bezoek aan het Belastingmuseum, Parklaan 14, Rotterdam.
Bij een aangekondigd bezoek (010-4366333) kunt U rekenen op
een exclusieve rondleiding .
Uit: "Wij van Financiën" 1987 nr
Artikel 39 uit de Algemene Wet
luidde : Tusschen het vreemd
grondgebied en de expeditie-kantoren aan de grenzen zullen zijn geplaatst palen, met de woorden :
Rijksrechten, ten einde de invoerders te waarschuwen, dat zij tot de
plaats zijn gekomen, in welker nabijheid is gevestigd het kantoor, alwaar de aangifte der goederen
moet geschieden, en tot hetwelk zij
met dezelve, tusschen zons op- en
ondergang en langs de heerbanen
mogen naderen.

6

RIJKSRIDI'EN

dcxJr Jan Soeterboek*
Daar komen de schutters
daar komen ze an,
de mannekesputters van Rotterdam,
wat hebben ze'n branie
wat hebben ze lef,
dat komt van de bitter
en 't plichtsbesef.
Daar komt de douane
daar komen ze aan,
ze nemen 'n paal mee naar Rotterdam,
de grens met de Belgen
die ligt nu daar,
de vrede van Munster
is in gevaar.
Daar komt de douane
daar komen ze an,
ze brengen 'n pak mee uit Rotterdam,
dat willen ze geven
voor rijk en regt
en daar is alles
dan mee gezegd

*

Dit lied werd ge schreven door Jan Soeterboek
op een aloude bekende melodie .
Het werd uit volle borst gezongen door de aanwezigen bij de overdracht van het uniform uit
1835 .
Jan begeleidde het zingende gemeentebestuur,
de belasting11ienst e n het bestuur van Paulus
op zijn diatonische harmonika .

RUKS~RE&TEN ·
BELASTIN:i!>LAATJF.S

...
.

.

·~

"

In het archief van Paulus bevinden zich een groot aantal belastingplaatjes voor bromfietsen.
We hebben 1987 echter nog niet. Wie helpt ons aan 1987?
Oudere exèmplaren zijn ook welkom. Als ruilobject!
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GRENSPALEN EN GRENSSTENEN WJRDEN MINDER

B~IJK

door Gerard van Herpen
Grenzen roepen een zeker ontzag bij mij op. Ook waar geen grenshokjes of douaniers staan, overschrijd ik met een heel bewust
eerbiedig gevoel de grens. Rijksgrenzen roepen dat gevoel in de
sterkste mate bij mij op, zeker als ik die grenzen officieel
niet mag overschrijden. Aan de Tsjechische grens of bij het
ijzeren gordijn tussen de Bondsrepubliek en de DDR kan ik zeer
lang kijken naar het landschap en naar de mensen aan de overkant.
Alsof daar iets heel opvallends aan te zien zou zijn.
Ik herinner mij ooit met enige afgunst naar een roofvogel te
hebben gekeken die risicoloos van het ene land naar het andere
land vloog. Zelfs als ik door België rijd, let ik er scherp op
wanneer ik de taalgrens van Vlaanderen en Wallonië overschrijd.
Daar doe ik dan verder niet zo heel veel mee, maar ik ervaar de
overgang toch als een binnenkomst in een andere cultuur.
Vakantie
Op vakantie vind ik het spannend om ergens in de bergen een
punt te passeren dat temidden van de rotsblokken de rijksgrens
aangeeft tussen de Bondsrepubliek en Oostenrijk. Precies zoals
ik op de fiets of wandelend er mij altijd van bewust ben dat ik
op een zeker punt mijn eigen land achter mij laat. Mijn huisgenoten worden daar horensdol van, want ik meen, op het moment
dat ik de grenslijn passeer, daar nog altijd iets over te moeten
opmerken. De grensstreek is mij toch zeer vertrouwd, de grens
overschrijd ik honderden malen per jaar en honderden malen zal
ik herhalen dat er een andere wereld ligt aan de andere kant
van de lijn.
Ik kom op dit grensverschuivende verhaaltje omdat ik ben geattendeerd op een grenspaal, die sinds korte tijd in de tuin
van het museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout staat.
Die hardstenen grenspaal uit 1844 is afkomstig van de Kerzelseweg in Galder, waar hij geen functie meer vervulde omdat de
paal bij verbreding van de Kerzelseweg ongeveer vijf meter naar
rechts in de berm was verplaatst. De oorspronkelijke grens
tussen Nederland en België wordt nu midden op de weg aangegeven
door een grensmarkering die bestaat uit een ijzeren buisje in
het wegdek.
Grenspalen
Zo begint het verhaal van de grenzen met onze zuiderburen: in
1648, bij het sluiten van de Vrede van Münster, is de grens
dwars door het voormalige Hertogdom Brabant getrokken. In dat
jaar ontstond dus in grote lijnen de grens zoals die tussen
België en Nederland loopt. In 1814 besliste het (dansende)

• De grenspaal 217 bij de
Strij beekseweg
- FOTO DE STEM I JOHAN VAN GURP

Congres van Weenen dat ook de Oostenrijkse Nederlanden en het
Bisdom Luik bij Nederland moesten worden gevoegd. Dat besluit
werd, zoals U wel weet, met de Belgische opstand van 1830 weer
ongedaan gemaakt. In 1839 ontstond het Koninkrijk België, met
Leopold de eerste als Koning der Belgen. Tussen deze koning en
onze Willem II zijn op 8 augustus 1843 de grenzen officieel
omschreven en vastgelegd. Bij die vaststelling werd in het grens gebied met Ginneken en Bavel gebruik gemaakt van een procesverbaal dat al in 1826 was opgemaakt en waarmee exact de grens
tussen Ginneken en Bavel en de gemeente Meir (Meer) was afgebakend.
Er zijn in dit grensgebied twee soorten grenspalen. De gietl.JZeren grenspalen met het wapen van België en Nederland, met
een nummer en met het jaartal van de overeenkomst en aanbesteding van de palen. In de meeste gevallen is dat het jaartal
1843. De gietijzeren grenspalen markeren, zo informeert mij
de heer H. Schrauwen van de gemeente Nieuw- Ginneken, dat de
belangrijke grensovergangen op wegen en bij rivieren. De hard stenen grenspalen voldoen wel aan een bepaalde vorm. Zij zijn
geplaatst op minder in het oog lopende plaatsen op een af stand
van ongeveer tien meter, op de plaatsen waar de grenslijn een
knik of ombuiging maakt. Op de grens tussen Nieuw-Ginneken en
Meer stonden tot voor kort negen van deze stenen grenspalen
en er staan nog vijf genummerde gietijzeren palen. De paal
216 staat bij de grensovergang Grazen bij Chaam, 217 bij de
Strijbeekseweg, 218 bij de Mark, 219 bij boerderij De Paal
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EN WAT OOEN WE Mfil' DE GRENSPALEN?
door Toon Kloet
Het zal u niet ontgaan dat wiJ, Europeanen, sinds enige tijd
via de media danig worden voorbereid op 1992, het jaar waarin,
1JS en weder dienende, de binnengrenzen van de Europese gemeenschap zullen verdwijnen.
Haar de buitengrenzen van het verenigd Europa verdwijnen
niet en elders op de wereld zullen voorlopig ook nog wel
grenzen blijven. Ik mag nu natuurlijk niet schrijven: gelukkig, maar dat gevoel heb ik wél. Want hoe weldadig die
grensvervaging ook zal zijn, bijvoorbeeld voor het internationaal wegtransport, met de grenzen gaat een brok romantiek
verloren .
en 220 bevindt zich bij de grensovergang in Rijsbergen.
Al sinds 1849 vindt ieder jaar een grensschouwing plaats
d oo r de drie burgemeesters v a n de gemeenten Meer en Meerle
(nu Hoogstraten) en Nieuw- Ginneken.
Bij die gelegenheid wordt vooral gelet op mogelijke beschadiging
en op eventuele correcties. De meeste schade hebben deze palen
i n de oo rlog opgelopen. Bij een van die grensschouwingen in
1980 is gec onstateerd dat de stenen grenspaal aan de Kerzelseweg bij de verbreding van de weg was geplaatst. Bij die gelegenheid zijn er meer afwijk i ngen geconstateerd, zodat besloten werd
een grenscommissie te formeren uit ambtenaren van beide landen.
In 1984 heeft die commissie aan de regeringen van beide landen
voo rgesteld om de grenssituatie aan de Kerzelseweg te corrigeren.
Na dat die correctie bij speciale wet was vastgelegd, kon de ene
hardstenen grenspaal worden verwijderd. De paal is nu te zien
in de tuin van het museum aan de Pennendijk.
Kaarten
Henk Schrauwen van de afdeling Civieltechniek in de gemeente
Nieuw-Ginneken laa t mij weten dat grensmarkering steeds minder
belangrijk wordt, aangezien die grensafbakening steeds beter
op kaarten kan wo rden aangebracht. In Baarle-Nassau en BaarleHertog hebben ze heel lang gestudeerd op de grensmarkering maar
d e heren zijn er nooit uitgekomen, zodat daar een goed zichtbare grensafbakening eigenlijk niet bestaat. Ook in die grillige
situaties zijn de kaarten die de gemeenten en het kadaster
hanteren een steeds beter en ook een meer nauwgezet hulpmiddel
bij de vaststelling van de grenslijn dan een grenspaal .
Jamme r eigenlijk, want grenspalen markeren mijn weg wanneer ik
grensoverschrijdend bezig ben. Zoals nu weer.
Informatie voor d i t artikel verkreeg ik v an de heren J _ Grauwmans , J _ J espers en H _ S chra uwen _ Hun b e reidwilligheid ging,
wat je noemt, alle grenz e n te buiten .

Een landsgrens die je op een landkaart wél kunt zien maar in
werkelijkheid bijna niet heeft voor mij nog altijd iets f as c inerends. En het passeren ervan iets avontuurlijks . Van mijn
eerste grensoverschrijdende reis, aan vaders hand met de bus
en de tram naar de Antwerpense dierentuin, kan ik me enkel
herinneren dat ik misselijk thuis kwam. Het ijsje aan het
eind van de middag was slecht gevallen. Dat ik op die overigens plezierige dag voor het eerst op buitenlandse bodem
had gelopen, is toen niet tot mijn kinderbewustzijn doorgedrongen. Maar ik leefde dan ook nog in de gelukzalige leeftijd waarin grenzen nog niet voorkomen.
Dat zou anders worden. Mijn eerste na-oorlogse buitenlandse
reis maakte ik in opdracht van de krant waarvoor ik t o en
werkte. Ik moest (zeg maar: mocht) als verslaggever mee met
een bedevaart per autobus naar Beauraing. Dat was dus, op
de heenreis althans, bidden geblazen. Op de thuisreis, toen
het al nacht was geworden, was het meer een kwestie van
slapen. Daardoor kwam het ook zo hard aan toen we bij de grens
in Putte als het ware werden overvallen, althans ruw gewekt,
door een stel maffe grensbewakers die met getrokken revolver
en felschijnende lantaarns de bus in kwamen om te zoeken naar
smokkelwaar. Maar mooi dat ze niks vonden! Zo heb ik de soms
vermakelijke, soms grimmige spanning van de grens leren
kennen. Een spanning waarvoor heel veel mensen blijkbaar ge voelig zijn, anders zou vroeger de gre nsoverschrijdende Putse
kermis - mét de sluitingsk o ~rs van het wielerseizoen - nooit
zo populair zijn geworden. En anders zou Baarle-Nassau ook
nooit zozeer zijn uitgegroeid t ot een toeristische trekpleister.
In de loop van de tijd zou ik nog op verschillende andere ma nieren met de grens te maken kr ij gen. De jaren waarin ik rechtbankverslaggever was vielen voor een groo~ deel samen met. de
bloeiperiode van de smokkel van vee over ' de Belgisch - Nederlandse
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grens. Zodoende heb ik heel wat sterke verhalen mogen beluisteren, al dan niet door een eed gewaarmerkt, over onwettig
grensvervoer. En er in veel gevallen nog plezier aan beleefd
ook, want smokkelen was toen nog sport.
Ik heb ook van dichtbij de nasleep meegemaakt van de soms wat
slordige manier waarop in 1830 de boedelscheiding tussen Belgiê
en Nederland is afgewerkt. Daar hebben we de vermaarde enclaves
zoals Baarle-Hertog aan te danken, daar hadden we - in de jaren
vijftig, meen ik - de kleine, maar felle administratieve "grensoorlog" om het gehucht Zondereygen aan te danken.
In Zeeuwsch-Vlaanderen, bij de grensovergang tussen Aardenburg
en het Belgische buurplaatsje Middelburg, is dinsdag een begin
gemaakt met de sloop van de grens. Daar hebben deelnemers aan
een Europa-voettocht vlak bij de uit 1843 stammende grenspaal
twee Europese borden onthuld: een blauw vlak met 12 sterren
en respectievelijk de namen België en Nederland erop. Ze hebben
daarmee, symbolisch althans, de grenspaal van zijn functie ontheven. Die Europa-sterren zien eruit als een zoutloze imitatie
van de sterren in de vlag van de VS. Daarom vind ik ook de
nieuwe borden niet mooi. Ze kunnen het niet halen bij die oude,
vertrouwde grenspalen, die, stevig verankerd, als kleine monumenten in het landschap staan. Robuust en sierlijk, keurig genummerd en voorzien van de wapens van de landen die ze scheiden.
Wat zal er in het toekomstige Europa met die monumenten gebeuren?
Zullen ze écht door blikken borden worden vervangen en spoorloos
verdwijnen? Of zullen ze worden geschonken aan de oudheidkamers
van de grensgemeenten die er jarenlang zorg voor hebben gedragen?
Er staat er al een bij Paulus van Daesdonck in Nieuw-Ginneken.

Uit: De Stem 6-5-1988.

FAMILIE:fW.1EN (7)
door Ir. Orr. Buiks
PAULUSSEN
Patronym bij Paulus
PEETERS
Patronym bij Petrus.
PEGEL
Deze naam kwam in 1947 nog niet in Noord-Brabant voor. Pegel
betekent in het middelnederlands: peil. Men zou dan kunnen
denken aan iemand die het peil bewaakt, een ijker.
Of is de naam door ~erzachting van de k ontstaan uit Pekel?
En zouden we dan moeten denken aan Drentse namen als Pekel A
en Pekeler Diep? De afkomst van de naamdrager kan hier mogelijk enig licht verschaffen.
PELLIS
Waarschijnlijk gevormd uit Pellens, een patronym bij de oude
mansnaam Pelle. De familienaam Pellis kwam vooral voor in
Zundert waar leden van deze familie pachters waren van hoeven
in het bezit van de abdij Tongerlo (17e eeuw?).
PLANT INGA
In 1947 was deze familienaam nog beperkt tot Tilburg.
Volgens Winkler zou deze naam afgeleid zijn van ee oude mansnaam Plante (Winkler, p. 54).
De naam is in oorsprong Fries.
PLAS, VAN DE
Iemand wonend bij een plas.
PLATZBEECKER
In 1947 was deze naam alleen bekend in Maarheze, althans de
nog duidelijk duitse vorm Platzbecher (1) Duitse bijnaam?
PLUYM, VAN DE
Waarschijnlijk is deze naam ontleend aan een uithangbord,
namelijk van een hoedemaker (2).
POLMAN
Mogelijk een patronym van de oude mansnaam Pol (3) met het in
Zuid-Nederland zeer bekende man.
POMPE
Naast Pompe komen in Noord - Brabant voor namen als Pomp,_ Pompen
en ook Pompstra. Wonend bij een dorpspomp?
POPPEL, Vl_\N
Afkomstig uit het Belgische Poppel.

• De sloop is begonnen ...
· FOTO DE STEM I COR J, DE llOl:H

POPPELAARS
Mogelijk eveneens afkomstig uit Poppel.
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POSTMA
Van oorsprong Friese naam. Winkler acht het niet uitgesloten
dat er verband bestaat met de naam Posthuma (welke naam gegeven kon worden aan een na de dood van haar vader geboren
meisje) .
Anders zal men verband moeten zoeken met het postbedrijf.
POUWELS
Patronym bij Paulus.
PRISSE
In 1947 was deze naam beperkt tot de gemeente Nieuw-Ginneken. Van Franse origine?
PRZESPOLEWSKI
Een Pools taalkundige kan hier raad verschaffen.

Het is een patronym bij Remigius, de patroonheilige van
Baarle-Hertog. De herdenking van diens sterfdag valt op
1 okt., dus gelijk met die van St. Bavo. Op deze dag
moesten in de Baronie zeer veel pachten en cijnsen voldaan worden, hetgeen wel begrijpelijk is, daar rond die
tijd
de oogst van vrijwel alle gewassen binnen was.
REYEN, VAN
Afkomstig uit het dorp Rijen. De naam Rijen is ontstaan
uit Rijten, meervoud bij Rijt, kleine waterloop. Rijen
ligt inderdaad tussen verschillende noord-zuid stromende
water loopjes.
RIEL, VAN
Afkomstig uit het dorp Riel. Dit dorp vormt pas sinds
begin 19e eeuw een onderdeel van de Baronie.

PUT, VAN DE
Wonend bij een waterput.

RIEMSLAG
Deze naam is moeilijk te duiden. Heeft de naam iets te
maken met een aandrijfriem?

PIJPERS
Mogelijk een muzikant, die een doedelzak, een pijpzak, bespeelde. Vgl. namen als Trompetter en Tamboer (beide muzikanten in legerdienst) .

RODE
Mogelijk iemand met rood h a ar.

RAATS
Naast deze familienaam komen in Noord-Brabant voor de vormen De Raat, Raatjes. Waarschijnlijk zijn dit patronymen
bij een oude mansnaam Rado.
RAMING
De namen op -ing zi]n typisch voor Gelderland/Overijssel.
De stam is mogelijk een korte mansnaam Ram (met de betekenis Raaf. Germaans Bram)
RATTINK
Deze naam kwam in het jaar 1947 alleen voor te Eindhoven,
Uden en Valkenswaard. Moet men er Raupe' rups' in lezen?
Raupe was in sommige Duitse streken een bijnaam voor een
tuinder (5).
RECEVEUR
Deze familienaam was in 1947 alleen bekend in Grave,
Den Bosch en St. Michielsgestel. Mogelijk een benaming
uit de Franse tijd voor een bepaald soort beambte (ontvanger). Uiteraard Franse afkomst.
REMEYSEN
Deze naam komt vanouds het meest voor in het oosten van
de Baronie (Alphen, Baarle-Nassau) en Tilburg.

ROELS
Patronym bij Roelnaam, bv. Roeland of Roelof.
ROMBOUTS
Patronym van Rombout.
ROM PA
Is deze naam door verkorting gevormd uit (van)
Deze laatste naam komt in ve rsc hillende dorpen
Van oorsprong Vlaams. Ligt er een dorp Rompaey
deren (of een gebied of een boerderij met deze

Rompaey?
voor.
in Vlaannaam)?

ROOVER, DE
Rover komt tot in de 17e eeuw in de Baronie voor als mansneem. Later is men mogelijk meer gaan denken aan een betekenis "dief" en is de naam gewo rd en tot De Roover.
ROOVERS
Zie De Roover
ROOY, DE
Waarschijnlijk afkomstig van e,en roodharig persoon.
ROPS
Patronym bij Robbrecht, zoals Sibs bij Sebrecht.
ROSSUM, VAN
Afkomstig uit het gelijknamige dorp.

21G
ROY, VAN
Afkomstig uit St. Oedenrode, vroeger kortweg Rooy genoemd.
RUYS
Naast deze naam vindt men vormen als Ruysch, Ruisaard,
Ruissen en Ruisschen.
Heeft de eerste drager van deze naam een bepaald soort
geluid voortgebracht? Onduidelijke naam.
RUIJTER, DE
Waarschijnlijk afstammend van een ruiter, een cavallerist.
In de buurt van Breda lagen bv. in de 80-jarige oorlog
verschillende legers met daarin honderden ruiters.
RIJSBERGEN, VAN
Afkomstig uit de gelijknamige plaats.
RIJSEWIJK, VAN
Er ligt een dorp Rijswijk in het Land van Heusden en
Altena, bij Cuyk en ook bij Den Haag.

Verwijzingen
1 . Heertens-Buitenhuis, p . 457
2. Hr. J . van Lennep en J . . Ter Gouw : De uithangtekens in verband met
geschiedenis . en volks leven besch o uwd, tweede deel, p. 217
3 . Winkler, p. 419
4 . Winkler, p. 37
5. A. Bach : Deutsche Namenk unde, I: Die Deutsche Personennamen , Paragraaf
496a .
(zie voor volledige vermelding van aangehaalde werken de e l 1 van deze
artikelenserie in B . v . P . 62)

IN MEMJRIAM SJEF DUYNS'J:'EE
door Jan Grauwm:ms
Onlangs overleed Sjef Duynstee .
Van 1959-1968 was hij lid van onze gemeenteraad, vele jaren
zette hij zich in voor het culturele en maatschappelijke
leven in onze gemeente.
Hij onderhield nauwe contacten met de Polen, onze bevrijders
en was lid van het comité Nederland-Polen.
Voo r zijn activiteiten op maatschappelijk en c ultureel terrein
werd hem de erelegpenning van onze gemeente toegekend.
In mijn privé-archief vond ik bijgaand lof lied op het Trappistenbier uit Westmalle en op pater Rena at , de brouwer, van
zijn hand .
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VLUCHTELit-KiEN (1)

21 9
(1914-1918)

VAN SCHELLF.S EN SCHEEL

door Kees T..ei jten

door Jan Soeterboek

In de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland gelukkig buiten het
krijgsgewoel kon blijven, vluchtten vele Belgen naar het
neutrale Nederland.

Nimmer nog is 't ze noodzakelijk geweest het verleden bij de
haren te grijpen om het te beletten weg te zinken in het moeras
van 'n wegwerpmaatschappij.
De snelheid waarmee in ons leven zaken, gebeurtenissen en mensen
verschijnen en verdwijnen loop parallel met die van de jachtige
beelden van de electronische apparatuur. De nieuwe mens kijkt
en verwondert zich maar laat bijna alle beelden van zich afglijden. Er is zoveel te zien dat het voorbije inderdaad definitief voorbij is enniet de moeite waard er nog langer bij
stil te staan. Het is dan ook niet meer relevant om de
manier van leven van ouders en grootouders voort te zetten aangezien de consumptiemaatschappij voorschrijft alles wat maar
enigszins verouderd of niet productief is als niet behorend
bij deze snellé tijd te beschouwen.
Het in-zijn is in. Ook het ons zo bekende landschap verandert
met de dag. Brabant staat op het punt te verdwijnen onder
'n vunzig netwerk van snelwegen, overal verrijzen de prestigeobjecten als puisten op een tot dan toe gaaf lichaam .
Het uitzicht wordt belemmerd door 'n gifgroene 2 meter hoge muur
van maisplanten die nooit inherent aan 't landschap geweest zijn.
Deze mais wordt gebruikt als veevoer. Miljoenen varkens teisteren met hun uitwerpselen de grond die langzaam maar zeker
verzuurt met als gevolg de verwoesting van de plantenwereld.
De boeren kunnen echter niet anders omdat alles, maar dan ook
alles gereglementeerd is door de overheid die hen oplegt datgene te produceren wat economisch verantwoord wordt geacht.
Brabant is bovendien vergiftigd door ontelbare .illegale stortingen van industrieel afval. Het grote sterven wordt nog versneld door die andere uitlaatgassen die geproduceerd worden
door het niet meer te beheersen verkeer.

Als grensgemeente, toen nog Ginneken en Bavel, hadden wij daar
ook mee te maken.
Vele vluchtelingen bleven in Brabant hangen, anderen kwamen in
de omgeving van Amersfoort en Harderwijk terecht.
Het museum in Amersfoort zal aan dit gegeven aandacht besteden
tijdens een tentoonstelling, die op 11 november geopend zal
worden.

.,
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Wellicht hebben leden van Paulus nog herinner i ngen aan die
vluchtelingen of hoorden zij verhalen daar over.
Wie schrijft daar eens over?
Het zou interessant zijn antwoord te krijgen op een aantal
vragen:
- Waar kwamen de vluchtelingen vandaan?
- uit Vlaanderen of Wallonië
- alleen uit de grensstreek
- uit de stad of het dorp
- uit welke streek vooral
- Hoe kwamen ze hier?
- voet, paard en kar
met veel of weinig bagage
- alleen of in groepen
- Wie waren het?
- burgers of militairen
- bepaalde standen
- mannen, vrouwen, kinderen of hele gezinnen
- bepaalde ambachtslieden
- Onderhoud?
werden ze hier onderhouden/door wie
- werkten ze hier, zelfstandig of in loondienst
- Grens
- waren er grensproblemen
- werden ze achtervolgd
- zijn er vluchtelingen aan de grens gesneuveld?
Vele vragen komen op als je er over spreekt.
Wellicht kunt U 'n verhaal daar over schrijven?
We ontvangen dat graag op ons redaktieadres vóór 15 september!

'
'

En of dat nog niet genoeg is, ook de echte Brabantse mens is
aan ' t verdwijnen en met hem de taal van Brabant.
De grootouders spreken die taal nog, de ouders misschien en
de kinderen bijna niet meer of helemaal niet meer. Er zijn
al veel twintig- tot dertigjarigen die er zich op laten voorstaan geen Brabants woord meer te kennen. Overdreven natuurlijk
maar als mentaliteit en tendens zeer kwalijk en getuigend van
een gebrek aan historisch besef. Toen Brabant in 1648 tengevolge de bepalingen van de vrede van Munster verdeeld werd en
Noord-Brabant in handen viel van de noordelijke gewesten, werd
het Hollands ingevoerd. Brabant kreeg de onduidelijke status
van generaliteitsland hetgeen in de praktijk betekende d a t
de vreemdelingen uit het noorden het voor het zegqen kr e g e n.
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Brabant kreeg de bijnaam van "Het donkere zuiden" en de Brabantse taal werd tot dialect verklaard en als zodanig "niet
beschaafd".
De tot voor kort gebezigde term "Algemeen Beschaafd Nederlands"
spreekt in deze boekdelen. Dat alles zou nog te overkomen geweest zijn - Brabants emancipeerde sterk ' in ~eze eeuw - áls er
zich geen tweede bezetting gemanifesteerd had.
Vanuit Den Haag is het idee gelanceerd dat Brabant, gezien de
centrale ligging, het verkeersplein van Europa behoort te
worden. Er zijn zelfs Brabantse bestuurders die daar instinkeP
en er trots op zijn dat het zuiden opgenomen wordt in de
vaart der volkeren om daarna half stikkend van de kaart te
gaan. Na het bovenstaande gelezen te hebben is het wellicht
duidelijk waarom ik in dit artikel de voorkeur geef aan 'n
omschrijving van Brabantse scheldwoorden. Het is het enige
wat mij overblijft en ' t werkt verademend. Er is nóg 'n voordeel aan verbonden: Over niet al te lange tijd weet niemand
meer wat ze betekenen en zullen ze verdwenen zijn.
Meerdere ervan hebben dit lot reeds ondergaan.
Voor niet-Brabanders zullen deze woorden 'n openbaring ziJn
want het is goed mogelijk dat ze menen ergens 'n eretitel
opgelopen te hebben terwijl ....... Brabanders zal het weer
eens opvallen hoe rijk onze taal is. Rijk ook aan scheldwoorden waarvan de betekenis feilloos aangevoeld wordt door
hen die de taal machtig zijn in al haar nuances.
Ik heb ze verdeeld in twee categoriën: Hele en halve scheldwoorden onder de naam SCHELLES en het aanduiden van lichamelijke afwijkingen onder naam SCHEEL.
Unnen Aorige: 'n Persoon die afwijkt van door de meerderheid
aanvaarde normen. Hij wordt niet helemaal au serieus genomen
en zal z'n afwijkingen moeten bekopen met 'n gemeden worden.
Un Astraante:

'n Brutale, weerspannige, koppige natuur.

Unnen Achterlijke: Van wie wordt aangenomen .dat hij niet bij
de tijd is. Het kan 'n eenmalig verschijnsel zijn en ' t kan
ook levenslang gelden.
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Unne Bèèr: 'n Mannetjesvarken. Wordt ook gebruikt voor 'n man
die z'n nakomelingen tot in de verre omtrek verwekt heeft.
Unne Blaauwe: Iemand met rood haar. De echte kleur wordt vervangen door het klankvolle woord "blaauwe" om het anders zo zijn nog duidelijker te accentueren. Het is ook mogelijk
dat rood is vervangen door blauw om spottenderwijs 'n verband
te leggen met blauw bloed, zijnde dus van adel.
Meestal is den blaauwe 'n manspersoon. 'n Vrouw wordt gekwalificeerd als: "Dieje rooie".
Un Bleekscheet: Heeft 'n ongezonde gelaatskleur.
Unne Blèterd:

'n Huilebalk.

Unne Bobber of Bobberd:

'n Dikke lomperd of 'n lompe dikzak.

Unne Bosaop: Aap is niet genoe g. 't Bos geeft extra aan dat
de beschaving wel erg ver te zoeken is.
Unne Bombazeur:

'n Groot liefhebber.

Un Ouw Bet: 'n veelpraat, 'n zeurkou s ,
Het werkwoord: Lee nie te ouwebette.

'n bemoeial.

Bult: Niet zozeer 'n scheldwoord als wel 'n aanduiding
van 'n extra kwantiteit. Als "Bultje" verbonden met de achternaam van de eigenaar. 'n Bekend schimpliedje was:
En ' t is d'n bult z'n eigen schuld
dat ie z'n bult met draoge.
En waarom zoekt ie gin timmerman
om z'n bult d'r af te zaoge.
Dat dit produkt ni e t het summum is van fijngevoeligheid
spreekt vanzelf. De ze grofheid werd bovendien nog gelegaliseerd door de verkeerd geinterpreteerde bijbelse uitspraak:
Wacht u voor de g e tekenden.
Hij of zij die scheldwoorden wenst te gebruiken of opmerkingen maakt aangaande de lichamelijke gesteldheid van 'n
medeburger dient er wel bij te bedenken dat dit meer vertelt over de producent ervan dan over de consument.

Unnen Aosakspeuler: 'n Kraatspeler die het niet al te nauw
neem met de eerlijkheid. Hij zal zich op de deur moeten
ver.maken met patience.

Unnen Dappere: Heeft patent op 't maken van fouten, onderneemt veel maar brengt weinig tot 'n goed einde. Het woord
zelf is denigrerend bedoeld.

Unne Bangschijterd: Is wellicht geen origineel Brabants woord
maar het wordt hier intensief gebruikt. Het is 'n mens die iets
niet durft of die tot durven gebracht dient te worden om hem
later na 'n te verwachten mislukking kunnen bespotten.

Unnen Dalk: Zwerft van de ene ongerechtigheid naar de andere.
In Breda heeft "Vuilen daddik" wellicht dezelfde betekenis.
Unne Langen Derm:
gegroeid persoon.

'n Uittermate lang, uit z'n krachten
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Unnen Deuzige: Aanvaardt alles wat 'm overkomt. ' t Gebrek
aan initiatief en ' t mankeren van 'n stel snelwerkende
hersens kunnen ook 'n reden zijn om iemand dit predikaat
te verlenen.
Un Draaikont: 1. Gaat met alle meningen mee
2. Probeert zich eruit te liegen
Onnen Droel: Weet van voren niet dat ie van achteren leeft.
In Breda heeft zo iemand ook wel: DROEL VAN DE BOSCHSTRAAT.
't Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland: 'n Buurvrouw die alle
gebeurde en nog te gebeuren schandaaltjes huis aan huis komt
aanzeggen. De term is afgeleid vaan 'n vooroorlogs gewestelijk
nieuwsblad dat nu de naam van "DE STEM" draagt .

Unne staole Jezus: 'n Man die niet alleen onverstoorbaar is
maar ook conservatief eigenwijs zowel innerlijk als ~iterlijk.
Unne juin: 'n Soort Tyl Uilenspiegel . Soms te grappig en
daardoor lastig. Kan ook op 'n opvallend aanstellerige manier
de aandacht van de ander seks proberen te trekken.
Hij gedraagt zich juinig. Hij is juinig.
Un Kakmadam: Opschepperig, meestal overdreven opgedirkt vrouwspersoon. Kan ook slaan op de bekakte uitspraak van omhooggevallen dames.
' t Kakkenest: Het jongste kind van 'n gezin. Heeft z'n vooren nadelen.

Onnen Eigenheimer: 'n Aardappelsoort. Tevens 'n menselijk
wezen dat zeer eigenwijs is. Gaat z'n eigen gang.

Unne Kloojer: Zit, staat of ligt te kloje. Eigenlijk 'n
brevet van onvermogen. Hij kan 't werk niet aan, doet alles
verkeerd.

Unnen Ermoeizaojer: Daar valt niets te halen. Is behebt met
een voortdurend gebrek aan geld en is niet bij machte daar
iets aan te veranderen.

Unne Krent: 'n gierig mens. Hij of zij is krenterig, kan
niet veel missen. Soms wordt hier het woord KRENTEKAKKER
gebruikt.

Unne Fritzak: Neemt enorme hoeveelheden voedsel tot zich.
Un Gataop: Is eigenlijk 'n bepaald soort aap waarvan het achterwerk er gekleurd op staat. In Brabant bedoelen we daarmee 'n
ondernemende snotneus.
Unnen H(alve) Gare: Uitdrukking ontleend aan de kookkunst.
Geprojecteerd op 'n menselijk wezen wordt er verondersteld
dat zo'n mens ze niet alle vijf op 'n rijtje heeft zitten.

Unne knurft:

'n Knuppel,

'n onhandelbaar persoon.

Unne Kwakbol of Kwakkebol: 'n Kikkervisje. Werd gebruikt
als aanduiding voor aankomende schoolmeesters. De toenmalige
leerlingen van de toenmalige kweekschool heetten kwakbollen.
Geen ei meer maar nog geen kikker.
Unne Kwaoje Peer: Is niet gemakkelijk in de omgang. Is altijd 'n man.

Kaal Genuk: Dat bezit iemand die meer wil lijken dat hij
of zij is. De uitdrukking wordt door dorpsbewoners gebruikt
voor stadse opscheppers. Vertaald in 't Nederlands verliest
't volkomen de eigenlijke betekenis.

Unne Kwast: 'n Zich aanstellend personage waarvan de humor
niet altijd gewaardeerd wordt. Valt buiten de categorie van
serieuze mensen.

Un Gieber: 'n Vrouw die onnodig en op de vreemdste momenten
'n irritant lachje produceert. Kan ook Giebel zijn.

Unne Grbbtkwèèk: Heeft 'n buitensporig luidruchtige manier
van converseren. Kan ook 'n overtuigd opschepper zijn.
In 'n zin: Aon oew grbbte kwèèk zal ' t nie ligge.

Un Haaibaai : 'n Vrouwelijk wezen met haar op d'r tanden.
Un Hollewaoi: 'n vrouw die het niet zo nauw neemt met de gewendste zeden. Ook aanduiding voor 'n slons, 'n totebel,
'n slordig vrouwmens.
Hij is nie as 'n aander: Hij is lichtelijk gestoord.
Unne Jaankerd: De tranen zitten dicht aan de oppervlakte
of als ie z'n zin niet krijgt dan zet ie ' t op 'n dreinen.
Hij kan nergens tegen, is gauw op z'n teentjes getrapt.
Als vuile jaankerd wordt het 'n scheldwoord. Vuil dient in
veel gevallen als versterking van 't daarop volgende woord.

'n Koei of Gofferse Koei: 'n Onderscheiding die men verkrijgt door enorme stommiteiten uit te halen.
Kop: Verbonden met de achternaam van iemand zegt deze aanduiding iets of veel over de grootte van voornoemd lichaamsdeel. In plaats van Kop wordt ook wel BOLLEKE gebruikt.
Kont: Zie kop.
Un Krentesik:

'n Zwerende uitslag rond de mond.

Unne Kwèkerd: 'n Persoon die meent door middel van 'n oorverdovend stemgeluid z'n argumenten kracht bij te zetten.
Men moet 'm wel aanhoren maar geluisterd wordt er niet.
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Als hij uitgekwèèkt is gaat men over tot de orde van de dag.
Ook kleine kinderen kunnen 'n grote kwèèk opzetten.
Un Kul of Kulleke: 'n klein manneke, 'n klein gebleven man.
Ook deze zegswijzen worden verbonden met de familienaam van
de te benoemen persoon, zoals bij bultje, kop of kont.
Volksmoeders plegen hun kroost liefderijk te betitelen met:
Lekkere kul van me."'t Is toch zo'n lekker kulleke".
Gekuld: Ik ben dermee gekuld: Het beantwoordt niet aan mijn
verwachtingen . Mee zo ene bende gekuld: De sociale omgang
met 'n dergelijk individu is gedwongen op 'n mislukking
uit te draaien. 'n Zatkul: Is zeer innemend.
Un Labbekak(ske): Flauw verwend ventje, durft niks, zoekt
graag steun bij de sterkste. Is onder kinderen het mikpunt
van plagerijen. Kan ook iemand zijn die ' t werk slecht uitvoert.

~In

Opneukerke: 'n Klein volwassen mens ofwel iemand waarvan
niet bang behoeft te zijn vanwege zijn geringe lichaamskracht.
j~

Unne Schelen Otter: De stand van de oogpupillen is afwijkend.
Un Ouwoer: Oorspronkelijk 'n bejaarde dame van lichte zeden
die vanwege haar pensionnering veel tijd heeft om te praten.
In Brabant wordt iedereen die onzin verkoopt zo genoemd.
Als het 'n maauwerd is die onzin verkoopt dan is dat 'n
gróót ouwoer.
' t Pèrd van Christus: Is, zoals we uit de bijbel weten,
'n ezel. Ik heb het horen gebruiken als benaming voor 'n
lastige wat ordinaire vrouw.
Wordt ook gebezigd als: ' t Is maar 't PERD VAN CHRISTUS.
Het is maar 'n kleinigheid.

Unne Lamlul: Presteert weinig, is er lui voor.
Unne Lauw:

'n Kruising tussen 'n labbekak en ' n halve gare.

Unne Lapzwaans: Ene die overal z'n botten aan afveegt.
voert geen steek uit of in ieder geval zo weinig mogelijk.
'n Liegerd:

'n Leugenaar.

Un Ouw Mem: 'n Zeurkous, 'n Maauwerd,
Als werkwoord: Lee nie te ouwememme .

'n ouwe deur.

Unne Maauwerd : Valt op door 'n overdadig gebruik van de taal.
Hoort zichzelf graag praten maar is dan ook de enige.
Het kan ook iemand zijn die zeurt en klaagt.
Un Meulepèrd: 'n Uitgebreid, log vrouwspersoon. Het kan heel
goed 'n opgewekte innemende persoonlijkheid zijn . Het woord
omschrijft alleen de mate van omvang.
vuile Misselijke of vuile Mieselijke: De aangeduide persoon
heeft 'n rotstreek uitgehaald.
Un Moeke: 'n Vrouw waaraan te zien is dat ze haar beste krachten aan man, huis en kinderen gegeven heeft.
Un Kaole Neet: Heeft geen nagel om z'n gat te krabben doet of
hij de honderdduizend te verteren heeft.
Hij nukt of naoit er van tussen: Hij gaat er vandoor.
Hij is laf.
Unnen Onterik:

'n Vuilak op welk terrein dan ook.

Un Gierige Pin: Kan niks missen, veelal ook niet voor zichzelf.
Unne Pilaarbijter: Een die veel tijd in de kerk doorbrengt.
'n Kwezel.
Un Dikke Praai (Prei):

'n Vrouw met teveel lichaam .

Unne Pustekop: 'n Kop met puisten. Eén puistje kan al volstaan om te voldoen aan de gestelde eis. Men is op dat gebied niet krenterig.
Un Rooien Duuk: Heeft erg rood haar. Wat d'n BLAAUWE betreft
is het zeer wel mogelijk dat blauw in de plaats van rood is
gekomen omdat er op rood haar 'n taboe rustte. Zaken waarvoor men angst had werden niet bij de naam genoemd.
Bi j het trefwoord BI..AAWE heb ik nog ander mogelijkheden geopperu.
Un Sapkin: Letterlijk 'n zeveraar.
Lekkere Scheet: Koosnaampje voor 'n klein kind.
Unne Schuinsmesjeerder: Hij zoekt z'n genoegens buiten de
deur.
Unne Simmerd: Vereerder van Maria ter Jengelen. Zet ' t snel
op 'n huilen. Het werkwoord is simmen. Zit nie zo te simme.
Slaojbene: Zo worden extra lange, meerdere kanten uitzwaaiende onderdanen genoemd.
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Un Spinneke:
vraagt.

'n Zeer slank meisje, te slank als je het mij
unne Wallebak: 'n Uitgaander, 'n losbol. Hij ziet er verwallebakt uit: Niet fris, in ' t bezit van 'n kater.

Unne Stomme Achterover: Is niet erg intelligent.
Un Tetter: Wordt 'n vrouw mee bedoeld die te luid, te lang
ongevraagd haar mening verkondigt. In 'n zin: Hou op mee
da getetter. Ge mot nie zo tettere, m'n ore tettere d'r van.
Un Trut of vuile Trut: Zeer algemeen gebruik zuidelijk scheldwoord voor 'n vermeend incapabele vrouw. Kan echter ook goedmoedig klinken: Kom hier, trutje. Het geldt voor ontelbare
situaties. Wanneer 'n noorderling dit woord voor het eerst in
Brabant hoort gebruiken kan er 'n misverstand ontstaan aangezien de betekenis voor hem in het scandaleuze ligt.

De dood van Yperen: Hij ziet er uit als de door van Yperen;
Hij ziet er zeer slecht uit. Hij loopt op z'n laatste benen.
Unnen Halve Zachte: Is geestelijk niet volwaardig of vertoont
'n slap gedrag.
Unne Zultkop: Zult wordt vervaardigd van de varkenskop.
De bezitter van zo'n hoofd heeft heel wat te torsen.
Bovendien is 't geen stevige substantie, ' t is meer 'n kwabberig spek.
Unne zeverèèr:

Unnen Ufter of Hufter: Man die zich niet weet te gedragen.
Hij kent de gebruiken niet of overtreedt ze doelbewust om
te choqueren.

'n Mens die langdradige onzin uitkraamt.

Nu eerst even m'n handen wassen en mond spoelen.

Verballemonten: Vernielen, verkeerd behandelen.
B.v. Door het aanleggen van 'n grote verkeersweg is het landschap van Nieuw-Ginneken totaal verballemont.
De haven van Breda is op 'n misselijke manier verballemont.
Verinneweren: Ruïneren. Heeft ongeveer dezelfde betekenis
al verballemonten.
Unne Pronte Vuilek: Ziet er aan de buitenkant keurig uit.
Un Wefke: Kan 'n gunstige, 'n ongunstige en 'n zeer ongunstige
betekenis hebben. 'n Schoon wefke is 'n mooie vrouw.
'n Vuil wefke kan lichamelijk vuil zijn of haar huis niet
schoon houden. Ze kan ook 'n scherpe tong bezitten waarmee
ze haar omgeving tiranniseert of beroddelt. 'n Ouw wefke is
'n eenvoudige oude vrouw. In algemene zin betekent het woord
wefke 'n onaanzienlijk, onappetijtelijk, klein uitgevallen
vrouwmens . Het aantal bijvoegelijke naamwoorden is groot en
fantasierijk: 'n Lief wefke, 'n ouw, 'n lilluk, 'n vuil,
'n vies, 'n smerig, 'n vals, 'n flink, 'n taai, 'n goor,
'n aordig, 'n aorig, 'n kwaoj, 'n brutaol, 'n gierig, 'n
pinnig, 'n pedant, 'n chagrijnig, 'n misselijk, 'n pront wefke.
' t Wikken en wegen van ' t verschijnsel vrouw is natuurlijk
niet alleen 'n Brabantse aangelegenheid maar de Brabanders
lopen wat dat betreft niet in de achterste gelederen.

Epiloog:
Tot zover al het fraais dat zich in miJn geheugen genesteld
heeft. Het zijn scheldwoorden uit Breda en omgeving.
Geboren zijnde in Ginneken en Bavel heb ik mij beperkt tot
de daar heersende gewoontes o p het gebied van het kleurrijk
schelden. Ook is er wat meegenomen uit de stad omdat mijn
woongebied op de grens lag van Breda.
Ik ben er mij van bewust dat er nog veel moois achter de
schermen aanwezig is en misschien komt dat naar aanleiding
van dit verhaal weer te voorschijn.
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'n Taal die zoveel gevoelige en minder gevoelige kwalifikaties van menselijke onvolkomenheden kent moet wel 'n grote
woordenschat bezitten en kan moeilijk ûls onbeschaafd gekenschetst worden. De mensen die zo'n taal spreken moeten
behendig kunnen omgaan met de vele gradaties en beschikken
over 'n grote mensenkennis. Het is 't samengaan van de Brabantse mens en de Brabantse taal dat de schoonheid doet ontstaan die aan die taal eigen is. Het is 'n taal om verfijnde
gedachten onder woorden te brengen, 'n taal met 'n humor die
dikwijls verdekt opgesteld de ander tot rede brengt, 'n taal
met 'n ontwikkeld artistiek eufemistisch vermogen om te zeggen waar het op staat. En zo'n prachtige taal is gedoemd te
verdwijnen. Zo wordt gedevalueerd tot 'n karikatuur tijdens
het carnavalsfeest. Dan meent menige zot die iets te vertellen denkt te hebben dat te moeten doen in 'n parodie op
onze taal. 'n Enkele keer vindt er 'n gebeurtenis plaats
die daar boven uit steekt zoals de Bredasche les in 't
Voske in Breda, maar meestal is 't gesauwel van de onderste
plank. Het zou zo moeten zijn dat, zoals in Friesland, de
eigen taal onderwezen wordt, maar dat zal wel 'n utopie
blijken. Laten we dan toch maar het verleden bij de haren
grijpen om het te beletten volledig weg te zinken in het
moeras van de wegwerpmaatschappij.

H(X;E Ba-1EN EN TE WEINIG WIND
door Jan van der Westerlaken

In Molens nr. 10, het tijdschrift van de Hollandsche Molen,
de Vereniging tot behoud van molens in Nederland, stond in
het aprilnummer het volgende artikeltje.
In Ulvenhout werd de n o g steeds in bedrijf zijnde korenmolen
De Korenbl o em door enkele groepen hoge populieren in zijn
funktioneren gehinderd. De gemeente toonde begrip voor de
problemen van de molenaar en liet de bomen rooien.
Uit landschappelijke overwegingen ging men vervolgens over
tot aanplant van jonge eikebomen. De verwac nting werd uitgesproken dat deze boomsoort minder hoog wordt en daardoor
geen windbelemmering zal opleveren. We zullen geduld moeten
uitoefenen om het tegendeel te kunnen bewijzen.
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN::;EN UIT· HET LAND VAN PAULUS (3)
door Jan Bastiaansen
Liederen, rijmen en gedichten
Het Brabantse land is al talloze malen bezongen en beschreven
in gedichten en rijmen.
Zijn schoonheid, gastvrijheid en eenvoud werd al eeuwen
geroemd.
Denk hierbij aan het oude lied van Hertog Jan aan "Mijn
schone Brabant" en aan "Het Brabantse land" om maar eens
een recentelijk lied te noemen.
Zo ook werden van vele Brabantse plaatsen liederen geschreven en gedichten gemaakt.
Breda kent bijvoorbeeld "Temidden van de paarse heide"
een lied dat als plaatselijk volkslied geldt.
Na lang speuren vond ik enige gedichten die handelen over
gebieden binnen het land van Paulus van Daesdonk.

STRIJDLIED VAN DE VOETBALCLUB GESTA
Voetbalclub GESTA (Galder en Strijbeek ten aanval) werd rond
1950 opgericht. Het allereerste terrein waarop gespeeld werd
was gelegen aan de Markweg achter het huis van Guust Verkooyen.
Om aan de nodige financiën te komen voor aanschaf van materialen en kleding werd op aandringen van kapelaan Oomen een
Bonte Avond georganiseerd. Tijdens die Bonte Avond trad o.~.
Drik de Bruijn op, een Rijsbergse veehandelaar. Drik was in
de hele omgeving bekend op zijn zelfgeschreven liedjes die
hij zong op bruiloften en partijen. Daarbij begeleidde hij
zichzelf met zijn diatonische accordeon, een moeilijk bespeelbaar instrument.
Ter gelegenheid van die Bonte Avond schreef hij een lied voor
GESTA. Een lied dat hij op die avond zelf zong en dat hij later
nog dikwijls op Strijbeek en Galder ten gehore zou brengen.
Drik de Bruijn is voor veel oudere boeren van Strijbeek en
Galder geen onbekende. De thans 80-jarige Drik brengt het
lied nog met veel vuur, spelend op zijn nog veel oudere diatonische accordeon zingt hij nog steeds met zijn pretoogjes.
Hup GESTA hup
wijze: Hup Hulland hup
tekst: Drik de Bruijn Rijsbergen
Op Galder en op Strijbeek is een sterke voetbalclub.
Die wordt altijd begroet met het bekende GESTA hup.
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De jongens spelen altijd fors en zijn ook bliksemsnel.
Eenieder staat verwonderd om dat prachtig samenspel.
En breekt een tegenstander soms bij GESTA door het front.
Dan trappen ze met grof geweld de rossen uit de grond.
Refrein:

Hup GESTA hup
Ga zo voort je bent op 't goede spoor
Hup GESTA hup
Jongens zet je beste beentje voor
Hup GESTA hup
Stoere jongen zet um op
Spoedig kun je dan naar Frankrijk
Voor zo'n honderdduizend pop.

Wanneer de bal gaat rollen is heel Galder steeds present.
Je bent niet in de mode als je niet aanwezig bent.
Ze doen dan op d'n Balleman de smid maar op de deur.
En stellen de visitegasten maar een keer teleur.
Dan gaan ze eerst naar Klaaze om een goeie grote pils.
En verder naar het stadion bij het huisje van Guust Dils.
Refrein
Een maand of wat geleden moest de club eens naar Breda.
Ze moesten daar gaan sjotten tegen het clubje van Jeka.
De kieper was weer g oed op dreef doch werd een keer verrast.
Maar Baks die zag toen het gevaar en pakte hem klemvast.
Het ging tot 't la a tst toe hard om hard dat was geen flauwekul.
En Jeka won op 't nippertje met 25-0.
Refrein
Op zekere dag WdS Gesta's doel eens ernstig in gevaar.
De druk der tegenstanders was toen wel een beetje zwaar.
't Was hier een bots en daar een knots, een zandwolk stoof
. omhoog. ·
Zodat niemand toe nog zien kon waar de bal toen henen vloog.
Hij werd teruggevonden bij Toon Oomen in zijn snor.
Refrein
Als GESTA zo blijft groeien, groeit het straks nog door
zijn haar.
Dat wordt een raar verschijnsel over 25 jaar.
Dan lijkt de kop van GESTA sprekend op de volle maan.
En zie je boven op die kop geen pijltje haar meer staan.
Dan lijkt het op Kees Huiben met zijn schedel rood gelakt.
En de haren naar beneden naar de borstkas toe gezakt.
Refrein

DIALEKT ABC ( 4 )

door Jan Bastiaansen (Rijsbergen)
In Brieven 68 werd door Kees Leijten een dialekt-ABC
samengesteld.
Hij vroeg reakties.
Ik heb direkt gereageerd. Het werd in B.v.P. 69 afgedrukt.
Naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds meer woorden
bij mij bovendrijven.
Een lijstje lag steeds op miJn bureau gereed.
Hier gaat het tweede lijstje:
A
B
D
E
F

Akkerderen
Bedeme
Dabbe
Elleveeg
Freet
G Geworrig
H Haf fel
I
legt
K Kasjeweel
L Lozie
M Muken
N Njeent
Olievair
0
P' Pront
R Rozenoeike
s Sommetije
T Tuin
u Unne vent
v vart
w Weine
z Zukke

opschieten met elkaar
direct
woelen (in de grond)
ondeugd
trots
waaks
handvol
eg
geweldig, verrassend, vreemd
horloge
verzamelen, hamsteren
nee
ooievaar
netjes
rozenhoedje
soms
haag
'n man
heimwee
winden
zulke

DJ.ALEKT ABC ( 5)

door Guus Rrntxluts (Breda)
a
b
c
d
e
t

g
h
j
k

'aorige
biezeme
cuttent
drek(t)
errum
fieselemie
gerre
hottum
;odemiechel
kenallie

rare/aparte
rode bessen
tevreden
direkt
links
gezicht/tronie
graag
rechts
zuurtje
Kenau
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1
m'
n·
o
p
r
s
t
v
w
z

leuk
moeder
neusdoek (omslagdoek)
geweldig
wesp
ragebol
direkt
trof fel
varken
werk
zorg

leutig
moen
nuzzik
ontaard
perreweps
ravesbol
sebiet
treweel
vèrreke
waark
zurruge

DIALEK'T' ABC (6)

Bakker
Chocoladevorm, broodblikken, gebakblikken
Bibliotheek
Oud woordenboekje

door C. Vlarninckx-Kloet
a aff eseren
b braaipennen
C' Comseweg
d droogkloot
e enderaff aan
g grutje
h haaislenter
i Ikke en Gijsteek
j judassen
k kinkepiet
1 lamstraol
m mutsert
n nieuwneuzen
o ·c nte waas
p puit
q quakelair
r reep
s slikvanger
t trekmuts
u uitzakken
v vlagzeisie
w werbos
x x-benen
y iisco
z zwipke

Een bonte verzameling grote en kleine voorwerpen konden we
in de afgelopen maanden weer toevoegen aan de kollektie van
ons museum:

opschieten
breinaalden
Chaamseweg
nuchter iemand
van voor af aan
grootmoeder
hagedis
zig-zagsteek
plagen
kikker
lui iemand
bos brandhout
nieuwsgierig zijn
grauwe was
kikker
sukkelaar
hoepel
spatbord van een fiets
treuzelaar
brood meegeven
slotenzeis
ongekamde haren
kromme benen
ijsje
zweepje voor tol

Café
Glazen asbak, ijzeren asbak (Etna), asbak groen glas, limonadekrat
Carnaval
Uniform carnavalsvorst met steek
Curiosa
Marmeren boekensteun, enkele schilderijtjes,Cape Johannieter
orde met baret, vlechtpennen, kepie marechaussee
Distributie
Bonkaarten okt./november 1944
Elect ra
5 glazen schalen voor luchter, electrische stoof, oud strijkijzer
Geneeskunst/gezondheidszorg
Pacemaker, pakjes snelverband, invalidewagen
Grens
Uniform douane 1835
K~

Tondeuze
*Het Dialekt-ABC van Wim Joosen (7) en Ad van Eyl-v_d_ Klashorst
(8) publiceren in een volgende aflevering van de Brieven van
Paulus.
Redaktie .

Keuken
Emaille groentebak, wit porceleinen theepotje, olie- en zout stel., mosterdpot, aardappelmandje, schuimspaan, gasfornuisje,
gehaktmolen, ketel, kleine passevite, handmixer
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VIJFTIG GELE RUGGEN

Koninklijk Huis
Oranje-sjaal (1898-1948)

EN

ZESTIG MAAL JAN SOETERBOFl<

Land- en Tuinbouw/Veeteelt
Aardappelketel, groentekist RBT 1974

door Jan van der

Voor U ligt het zeventigste tijdschrift: de Brieven van Paulus.
Hiervan zijn de eerste twintig nummers verschenen in A4
formaat. De volgende vijftig in het huidige formaat. Zo langzamerhand is deze serie een belangrijke informatiebron geworden.
Vijf maal per jaar verschijnen de Brieven en voor een groot
deel is dit te danken aan de onvermoeibare iiver van Kees Leijten.
Een compliment waard!

Oudheidkamer
3 wissellijsten, lakdoos met pijpen, scheerdoos
Religie
Beeld ~t. Jozef met kind, bord le H. Communie
Religieuze Bibliotheek
2 gebedenboekjes
Schoenmaker
Tana schoencrème
School
Taalboeken Maasland
Speelgoed
spaarpot in vorm van Bobby, houten speelgoed
Timmerman
gereedschap
Verenigingsleven
Verkennersbord
Winkel van Sinkel
Snoepfles, 2 stopflessen, Honig bouillonblokjes,
Tabac, Winkelblikken

~sterlaken

Upper Ten

Schenkers waren o.a.: Mw., dhr. en de familie
F. Baljeu, W. Binkhorst, A. Bruininks, W. Colsen, P. Crasborn,
N. v . Dun, A. v. Eyl, W. Faes, C. v. Ginneken, A. v. Harten,
W. Langen, C. Leijten, N. v. Loenhout, J. Molenaar, A. Mulders,
P. Oomen, C. v. Schendel, L. Schriks, J. Soeterboek, J. v.d.
Wouw.

Een man, die ook niet meer weg te denken is bij Paulus is Jan
Soeterboek. Onderwijsman, muzikant, zanger, heemkundeman,
kunstenaar, verteller, schrijver, volbloed Brabander, één
van de rondtrekkende Driekoningen ........ .
We zouden op Jan best een hele litanie kunnen maken. Nu willen
we speciaal zijn tekenkwaliteiten belichten.
Hij heeft bij zevenendertig Brieven de omslag van een treffende
tekening voorzien zoals de schuilkerk bij Grimhuysen (21),
de kapel op de Bavelse hei (23), de kerk van Ulvenhout over
de Mark '(24), de kerk van Ginneken over de Mark (30), het klooster van Meersel Dreef (31), de torenhaan van Bavel (33), de
Driekoningen in Nieuw-Ginneken (58), de Derde Orde van St. Frans
(59), de watertoren aan de Ulvenhoutselaan (29), de oude poort
van Daesdonck (32), de trendschuur bij Luchtenburg (37), de
school van Galder (44), de oude brouwerij; De Roskam (53),
het wapen van Nieuw-Ginneken (25), het gemeentehuis van NieuwGinneken (38), het kelderkruis bij Sjoke (34), David Tomkins
(39), de twee van de Haagdijk (47), het wapen van Paulus (55),
gewichten (42), carnaval in Nieuw-Ginneken (46), schutterij
in Nieuw-Ginneken (49) .
Dan heeft Jan ook nog veel getekend in en om het museum zoals
een kinderfles (48), puitenvilder (56), oude prent: '~ier vloekt
men niet"(60), de schouw (61), het bovenlicht (52), de keuken
(63), de kelder (64), het washuis (65), de imkerstal (66),
de kloosterbel (67) , de grenspaal (68) en de waterput (69) .
De Rijksregtenpaal is zeer toepasselijk de laatste.
Alsof dit allemaal nóg niet genoeg was heeft Jan elke af levering
van de 23 Veldnamen van een verschillend zegel voorzien.

BIJGEiroF ( 56 r
Ga slapen onder de vlier
Geen wild dier zal U naderen.

Bij elkaar zijn dat zestig tekeningen.
Een reden om hem daarvoor te bedanken maar nog zeker niet
af te danken. Jan, wij hopen nog heel lang van jouw veelzijdige
kwaliteiten gebruik te mogen maken. Namens Paulus;
Bedankt!

SPOI(ERIJEN IN DE
BARONIE \:;\N BREDA
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Heeinkunde tot over
de grens uitbreiden
door Kees Leijten

IN MEM)Rl.AM JAq{UES R.W.
door Kees Leijten

SINNI~HE

Vrijdag 3 juni j.l. overleed op 84-jarige leeftijd de volkskundige Jacques R.W. Sinninghe. Sinninghe is veel geloofd en verguisd en naar mijn mening
altijd ondergewaardeerd. Meerdere malen ben ik met hem in
de vijftiger jaren de boer opgetrokken, gewapend met een
krakkemikkige bandrecorder om vertellingen te registreren
bij oudere boeren in het Ettense buitengebied. Vele interessante verhalen wist hij daarbij vast te leggen.
Sinninghe verzamelde boeken, schreef boeken, reisde, tekende
op en leefde voor de vele volksverhalen.
Voor het vele werk, dat hij in al die jaren deed werd hij erg
onderbetaald.
Het was dan ook niet zonáer reden, dat hij een fikse som geld
vroeg voor z'n colletie toen het Genootschap die collectie
wilde kopen.
We hebben er vele uren over vergaderd in de sectie cultuureigen van de Culturele Raad, waarna ik steevast naar de
Kortenaerlaan of de Serrarislaan werd gezonden om nadere
informatie op te doen.
Zijn vrouw Anke was dan een hartelijke gastvrouw en zijn
warme pleitbezorgster.
Jac Sinninghe was ook een verwoed genealoog en vele jaren
voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging
afdeling Breda.
In het begin van de vijftiger jaren was hij betrokken bij
de oprichting van de heemkundekringen in Nieuw-Ginneken
(1950) en Breda (1953).
Een markante figuur, die ons oude cultuurgoed heeft gekoesterd, is overleden.

Het heem, waarin wij leven houdt niet op bij de staatkundige
grens tussen Nederland en België.
Woensdag 18 mei j.l. kwamen op initiatief van Benego (Belgisch
Nederlands Grensoverleg) een aantal besturen van heemkunde
Kringen uit Nederland en België in Roosendaal bijeen.
Deze eerste samenkomst gold vooral een kennismaking.
Het ligt in de bedoeling regelmatig contact met elkaar te
hebben over zaken, die niet ophouden bij de denkbeeldige
lijn, die grens heet.
Het Brabants Nieuwsblad, op die vergadering aanwezig, schreef
daarover het bijgaande artikel.
(Van onze correspondent)
ROOSENDAAL - Voorzitter A. Rom·
bouts van Benego (Belgisch-Neder·
lands-Grensoverleg) heeft op een blJ·
eenkomst van heemkundekrtngen
van de gemeenten aangesloten bij
Benego een pleldoof gehouden voor
het uitbreiden van de grensover·
schrlJdende activiteiten.
Om dat te stimuleren, had hij zelfs
een kleine subsidie bij die hij over·
handigde aan C. Leijten de voorzitter van Brabants Heem.
De Wouwse burgemeester had eer·
der met Brabants Heem en de Belgische tegenhanger, de Vlaamse vereniging voor Heemkunde gesproken
over een tweetal actiedagen: een in .
Nederland en een in Belgii!.
De Belgische voorzitter K. Borstlap,
tevens de burgemeester van 's Gravenwezel ondersteunde zijn Nederlandse collega van harte In de initiatieven en nodigde de heemkundigen
uit om in september een weekend
naar zijn gemeente te komen, 'de
rijkste van gans Vlaanderen maar
niet met de rijkste burgemeester',
om daar een congres bij te wonen
met als thema 'jacht en stroperij'.

Archeologie
Gerrit Groeneweg hield tijdens de
avond een pleidooi voor een andere
grensoverschrijdende activiteit, het
archeologisch veldonderzoek.

"Steeds is beweerd dat in ons gebied geen Romeinen zijn geweest, ik
ben echter van mening dat er nooit
gedegen onderzoek naar is gedaan",
meende de Bergse amateurarcheoloog. Zijn stelling wordt onderbouwd door vondsten die door de
archeologische
werkgroep
van
heemkundekring De Vierschaer uit
Wouw zijn gedaan. Zij hebben op
hoge 'koppen' in het landschap enkele Romeinse scherven gevonden
en inmiddels een groot aantal werktuigen uit de verschillende prehistorische tijdvakken.
Hij riep de leden van de kringen aan
beide zijden van de landsgrens op
om op pad te gaan In het najaar om
meer materiaal te verzamelen.
M. Broos uit Roosendaal sloot de
avond met een lezing over de grensoverschrijdende spoorwegen. Hij
deed dat aan de hand van kaarten
en een groot aantal dia's van de
Roosendaalse en Essense stations
en opnamen van spoorwegmateriaal.
"Er wordt vaak beweerd dat dankzij
een rijke Essense zakenman de
spoorlijn naar Roosendaal en Dordrecht er kwam, maar dat ligt toch
wel iets ingewikkelder zoals ik u
heb laten zien", besloot hij aan het
eind van de lezing.

230
239
OP EN ROND DF. C',RENS ( 16 )
verzarreld door Adam Verkooyen
AUTOBUS IN BESIAG

~

40e HEEMKAMP TE BUDEL EN MAARHEEZE

IN MEERSEL-DREEF

Aan de Nederlandsc he grens bij Galder werd een autobus met
Nederlandsche bedevaartgangers door de Nederlandsche tolbeambt e n grondig onderzocht , omdat men meende dat de schroeven
van de lat ten, waarmee de bekleeding van de zijwanden en van
het achterportier waren bevestigd, kort te voren met een
schroevedraaier waren bewerkt geworden .
Het vermoeden bleek juist te zijn, want d e wagen bleek een
du bbele wand te hebben e n in de tussc hen de twee wanden bevindende ruimte waren niet minder dan dertien duizend boekjes sigarettenpapier v e rborgen. De autovoerder uit Vlijmen
werd ter b esc hikk ing gehouden en de au t o bus in beslag genomen .
De bedevaarde rs waren verp li c ht a uto's uit Breda te doen
komen om verder te reizen .
V it:

"Gazet van Hoogstratenn mei 1938 .

BUDEL EN CRANENOONCK GRENZE(N)IroS
door Kees I.eijten
Budel en Maarheeze maken zich op voor een grenzeloos fijn
heemkundig werkkamp, het 40e werkkamp van Brabants Heem.
Gezien de ligging van béide gemeenten in het zuidoosten van
onze provincie, zal het ook letterlijk een genzen-loos werkkamp worden. de rijke historie en de mooie omgeving van de
voormalige baronie Cranendonck zullen garant staan voor vier
interessante en gezellige dagen tijdens dit jubileum werkkamp.
Indien U deel wilt nemen aan dit heemkundig (werk)kamp van
3 tot en met 8 augustus a.s. dient U ~ 140,-- over te maken
op - bankrekening 13.07.25.293
t.n.v. Heemkundekring Budel en Cranendonck
of op - girorekening 1093322 t.n.v. Rabobank Maarheeze
t.g.v. Heemkundekring Budel en Cranendonck
-Het kamp vangt aan op woensdag 3 augustus om 17.00 uur in
gemeenschapshuis "de Borgh" te Budel.
-Caravans kunnen ook geplaatst worden
-Fietsen kunt u huren voor f 10,-- per 3 dagen (gelijktijdig
overmaken)
-Gelieve te betalen vóór 15 juli
Voor verdere informatie kunt U terecht bij
-Elly Labohm
tel. 04959-1852
of -Ria Schellekens tel. 04959-1950
Vorig jaar namen 13 leden van Paulus deel te Bergen op Zoom.
Dat was 10% van het aantal deelnemers!
We kunnen U aanraden dit jaar ook mee te doen.

VERKENNERIJ
Zondag 8 januari opent Paulus zijn tentoonstelling over
de verkennerij.
Hebt U nog giften voor Paulus?
o.a. hoeden, petten, truien, broeken,
en foto's over de verkennerij?

jurken, emblemen

UI'J'SPRAAK (63)
- Pater Wilfried bij de Paa l

(Galder-Meerseldreef)
foto:

Kees T.P iitPn

Wie geld steelt komt in de gevangenis
Wie een kroon steelt komt in de geschiedenisboeken
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J .A.M . Soeterboek
C. J.M. Leijten
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heeft een eige n heemkundig mus eum op het adres Penne ndijk 1 .
e t museum is geopend elke le zondag va n de maand van 14.00 uur-17.00 uur en
900r groepen op verzoek. Schenki nge n voor de ko lle kt i e gaarne op de adressen:
' t Bofflandt 36
Kloosters t raat 46
Markweg 2
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J. A.M.
Grauwmans
A. M. M.
Ver koo ij en
P .J . v .
Booydonk

Ul ve nhout
Ba ve l
Stri j beek

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

(1987)
( 1985)
(1986)
(1985)
p~nningmeester
(1987)
(1987)
2 penningmeester
technisch koörd inator (1986)
medew . Ga l der/Str i jbeek (1985)
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(1987)

voorzitter
vice-voorz itter
sekret aris
2e s e kretaris

l'UBLICAT!ES
197S ·Monumentenboekj e
J . M.E . M. Jespers (uitve~kocht )
1977 Mol en "De Korenbloem"
J . C. van der Westerlaken
1977 130 jaar Mar i a school
C.J.M. Leijte n
1978 Korenmolen "De Hoop"
B.J. Dirven, K.A.B.W. Leende~s e . a.
1979 Drie e euwen kerk i n Ulvenhout
Dr. J . L.M. de Lepper
1980 Van Gi nneken tot Nieuw -Ginneken
B. J. Di rven, J.C. van der Westerlaken e . a .
J . C. en R. van de r Westerlaken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
Dra . H. J.C. Ve rhoeven (B.v.P . 39)
1983 Veldnamen 1 - 20 ( 1983-1 986)
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A. M. M. Ve r koo ijen e. a. (B . v.P. 44 )
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let verenigingsjaar van de heemkundek~i nQ loopt va n 1 septembe r tot 31 augustus .
Maast diverse heemaktiviteiten , l ezingen, t entoons t e llingen e n excursies geeft
4e kring het t i j dschrift "Brieven van Paulus " u i t.
let lidmaatschap va n de Kring ge l dt voor he t a ehe l e a e z i n e n bedraagt voor het
vereni9in9sjaar 1987- 1988 f 25 , -- per jaar.

