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Nieuw-Ginneken, 15 wintermaand 1988

HEEMKUNDE
Heemkunde is de studie over, de kennis van en de l iefde
voor alle f acetten van kultuur, flora, fauna , land en
volk in onze naaste omgeving zoals het was en werd van
prehistorie tot vandaag.
Deze aflevering van de Brieven van Paulus bestrijkt wel
een breed scala van die heemkunde .
De archeologie vooral langs de Mark, de Veldnamen in de
oude gemeente Ginneken en Bavel, h et dialekt, het museum
en de nieuwe aanwinsten daarin, Kerstmis, vo lksverhalen,
sagen, familienamen en oude kaarten vormen de ingrediënten
van dit werkje .
Ook twee vragen l eggen we U voor.
Kent U het hier getekende boerderi j tje op Notsel en welke
kinderen spelen het kerstverhaal in Bavel ?
Erg blij zijn we met het schitterende drieluik, dat we
onlangs verwierven en het artikel dat Chris Brand er
aan wijdt.
Deze aflevering van de Brieven van Paulus is heemkunde
in al zijn facetten. Het bestuu r van Paulus hoopt o o k
in 1989 op Uw belangstelling te mogen bli jven rekenen.
Wij wensen U reeds nu een Zalig Nieuwj aar.
Want ook deze wens is voor deze streek een vorm van
HEEMKUNDE
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI<
Nieuw - Ginneken

Donkere maand 1988

Beste Heemvrienden,
Itr een bomvol café Oud-Strijbeek hebben ongeveer 120 leden
van Paulus met veel plezier en een stijgende bewondering
geluisterd naar Staf Peeters.
Zijn belevenissen, zijn motivatie , zijn eenzaamheid,
zijn doorzettingsvermogen, op weg naar Santiago di Compostella. Dit alles werd geïllustreerd met dia's over
eenzame verten in het zachtglooiende Franse en het dorre
Spaanse landschap.
Een avond die bij velen wat losgemaakt heeft en die we
niet snel zullen vergeten.
In de Fazanterie heeft Mevr. Schreurs samen met haar man
Theo een lezing verzorgd over de stamboom van de familie
Schreurs. Zij vertelde over hun lange speurtocht in vele
archieven naar hun familieverleden.
Ook zij kwamen bij de onvermijdelijke voorouder, die van
het rechte pad afgeraakt was . Deze Oirschotten was zich,
aldus de rechterlijke archieven,te buiten gegaan aan
oorbijten.
Deze en nog vele andere anekdoten werden door de familie
Schreurs voor de ongeveer tachtig leden van Paulus
opgedist.
Op 4 december is voor de laatste maal de tentoonstelling
over onze Nieuwginnekense monumenten te bezichtigen geweest. Vele lovende reacties hebben wij ontvangen over
de kwaliteit van de foto's, die door ons bestuurslid
Ad Luyten genomen zijn.
Op zondag_ 8 januari zal de nieuwe tentoonstelling over
de- verkennerij geopend worden door oud-aalmoezenier
A. van Ginneken om 14.00 uur. Iedereen die ooit bij de
welpe n, de verkenners, de voortrekkers, de kabouters,
de gidsen of de rowans is geweest zal veel over die
mooie tijd in ons museum terugvinden.

Oud-aalmoezenier Van Ginneken heeft drie fotoalbums
aan Paulus geschonken, waarin alle kampen te vinden
zijn die hij meemaakte tussen 1947 en 1963.
Zij die alsnog een bijdrage kunnen leveren aan deze
tentoonstelling in de vorm van foto's, insignes,
hoeden, petten, dassen en alles wat te maken had
met de verkennerij kunnen dit nog steeds bij een van
de bestuursleden afgeven. Wij hopen bij de opening
vele bekenden uit de jaren ve a ~~ig, vijftig en zestig
·te mogen ontmoeten.
Inmiddels is de stichtingsakte voor de exploitatie
van het museum gepasseerd voor notaris Van Bavel.
Enkele sponsors hebben intussen ook •al hun bijdrage
geleverd om de exploitatie van het museum rond te
krijgen. Zij krijgen een voortdurende vermelding
zowel in het museum als in de Brieven van Paulus.
Mocht ook U belangstelling hebben op deze manier
het museum te steunen dan kunt U zich wenden tot
het bestuur.
Op maandag 23 januari zal Jan Jorissen gesteund door
Jan Soeterboek en Roeland Stoop een avond verzorgen
met liedjes, die gezongen werden in en na de Tweede
Wereldoorlog. Wie herinnert zich niet het eindeloze
lied: Aan het strand van Scheveningen, of de belangrijke vraag: En wat doen we met de keizer van Japan?
of de mededeling: Trees heeft een Canadees. De liedjes word'e n door Jan Jorissen op zijn bekende manier
aan elkaar gepraat met anekdoten uit die tijd.
De aanvang is 20.15 uur. Zorg dctt U ruim voor die tijd
in zaal Bruininks in Bavel aanwezig bent, want het be~
looft weer druk te worden.

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

.· ;:>

/ '- - -:;?"
:/ ~ J.C. van der Wester laken
' -voorzitter.
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AGENDA 1988/1989 (52)
dec.

4
15

jan.
8

23

febr.

mrt.

april

5
12
15
5
5 en 19
13

Museum gesloten i.v . m. Nieuwjaar.
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Opening van de tentoonstelling over
Verkennerij.
"Liedjes uit de Oorlog" door Jan
Jorissen met medewerking van Jan
Soeterboek en Roeland Stoop.
20 . 15 uur zaal Bruin1nks Bavel.

Museum open 14 . 00 uur-17.00 uur
Studiedagen Archeologie in Boxtel*
Lezing d o or Drs. W. Knippenberg over
adellijke stiftdames en vrome
begijntjes .
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Paulus bestaat 14 jaar
Brieven van Paulus 74

7

15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Excursie per bus naar Thorn

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

aug.

2-5
6
31

Heemkundekamp te Heeswijk-Dinther*
Museum gesloten**
Einde 14e veren ig ingsjaar

sept.

1
3

16

1
15

nov.

s

dec.

3
15

Museum open
Brieven van Paulus 76
Museum open
Museum open
Brieven vàn Paulus 77

*

Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden
van alle aangesloten Kringen.

**

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

Museum gesloten i.v.m. Carnaval
Museum open 14.00 t.iur-17.00 uur
Brieven van Paulus 73

2
3
15

mei

okt.
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 72

Begin !Se verenigingsjaar
Museum open
14e jaarvergadering
Open Monumentendag

DE

OORSPRO~

VAN DE KERS'T'F.lCXM.:N

De eerste kerstboomen die men in Europa heeft gezien verschenen in den Elzas, in het begin der XVIIe eeuw. De
folklore spreekt er niet over voor 1604. Ze geraakten slechts
heel langzaam in zwang. De volgende eeuw waren ze zoo algemeen in de mode geraakt dat in 1775 de hertog van Weimar
het gebruik ervan verbood op zijn grondgebied ...
zoals Mussolini vorig jaar heeft gedaan in Italië.
Het gebruik de kerstboomen te versieren met licht is van
veel jongeren datum dan het gebruik van den kerstboom.
Slechts sedert het einde van de 18e eeuw spreken de kronieken ervan. Goethe spreekt over de de kerstboomen versierd
met lïchtappels en speelgoed in suiker die een paradijselijk vreugde opwekken.
Men heeft ook getracht de redenen te achterhalen waaro~
juist een boom werd gekozen voor de kerstviering.
Naar verluidt zouden katholieke missionarissen het gebruik
van boomen voor het vieren van feesten hebben meegebracht
uit Indië.
Daar de denneboom ongeveer de eenige was die groen bleef met
Kerstmis en zich daarbij goed leende voor versieringen werd
hij natuurlijk verkoozen in onze noordelijke landen.
Sedert 1780 is hij algemeen in gebruik in Duitsland, later
in Oostenrijk, dan Frankrijk en Engeland.

(Bron:Gazet van Hoogstraten 1936)
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KERS'IMIS

door Frans Claes s.j.
De oorspronkelijke betekenis van het woord Kerstmis
is "mis op het kerstfeest", d.i. het feest van Christus
geboorte. Kerst is immers ontstaan uit "Krist", d.i.
Christus, zoals ook kerstenen nog de betekenis "christen
maken" heeft. In de eerste eeuwen van het christendom
we~d het kerstfeest op verschillende data gevierd .
Het oosten vierde het gewoonlijk op 6 januari, volgens
de traditie de geboortedag van Christus. Elders vierde
men het echter op 18 november, 28 maart, 2 april of
op nog andere dagen. In het midden van de v ierde eeuw
werd het feest in Rome op 25 decemLer g eplaatst, vermoedelijk onder invloed van de vroegere heidense Romeinse kalender . De oude Romeinen vierden die dag immers als de geboortedag ~an de "onoverwinneli jke " zon .
Dat de dagen na de zonnewende, omstreeks 2 1 december,
weer beginnen te lengen, beschouwden ze als een wedergeboorte van het licht. In een christelijke visie
moes t het geboortefeest v a n Christus , "het licht van
de wereld", het heidense feest van de zon vervangen.

.5 5
KERS'.TMIS IN BAVETJ

door Kees Lei ~ten
Van Adriaan van Beek kreeg o nze Kring en i ge tijd geleden
een ingebonden Okki uit de vi jftiger jaren .
In h et Kerstnummer werd h et kerstspel verlucht met een foto ,
waarin v ier kinderen (j ongens) een kerstspel spelen.
Weet een v an o nze lezers wi e deze kinderen z i jn , uit welk
jaar de foto dateert en uit welke klas?

Toevallig begon ook juist op 25 december het grote Germaanse midwinterfeest van twaalf nachten ter ere van de
godheden van de aarde, het joelfeest.
Op dat feest v.'erd er geofferd aan de geesten van de
vruchtbaarheid, die in de winterper i ode groe ikrac ht
moesten verzamelen o m z e in de lente naar buiten te
kunnen brengen. Dit grote winteroffer viel samen met
de grote slachttijd. Men offerde varkens om een rijke
oogst voor het volgende jaar af te smeken.
Toen de Kerk het feest van Christus geboorte op 25
december plaatste, werden oude gebruiken d ie met dit
tijdstip verbonden wa r e n in christe lijke zin h erdoopt .
Ve le tradities die ermee verbonden z i j n en ook de huidige volksvoorstelling van het kerstfeest bevatten
echter nog Oudgermaanse overblijfselen . Zo treedt
bij de gebruiken van het k e rstblok en è e kerstboom
b.v. de gedachte van de vruchtbaarheid van d e nat uur
op de voorgrond.

BIJ de loto1

Zo· vierden kinderen uit Bavel in de klas het
kerstfeest. Maria zingt het Kindje in slaap, terwijl
Sint Josef toekijkt. Achter Maria zitten de os en
de ezel.
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DE VEIDNAMEN VOL'IOOID
door Kees I.eijten
Met een zucht van verlichting legde ik dinsdag 15 november
j .1. de laatste hand aan de "Veldnamen in de voormalige
Gemeente Ginneken en Bavel".
Het monnikenwerk van Christ Buiks is voltooid.
In 1434 pagina's gebundeld in 25 deeltjes presenteert hij
ons de veldnamen in onze gemeente.
Over enkele jaren zal ook nog een deel 26 verschijnen
met alle gepubliceerde namen uit de 25 gele ruggetjes
alfabetisch gerangschikt. Een soort glossarium.
Christ Buiks heeft met deze enorme uitgave, waarover
Gerard van Herpen meerdere malen in De Stem de loftrompet stak, een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitgaven over ons heem.
De twee laatste deeltjes zijn Overakker, een stuk van
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, dat wellicht
het meest geïntegreerd is in de gemeente Breda.

Deel \ldn k ada s t e rkaart 1 832 -~ J"'
gemeente Gi nneken e n Bavel
-..........,
Sek t i e I, dorp blad 2 .

t - - -- 1__ __ ______ _____ _______L

________

·,

Ginneken

in

de

1 Se

eeuw.
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VELDNAMEN (1983-1988)
In de serie "Veldnamen in de
voormalige Gemeente Ginneken en Bavel" .door Ir. C. Buiks
zijn thans alle deeltjes verschenen.
Achtereenvolgens waren dat:
1. Historisch overzicht
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2
4. Ulvenhout
5. Ulvenhout en Geersbroek
6. Strijbeek
7. Strijbeek en Grazen
8. Cauwelaer
9. Bavel, Bol- en Eikberg 1
10. Bavel, Bol- en Eikberg 2
11. Notsel en Koekelberg 1
12. Notsel en Koekelberg 2
13. Heusdenhout 1
14. Heusdenhout 2
15. Ginneken-Dorp 1
16. Ginneken~Dorp 2
17. Lijndonk 1
18 •. Lijndonk 2
19. Tervoort
20. Tervoort 2
21. Galder 1
22. Galder 2
23. Galder 3

25.04.83
25.06.83
25.06.83
19.09.83
19.09.83
21.11.83
21.11.83
14.05.84
01.07.84
01.07.84
17.09.84
17.09.84
27.04.85
27.04.85
18.-01.86
18.01.86
29.·06.86
29.06.86
29.06.86
29.06.86
25.04.88
25.04.88
25.04.88

80
64
64
80
80
72
56
76
44
44
44
48
56
56
64
64
44
44
44
36
60
60
60

24. Overakker
25. Overakker 2

01.12.88
01.12.88

52 p.
48 p.

*

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

*

*
*
*
*
*
*

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

p.
p.
p.
p.

de deeltjes 2 tot 8 zijn uitverkocht.

Zorgt dat U alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard.
Alle uitgaven van onze kring zijn verkrijgbaar bij:
-Museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk 1 à f 5,--.
Toezending na ontvangst van f 6,50 (per deeltje) op de postof bankrekening van de vereniging.

In Galder zijn nog heel veel
veldnamen bewaard gebleven
dcx:>r Gerard van Herpen
"Galder heeft zijn agrarische karakter tot in de huidige tijd
weten te handhaven. Er is slechts weinig nieuwbouw, terwijl
het aantal ter plaatse goed bekende boeren hoog genoemd mag
worden. Geen wonder dat het aantal nog levende toponiemen hoger was dan waar ook in de gemeente Nieuw-Ginneken".
Christ Buiks schrijft dat in zijn voorwoord bij de drie deeltjes Veldnamen over Galder, uitgegeven door de Heemkundek r ing
Paulus van Daesdonck. Wat Buiks schrijft, zal zeker wel verantwoord zijn, maar toch komen met die zekerheid ook de twijfels
boven, zeker als ik constateer dat het voorwoord gedateerd is
op oktober 1984. Dwars door Galder wordt de rijksweg A 58 getrokken. De vraag lijkt daarom gewettigd in hoeverre het onderzoek van Christ Buiks in het gebied van Galder daarmee rekeheeft gehouden. Tussen samenstelling en uitgave liggen immers
bijna vier jaar. Waarmee niets te nadele van het onderzoek
wordt beweerd. Ik wijs alleen op de ingrijpende wijzigingen
waarvan ik in deze boekjes bijna geen weergave vind.
Onvruchtbaar
Eerst even iets over de verklaring van de naam Galder.
Buiks geeft een aantal mogelijkheden aan, Galle "onvruchtbaar
stuk grond", maar verder gaat de Engelse verwijzing naar het
element "Gal, gala of gall" en dan heet het "a harren spot
in a field". Buiks en Hallema vinden, vonden dat op pure
geografische gronden een vreemde verklaring omdat er weliswaar
een stukje moerasgrond in Galder is te vinden, maar het oudste
stukje Galder ligt op hoge zandgrond. Dat is dan alleen nog
maar de betekenis van Gal. Mogelijk, voert Buiks na een lange
inleiding aan, moet men toch uitgaan van de vorm Gellaar.
Het element Gel is in de Kempen vrij veel gebruikt in nederzettingsvormen. In Ravels komt in 1362 al een "ghelsche berch"
voor, Geel wordt in de elfde eeuw Ghela en wat te denken van
Geldrop en Gelmen onder Hoogstraten. Gel is dan een stuk grond
en laar staat voor onvruchtbaar, woest, bij sommigen moerassig.
Balleman
Boeiend in de boekjes over Veldn amen is de veelvuldige terugkeer
van een veldnaam in akkers , beemden, heiningen, grachten, land,
of straat. Balleman is oorspronk e lijk de n a am van een gemeente,
een stuk woeste gro nd dat gebruikt werd door diverse personen.
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Het kan balie, (Baliëndijk), verschansing betekenen. In Galder
komt die naam vaak terug in Grote en Kleine Balleman, in Gemene
Balleman, in Voorste en Achterste, in Ballemanseakker, in Ballemansebeemd, in Ballemansland, straat en weide. Oh ja, er is een
Ballemanseweg in Galder.
Binnen Galders gebied ligt natuurlijk ook het landgoed De Blauwe
Kamer. Al in 1555 wordt dit landgoed genoemd in een acte waarin
een rente van vijftig gulden staat vermeld. In die acte wordt
tevens vermeld dat de Blauwe Kamer voor een deel onder de Vierschaar van Ginneken en voor een ander deel onder het oude hof
van "mevrouwe de abdisse van Thorn" is gelegen . In de toponymie duidt blauw niet op blauwe daken, zoals wel eens wordt
verondersteld, maar op onvruchtbaarheid.
In Deel twee van de Veldnamen vormt de Kapel natuurlijk aanleiding tot het onstaan van veldnamen. Kapelakker, Kapelhof,
Kapelland en Kapelstraat heette vroeger de huidige St.-Jacobstraat.
Kapelschans zou kunnen duiden op een verschansing waar achter
in tijd van gevaar de bewoners van Galder zich konden terugtrekken.
Puzzels
Ik ben altijd heel enthousiast geweest over het opsporingwerk
naar veldnamen van Christ Buiks, maar ik bespeur nu toch in
toenemende mate verwijzingen naar bronnen of naar schrijvers,
waar zelfs de meest geïnteresseerde lezers waarschijnlijk niet
de beschikking over hebben. Te veel kom ik in deze boekjes,
die zeker door bewoners van .G alder gekocht zullen worden, verwijzingen tegen zoals "Zie Dirven" of "Zie Voor de brug Brekelmans 120" . Bewoners uit het gebied betalen niet voor het
boekje "Veldnamen" om ook nog eens puzzels van deze aard op
te moeten lossen.
Het mooist in deze studies vind ik toch altijd de verklaring
van heel gangbare woorden. Zoals "Bijltje" voor een perceel
land dat er ui tziet als een bijl, bijster voor bijzonder onvruc htbaar en Bulk of Bolk voor omsloten perceel grond.
Daasdonck
Ik spot wel, maar ik geniet toch wel echt van deze studies.
De buurtschap Daasdo nk wordt uitvoerig beschreven~
In Oostmalle wordt in 1383 al een "Heyn~ick van Daesdonck"
genoemd . Daas moet worden v erklaard als de donk aan de Aa
gelegen. Dat klopt volgens Buiks, want Daasdonk is aan de
rivier de .Mark gelegen en die werd ook wel aangeduid als

Aa, een algemene naam voor waterlopen. Waarom zijn de tekeningen van het kasteel Daesdonck overigens in deel II opgenomen?*
Bij Daasdonk ligt de hoeve De Drie Zwaantjes. Het is een
recente naam, die afgeleid is van een gevelsteen in deze
hoeve aan de Galderseweg. Waar de steen vandaan komt en
of er vóór de verbouwing in 1972 een hoeve "De Drie Zwaantjes" is geweest, blijft een raadsel. In Galder I kom ik
een heel fraaie foto tegen van het frettebruggetje, precies
zoals het ooit door Tomkins is getekend. In dat deel wordt
wel de Kruisstraat aangeduid, ' t café ' t Kruispunt staat
afgebeeld, maar een verwijzing is er niet.
Er is een veldnaam Klooi en er is een Klooiakker en een
Klooibeemd. Klooien komt van clouwen, krabben, krauwen.
In deel een vraag ik mij verstoord af waarom er bij Brug
en Schele Brug geen verklaring is te vinden over het woord
sèheel, dat scheef betekent. In deel drie ben ik op mijn
wenken bediend, want daarin staat nadere informatie over
deze brug in het gebied van Daasdonk. Schoondonk komt er
ook voor. Ik woonde in Vught in een wijk die vroeger Schoonveld werd genoemd. Nu weet ik het . Schoondonk wil zeggen
een verhevenheid in moerassig gebied, ontdaan van bomen en
struiken.
Spurrie
Tot besluit vermeld ik U nog drie veldnamen, die iets vertellen over de functie of omvang en vorm van de percelen. Zo is
er een Spurrieakker en spurrie was een gewas waar het vee mee
gevoederd werd. Boter van dat vee was goed van smaak. Bij Daasdonk hee.t een land Snepscheuten, dus niet Van Nepscheuten, en
Snep staat dan voor grillig en scheuten voor "schoot", beboste
hoek hoger land.
De naam Weerijs staat voor rese, vloeien, reise, een kronkelende
stroom. Zeer toepasselijk voor een rivier als Weerijs.
Voor de bewoners van Overakker ·een IJpelaar) is het misschien
interessant te weten dat er binnenkort twee delen Veldnamen
verschijnen over de buurtschap Overakker.

*

Gerard,
tn deel I staan illustraties over de Brand bij Daesdonck!
In deel II staan de illustraties bij overige gegevens van
dit huis ,
Redaktie.
Uit : De Stem d . d . 8-6-'88
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HUISZEGENS (2)
door Kees Ieijten
In zijn artikel "Huiszegens in het bezit van Paulus" 1)
bespreekt drs. Willer:; Knippenberg een aantal huis zegens.
In Devotionalia van augustus 1988 verhaalt pater Dagobert
Gooren ss.cc. 2) over een Duitse Driekoningen-Huiszegen.
Zijn verhaal luidt:

CHRISTUS+·MANSIONEM+BENEDICAT

19C+J"\+B89
CHRISTUS+ SEGNE + DIESES + HAUS

De driekoningen-huiszegen
Kortgeleden zag ik in een hotel te Kevelaer een z.g. drieKoningen-huiszegen op een deur hangen. Ik wist uit het
werk van Pius Parsch "Het Jaar des Heren" dat déze in
Duitsland en Oostenrijk nog wel bekend was,c maat nu blijkt
hij nog altijd in gebruik te zijn . De bedoelde tekst wordt
hierbij (verkleind) afgedrukt.
U kunt er meer over lezen in de Ned. vertaling van het genoemde werk van Pius Parsch, 3de druk, 1941, blz. 370.·
Oo k in sommige Ned. Abdijen blijkt deze huiszegen gebruikt
te zijn. Of dat nu n o g zo is, weet ik niet. ')P àe vooravo nd van Driekoningen wordt deze f o rmule, met gewijd krijt,
op de deuren geschreven. De tekst, die ik in Kevelaer zag,
was echter gedrukt op een smalle strook wit papier. Het
zal wel duidelijk zijn, dat de drie letters de namen van
d e Drie Koningen aangeven: Caspar, Melchior en Baltasar.
1 ) Z i e B . v . P . 6 4 p . 1 6 1 drs . W. Knippenberg , "Huiszegens
i n h e t b ezi t van Pa ulu s •.
2 ) De v otional ia 7e jrg 1988 au g nr. 40 p ag . 117 .

BRABANTSE GEZEGDEN F.N SPREEKWOORDEN (14)
opgetekend door Annie van Dort
2 0. Zien doe t gedenken
En al s zien gedenk e n doet
Dan zijn d e heilige nbeelde n g o e d.

GERRIT DE M::>Rf:E 1909-1981
door Kees Ieijten
Sinds enkele maanden is ons museum verrijkt met een
schitterende drieluik, dat de Bredase Kunstenaar
Gerrit de Morée in 1942 schilderde voor de kerk in
Galder.
Wie was Gerrit de Morée?
Gerrit de Morée werd 28 januari 1909 te 's Hertogenbosch geboren als zoon van L. de Morée, stafmuz ikant
van het Zesde Regiment Infanterie te Breda en componist Vë:.n het Bredase Volkslied "Temidden van de Paars e
Heide".
Hij studeerde aan de Katholieke Leergangen te Tilburg,
aan de Tekenacademie te 's Hertogenbosch en aan de
Academie de la grande chaumière te Parijs.
Op 20-jarige leeftijd behaalde hij z'n akte tekenen
M.O.
In de jaren die volgden was hij naast beelde nd kunstenaar werkzaam als tekenleraar te Gilze aan de
Patronaats-Avondtekenschool (1930-1944) en te Roosen daal aan de Gemeentelijke Avondnijverhéidsscho ol
(1934..:1942).
Ook gaf hij tijdelijk les aan de Avondschool voor
Ambachtslieden te Breda.
In 1945 richtte hij samen met Niel Steenbergen en
Die Roovers de vrije school voor Beeldende Kunsten
"St.-Joost" op.
Van 1945 tot 1974 bleef hij aan "zijn" scLoo l verbonde n,
een school waarop hij een duidelijk s tempe l d r ukte.
De Morée was teken a a r- illustrator (o .a . d e b e k e nde
kwartjesboeken), sch i lde r, g rafic u s e n o n t werpe r.
De stad Breda ee rd e hem i n 19 7 9 met d e l e gpennin·:J
"Breda Oranjestad ", gelij k tijdiq met o . a . d e o ril a ngs
overleden Jacque s S inn i nghe e n o n s aller Gera rd van
Herpen.
In 1981 overleed Gerrit de Morée plo tseling.
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GERRIT DE IDRÉE EN HET DRIELUIK VAN DE KAPEL TE GALDER
dCXJr Olris Brand.
Door het bestuur van Paulus van Daesdonck is mij gevraagd
iets te vertellen over dit drieluik en over de maker,
Gerrit de Morée.
Om met het eerste te beginnen, op het middenpaneel staan
2 engelen afgebeeld die een banderol dragen waarop 6
maal het woord sanctus voorkomt, daarboven een duif als
symbuol voor de H. Geest en het onderste deel eeh grasveld vol met kleine bloeiende bloemen.
Op het rechterpaneel staat St. Jacobus afgebeeld met op
de achtergrond de kapel van Galder en op het linkerpaneel St. M~theus met een boek in zijn hand en op de
achtergrond een engel.
Dit linkerpaneel verwijst waarschijnlijk naar de
St. Matheusschool te Galder.
De figuratie en het kleurgebruik ziJn typisch v~n de
hand van Gerrit de Morée. Oker en bruin. Als men de opvatting en de werkwijze van Gerrit de Morée kent , is het
niet moeilijk, om ook zonder signatuur, te zien dat het
v~n de hand is van deze kunstenaar.
U moet het drieluik zelf maar gaan zien. Beschouw het
e n geniet ervan.
Wat de maker zelf betreft, ik ben zo gelukkig geweest
om hem lange tijd mee te maken als collega.
Na ast zijn zeer drukke beroepspraktijk was hij ook
jarenlang docent aan de Academie voor Beeldende Kunsten
St. Joost te Breda, dé academie, die op zijn atelier
h a ar oo rsprong heeft gevonden. Want daar is dat allemaal begonnen met 2 of 3 studenten, leerlingen toen,
die bij Gerrit wilden leren tekenen en schilderen.
Toen het aantal leerlingen groter werd, en het atelier
van Gerrit niet meer toereikend was, is er door de
g e meente Breda op het Stadserf een ruimte beschikbaar
ge s teld met de illustere naam van "Eerste Bredase
Te ken sc hoo l ". En daaruit is tenslotte de huidige acad e mie St . J oost gegroeid .
Dit alle s was echter vóór mijn tijd.
To en ik op 1 september 1950 als docent, leraat toen,
e rbij b e tr o kken we rd had de academie een omvang van,
als ik mij goed herinner, een 12 tal docent e n en een
40 t o t 60 t a l studenten .
I k h eb Ge r rit de Mo r é e du s meegemaakt al s co llega vanaf
1950 t ot 1 1 j a nuari 19 74, de dag van zijn a f s cheid.
Met zi jn f a b e lachtige vakkenni s e n zijn groot pedagogisch
inzic ht h eef t hij d uiz e nden j o nge me nsen, zowel op het
qe bied v a n de Beeldend e kun s t a l s me nta a l ge vo rmd .
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Daarnaast was hij een inspiratiebron voor veel collega's.
Hij had een grote bekendheid als schilder - monumentale
vormgever - graficus, getuige zijn vele linosneden, en
vooral als illustrator en tekenaar.
Hij is ons, helaas, te vroeg ontvallen op 13 oktober 1981.
Wel in het harnas.

- Het Drieluik van Gerrit de Morée (1942)
Linkerpaneel St.-Mattheus, patroon van school te Galder.
Rechterpaneel st . -Jacobus met St . -Jocobskapel .
~IFICATIE

In onze vijf artikelen over de Belgische vluchtelingen
zijn in de vorige af levering van de Brieven van Paulus
enkele storende fouten geslopen.
- pag. 13 Het contract werd ons bezorgd door
Mw. Van den Berg-Diepstraten.
- pag. 25 en 26 zijn helaas verwisseld.
- aflevering 7 werd ons toegezonden door Drs. P.M.
Toebak, gemeente -a rchivaris te Breda.
Het werd e c hter g e sch re ven doo r Mw. Drs. H. Huygensvan Kollenbur g .
Onze excuses v oor d e inge slo p e n fo ut e n.
Redaktie.

·B _R A B A N T I A.
RA ll AN 'r r A• Ducatus, Mor•, Sc:.ld i,Sabi, &Tenen Auminibus fcr~ dti:timräihitur,
adcovtlmfqu~m hos Auuios tr.nlsihac;f~dn:que cn•mvbi<jiie m'ingir,cuhlcisMolam Lcodicnlis prouincilt magï1àm h'Uius tuéfos p:trtcm occupct. H•bctquc ( vt plcnius cius rcri;ninos dekribamils) Hollandlàm & Gddnim à Séprcmrrione, Lcodicnfcm D.io:eclim ab Öriente, NlmÛrci Comitatum, nee non Hannoniam ad Mcridiem refplcit: FJindria illi ab
Oècidciiitc'cfi, Scald'iquc Auuio •b ca ex pme dirimiiur. Regio cll: perquam n'obihs & äma:n•, vbcriquc glcba, frumcnti & oinnis generis fruéhiuiu fcrtcüiima: in priinis vcrfos Me~
ridicm vftra Dcmcum Auuiuin. vcrfüs Septcm::rioncm cnlitl, co era&\ fà\rcm, qu:è in'colis
CamP,àniaindigcmilr, pàiilo ficriliorë!t,& arcnof'a magis. Tarnen hzc pàrs 'non omnino
infrutluofa cxifüt. adeo vt Iacobus s·picgèlius •d Guntherum Ligurinnm annotàucrir agricolas Br~ba~tinos tam indufl:rios cllë,vt riticûloli~imas arc~as ~~t.~t~ticwi: f7rrc. Armfos n~mquc oui~ufquc,q~o·,
rum plunm1 ( quod apud Homcrum de L1byc1s fcrsptum lcgimus )comi:t1 1 grauuUIU pabula ·affa11i:i füppcJ1m. lnd1c_r1uc criam agricolaruni ~ndufiria, & in.d~fari~a~ili l~borc _adco cxcolitilr, vt vbi 9uon~am nihil ·pr:i:icr.mcultos, arcn1f.
que obdutl:os campos v1derc era~,hod1c m agros frnmen'r1 fcraccs conuufos , max1mo mcolarum comi\iodo, ccrnàs. En
in cadcni traéhis vcrfüs Órtum, 'P11/1 diáus, cuias tcrrz (quod Plinius de Gabicnli & Rc.>tino agro pro'didîr) ad ingr•ffum.trcmunt, ncquc tranlitus per cum currib·us :iut cqûis admltrit, ·nili hycmis tempore; cu'm frigorc & glil.cic huius fo!l
corium rigefcir :irquc obduruir.
. . .. .
.
Continc~hzcrcgio Marchiotlàtum facri Iljipcrij, (cuius me'rropolis
A ~ruerpia) ~:b:chio~.arum à Bergis, Duca~
turn Arlèhoranum, Comiratum Hoochfiraranum, Megcm; & Cantccromm, a Carola Q!!jnto nupcrcrc~um,&.c.Sunt
in ea némora & l'altus,quz mulciiugis fcraruni géöeribus abundam:q·uorum maximè: iniigni•,vocárurvcrnacul(Groo1cn""'1•, Grootenheyfi,Mecrdacl,!Z.aucnterloo, & omnium maximum Soenien,feprcm miliarium ambicu pages & monafieria iri '.= co~prchcnde_ns. Y.cnatio, & allcu.p lu'"?~ ~ hzc q~ii;qne cüéta nei::iora. c~cipias, ~uz ~ri 11cipi1 priuaris. ~o
luptartbus mfcnuunt, omnibus liberum cfl. Gens h1l·ans, adeo vr v1x graucm ten::thlrcm fcnurc v1dcarur; quz.res 1oco
( quod Adagij vice vicinis in orc efi) locum dediife putamus, quo diclii:1t: Brabanrüs q·uo natu graridior;.hoc llulti or~
Aëris hic maxima falubriras: nam gralfantc maxima fO:uiria in circumiacentibus regionibus pefl:ilcritia\ Bràbantos af> ca
intaaos manGaè, non femel magrii éum admiratione exyeni li.imus.
.
Habct hzc Brabantia viginti fcx èiuifatcs vallis folSifque & muris cirC'~mda:as. Sunróue hz: AN Tv B 1l P 1 A à"d
Scaldim lira, Emporium non folum Gcrlll.1niz, fcd toriw Europ:i: cdeberrimum: vrb;, Îi quz alia,:iducrfus hofl:ilcsimperus munirifsima:&rurri Fano Diuiè Mariz impo!ita ex candido llllrmore,mir:i:,inio flu!'cndz altirudinjs,clara~AEtlcs
prztorias.magna imp~nfa rcccn.tc~cxtru~~sin ~a":i~er~l~ccr,cuius in t~ta Eu:ops vix fimilcs ~e~~ià~ '. DR vXE.LLA E,
vrbs font1um percnn1um fcarungmc noh1hs: h1c Pru~cip1s fcdcs eft, co·9u: aul1;:orum trequcnna, nob1hum<]uc v1rorum
magnificcnriafpcétabilem fe rcddit. Lov ANI VM;amplifsimavrbs,honos,v ineta,pafcu• intra ma:ni.a claudit:Mufarum
domièiliUm propriè diceres, obquc id Aadcrr.iam oi:ilhiuni fcicn[i:irum refcrrilsimam ioi conll:iruir Braban'riz J:!ux Iohanncs 11n. anno M. cé·cc, xxv1. Huius ccrritorij bencficio,hoc ho,noris Br.banriz acccdir, quóddc viiidcmia
gloriari q~oquc potefi. Scquirur MECHLINIA, Concilie regio, cïiiod Farbmentum \'ocanr, inlignls, à Carolo Du~·
gundo cius Duce infl:iruto,anno Chrifl:i M. ccc·c. LXXI 11. llv s cv MD v c1 nbs minimè ncgligcnda,ludo liucrano •
cxccllcns, & pugnaci populo quondam ccl~bcrrim•:T1 EN.\ 1 ad •ri_inem Ge:a,\•nde cai:r,qu. i inde nomc.n ~abet!magnus
prouenrus.E/l:cjuc hîc remplumS. Gcrmam. Canomcon:m colleg10 orna:um. LE n· A, oprim~ cercu11iano~1hs. N1VE.LLA c/1: in hac vrbc Canouicoru~ fcmmei fc xus, in quam dumta u: nobil i Î•nguin: onundis Hcroinis adrtus pater.
~z his pr:z:ell,h•rum Heroinarum füffragio ,corifènfo ramen Principis,& •??robarior.: Pontilicis cligirur, Dominaque
:Niuelb: vocorur. Arque pcnes hanc, huius vrbis & ciu; territo;ij ius remn~r.le &, ccc!dialli:um, \'t appell.ant, cll AKS CH oTv Mad amncm L>cmeram lirum,ohm M.rchlonarus mulo, poft:a a C•ro10 \'; Imp. Ducatus clogtll dotamm.
D ERG Aad Somam,à Auuiolo lic diao,quod cam ir~ig~t, cognomirim~ o p ~idü m aliq~do nundinis fclii, nunc vero ob
Anrvcrpiz vicinirarcm minus ab cxrcris mercaroribus frcql:enrariu. ME GEM ad Mti1am Gr •. BRED.A, oppidum luculenrum,rdiliciis pcrpolitis ornarum. Hic Comirum Nart'ouiorum llaiiiica,:anra eleg'àn:ia atquc nicorc à pcricilsimo Archireao inchoara, vt ad lincm perdua•, omnibus Principum huius regionis zdibus faciii: anteponéd&m iUdiccm. T1u1 E CTV M ad Mofam, ampla vrbs, pnpulofa & diucs: quo: crfi exrra D:abJnr iz nncs poii:a vid:arur,Duccm t•mcn llrab•ntir pro domino a~nofcit, STHNOBER.GA in mam littore. hocoiim E.mporium admoduni llorcns fuillè fama refcrt, hodic vcrà ad mhilum ferè rcdafö1m,luget. LIRA, clegans oppièum & ama:oum, aàeà vt multorum huius craaus
nobilium in otio dcoentium, à curis & mrba rccelfus !ir. V1LE v ORD\ .:, h! c ar~ mun : r~, & principis carccr cfi. GEM·
n LOVRS',liue Gcmblacum.Abbas huius oppidi,profoni o:què: arq; cccbîafti:i iu:·is hoc loco füprcmus cll.lvoo1GNA,
o.Hm.ab aëris falubrirarem Principn.m huius rcgionis inc~n~oulum.1;t.\l< \" T\" ~: , quondj Co.mimus, v.t fcrrur, loco.fert1hl51mo lirum. LANDE?<,vcmlb.s1mum llrabanuz opp1d11 nonnul:is pumur. H.- LE?<,bduc1s furonbus pznècxc1fom
iacer.D1 ESTA,ad proll uen tis Demcrz lluminis vrramquc rip• m cxftruw, n bs fpa ciofa, & ianificio,incolarum maximo
cmolumenro, dedica. S1 CHENl' M, ad eundcm lluuinni oppici um non ignooi i:. HEt;.El'T .\ L5, lanilicio quoquc viram
par at. ENDOVI A, in med irullio fcrc Campania:ad Dommel•m amnem. HELM Ol<T,cui '"(\rum adiaccr.
Sunr quogue qu:rd•m in ea loca, qua: libcra vocamm,liue, vtvulgà vo can :, Vryi"Jrr.: qua: loca ctli muris & foîsis
non fint munit.1 , ramen cUm prinilegiis Principum, & immunitatibus \ ' t c.r te;J o?oida g~\t d e:m r, c~ hîc qu"que cnume•
rari digna videmu r: Oo.fr e~irum, Orfcbaw m, Turnbourum , H og1jl r11r1. ,1J •fri,'.:.,11J--;,lt1r. ,'N1 crcbrrn,..A[c!Jt,Y'14trnrt, 'Duij:
bofab,Hulprn ,Vflaurt,'Braina,GtMppium,Gbula, Árendo11cbum, & 'Dorm•ia. P•gi lc? <ingemi, rcmpli; rurrigeris &
cnmpJ r. iniecor.ui 1 in~ cr quos quamplurimi fonc ciignit:uum ti ~ulis nobiii:a ~: . SuJ Ur.-1Canri:iure cti.am fiintqll~d:1m v)"
rra mofan::: . vt fi c dicam,regi?ncs, vt pma,Duc;1rns.LimbLJ rgicui Cor.i. ir.1a1s IJ .i.::miu> ,ft d.•u s Valkeburgicn :',&c. Habct
pr:rtercl piu ra .non cont : m~:: n d .1 loca;, fcd ~a omn1~ hî c ~ n:trrar~ ~ n o~ ef: nol:: ~ 1 1~ H i :t: : i .. E ~i d it lo~t~ncs Scruilius libcllum d: Gclarog3llorum 1n h:incDraoant13m co nmrauon::vb1 03 u.c. ?.t e:J. .a ::! nutus re ~: o n1s cogn1r1oncm códucen ...
tÎl 9~o~uc rcp:.ri: s.Seà a?ud 1:-t.1douici Guicci.1rdi.n i Ge.r!11an i:: i n~c :H..: ris r:.· ~i~ r.u rn è: :-:r 1 ~:io nem, c:i omni:i lcgcre li"
eet , 101 0 ocuus Ju!tr;t r:! : ra m dtl1gcntcr ab co defc n pt.t v1a c nt ll:' , hmu s ;> ~ : i : ~ri : :i ::= ! S: r:s "? :- tt.is or;I: mani bus ha her vir
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KAARTEN BEKEKEN
door Adam Verkooyen
Reeds vele jaren word ik gefacineerd door oude kaarten.
Bij een oude kaart van Brabant vond ik de hiernaast afgedrukte Latijnse tekst.
Wat vertelt deze 400 jaa r oude kaart over Brabant?
Vertaald lees je er het volgende:
Brabant
Het hertogdom Brabant wordt ongeveer begrensd door de rivieren Maas, Schelde, Samber en Dender, met dien verstande
dat het nergens over deze rivieren heen komt, maar ze even~
min overal bereikt, aangezien aan deze zijde van de Maas
het gewest Luik een gro ot deel van dit gebied in beslag
neemt . Het heeft (om zijn grenzen vollediger te beschri j ven)
Holland en Gelder ten noorden van zich en het bisdom Luik
ten oosten, en grenst in het zuiden aan het graafschap
Namen en aan Henegouwen; Vlaanderen ligt er ten westen van,
en het wordt gedeeltelijk door de rivier de Schelde hiervan gescheiden. Het is een zeer vermaard, liefelijk en
vruchtbaar land, dat in overvloed graan en allerhande produkten oplevert, vooral in het zuiden, aan gene zijde van
de rivier de Demer; in het noorden namelijk, althans in
die streek welke door de bewoners Kempen geheten wordt,
is het iets minder vruchtbaar en meer zanderig. Toch is
ook dit gedeelte niet g e heel onvruchtbaar, zodat Jacobus
Spiegelius in een brief aan Guntherus Ligurinus heeft
opgemerkt dat de Brabants e boeren zo ijverig zijn dat ze
de dorste zandgronden dwingen tarwe voort te brengen.
Het bieat namelijk het groot vee en de schapen, merendeels
gehoornd (zoals we bij Homerus lezen* van de Libische
schapen), in overvloed het heerlijkste voer, en ook wordt
het van dag tot dag door de ijver en de onvermoeibare inspanning van de boeren zó ontgonnen dat, waar eerst niets
te zien was dan woeste zandvlakten, men deze nu herschapen
kan zien in welige graanakkers, tot zeer groot gerief van
de bewo ners . In deze zelfde streek ligt, naar het oosten
toe, de z.g. Peele; als men op de grond daar de voet zet,
tr i lt hi j (iets wat Plinius ons verhaalt van de omgeving
van Gabi i e n Re ate (Rieti) en men kan er met wa g e ns n o ch
paarden overh e en, b e h a lve ' s wi nte rs, a l s d oor d e vorst d e
bovenlaag v a n deze gron d sto l t e n h ard word t.
Dit gewest omvat h et mark graafsc h a p v a n h e t H. (Roomse)
Rijk (met als h oofd sta d An t werpe n), het ma rkizaat van
Bergen, het h e rt ogdo m Aarsc hot , h et grp a f schap Hoogstrate n,
Me gen en Ko nti ch , o n l a n g s door Kare l v opgericht, enz.
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Men vindt er bossen en wouden, rijk aan allerhande wild,
de belangrijkste daarvan heten in de moedertaal Grootenhout,
Grootenheyst, Meerdael, Zaventerloo en (het grootste van
alle)
Soeniën (=het Zoniënwoud), dat een omtrek heeft van
zeven mijl en dorpen en kloosters omvat. Jacht en vogelvangst staan eenieder vrij, behalve in de vijf genoemde
bossen, die tot privé vermaak van de Vorst dienen. De
mensen zijn opgeruimd van aard, zozeer dat ze nauwelijks
de last van de ouderdom schijnen te voelen; dit heeft,
menen wij, aanleiding gegeven tot de grap, bij de naburen
spreekwoordelijk: "Hoe ouder een Brabander is, des te gekker is hij". ,
De lucht is hier zeer gezond; wij hebben namelijk meer dan
eens met grote verbazing geconstateerd dat, wanneer in de
omliggende gewesten de pest met de grootste hevigheid woedde,
de Brabanders ervan verschoond bleven.
Brabant behelst zesentwintig steden, omgeven met wallen,
grachten en muren, namelijk de volgende:
Antwerpen, aan de Schelde gelegen, de vermaardste handelsstad
niet alleen van het Duitse Rijk, maar van geheel Europa, een
stad meer dan énige andere beveiligd tegen vijandelijke aanvallen en beroemd om de witmarmeren toren van de Onze-LieveVrouwe-kerk, verbazend, neen verbijsterend hoog. Men kan daar
herenhuizen zien, met grote kosten onlangs gebouwd, die in
heel Europa nauwelijks hun gelijke vinden.
Brussel, beroemd om zijn nooit opdrogende bronnen; hier is
de residentie van de Vorst, en zo heeft het aanzien verkregen
door de toeloop van hovelingen en de pachtlievendheid der
edelen.
Leuven, een zeer grote stad, die binnen haar muren tuinen,
wijngaarden en weiden bevat; men kan haar met recht een
zetel der Muzen noemen, en daarom heeft hertog Jan IV van
Brabant hier in 1426 een universiteit gesticht, waar alle
wetenschappen welig bloeien. Dankzij dit gebied geniet
Brabant nog deze eer dat het zich ook op wijnoogst kan beroemen.
Mechelen, beroemd om Z1Jn koninklijke Raad, Parlement geheten, die in het jaar onzes Heren 1473 door hertog Karel
van Bourgondië (=Karel d e Stoute) is ingesteld .
's-Hertogenbosch, een allerminst te vers made n stad, befaamd
om haar Latijn se school en eertijds zeer bekend om haar
vechtlustige bevolk ing.
Tienen, aan de Ge t e , dat zeer veel k aas produceert, de z.g.
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Tiense kaas. Hier bevindt zich de collegiale kerk van
St.-Germanus.
Zoutleeuw, vermaard door zijn uitstekend bier.
Nijvel, in deze stad is een stift voor vrouwen, waar uitsluitend dames van adel worden toegelaten. De abdis wordt
gekozen door deze edelvrouwen (met toestemming echter van
.de Vorst en goedkeuring van de Paus) en wordt Vrouwe van
Nijvel genoemd; bij haar berust de z.g. tijdelijke en geestelijke macht over stad en omgeving.
Aarschot, ligt aan de Demer, eertijds begiftigd met de titel
van markgraafschap en later, door keizer Karel V, met die
van hertogdom.
Bergen op Zoom, genoemd naar het riviertje de Zoom dat er
doorheen stroomt, een stad vroeger welvarend door haar
jaarmarkt, maar tegenwoordig wegens de nabijheid van Antwerpen minder druk door buitenlandse kooplieden bezocht.
Megen, aan de Maas gelegen.
Breda, een aanzienlijke stad, door prachtige gebouwen opgeluisterd. Hier staat het paleis van de graven van Nassau,
door een hoogst bekwaam bouwmeester met zulk een goede smaak
en met zo grote pracht begonnen dat het, naar mijn mening,
na voltooiing alle vorstenwoningen in dit gewest met gemak
zal overtreffen.
Maastricht, een grote, dichtbevolkte en welvarende stad, die,
hoewel ze buiten de grenzen van Brabant lijkt te liggen, toch
de Hertog van Brabant als heer erkent.
Steenbergen, aan de zeekust; de faam wil dat dit eens een zeer
bloeiende handelsstad was, maar nu is het, tot zijn verdri.e t,
tot vrijwel niets teruggebracht.
Lier, een zo mooie en bekoorlijke stad dat ze voor vele edelen
uit deze streek die zich uit het openbare leven hebben teruggetrokken, een toevlucht is uit zorgen en drukte.
Vilvoorde, hier is een versterkt kasteel, en de gevangenis van
de Vorst.
Gembloers of Gembloux; de abt van deze stad heeft hier de oppermacht, zowel op wereldlijk als kerkelijk gebied.
Geldenaken (Jodoigne), eertijds wegens de gezonde lucht de
plaats waar de vorsten van dit gewest ter wereld werden gebracht.
Hannuit, v roeger, naar verluidt, een graafschap, gelegen in
een zeer vruchtbare streek.

Landen, volgens sommigen de oudste stad van Brabant.
Halen, ligt in puin, bijna geheel verwoest door het woeden
van de oorlog.
Diest, gebouwd op beide oevers van de Demer, een ruime stad,
gewijd aan de wolnijverheid, het belangrijkste middel van bestaan der inwoners.
Zichem, aan dezelfde rivier, een niet onaanzienlijke stad .
Herentals, leeft van de wolnijverheid.
Eindhoven, ongeveer in het midden van de Kempen aan de Dommel.
Helmond, waarbij een kasteel ligt.
In Brabant liggen ook enige z~g. Vrijheden; ofschoon deze
plaatsen niet met muren en grachten versterkt zijn, verdienen
ze, dunkt mij, toch hier opgesomd te worden, daar ze dezelfde
vorstelijke privileges en vrijdommen genieten als de overige
steden: Oisterwijk, Oirschot, Turnhout, Hoogstraten, Duffel,
Walem, Merchtem, Asse, Tervuren, Duisbosch, Terhulpen, Wavex,
Brakel, Genepiën, Geel, Arendonk en Dormaal. Er zijn zevenhonderd dorpen, opgeluisterd door kerken met torens en klokken;
daarvan zijn er zeer vele getooid met titels van waardigheden.
Onder Brabants recht staan ook enige Overmase gewesten, als
ik ze zo noemen mag, nl. het hertogdom Limburg, het graafschap
Dalhem, het Land van Valkenburg, enz.
Brabant heeft nog meer niet versmaden plaatsen, maar het
strookt niet met onze bedoeling hier alle te verhalen.
Joannes Servilius heeft een boekje in het licht gegeven over
de samenzwering van Geldersen en Fransen tegen Brabant;
daarin kan men niet weinig gegevens vinden die kunnen strekken
tot kennis van dit gewest. Dit alles echter kan men in Luigi
Guicciardini's beschrijving van de Nederlanden lezen - of
liever aanschouwen: zo nauwkeurig lijkt het door hem beschreven.
De geleerde heer Joannes Gerartus, een vriend van ons, heeft
een werk over Brabants oudheden en geschiedenis onder handen,
welks voltooiing wij eerlang met groot verlangen tegemoet zien.
De bewoners van dit gewest waren oudtijds Ambivarieten en
Aduátukers; hierover zie men Becceselana (=Oergeschiedenis)
van Joannes Goropius Becanus.

*

Homerus, Odyssee IV, 85: "Libië, waar de lammeren meteen
gehoornd zijn" .

Kaart van Brabant Antwerpen 1591 door Ortelius (1527-1598)
Abraham Ortelius (e i genlijke naam Orte1s) was Vlaams
cartograaf en k o opman in boeken en kaarten ,
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In aansluiting op de artikelen uit het vorige nummer van
Brieven van Paulus, wil ik graag uw aandacht vragyn voor
enkele episoden uit een dagboek van een gemobiliseerde
milicien, die in 1914 onder de wapenen werd geroepen om
bij de grensbewaking te worden ingezet. Zodoende werd
hij in tal van grensdorpen in Limburg, Brabant en zelfs
in Zeeland gestationneerd, onder andere in Hazeldonk
en Galder. Van de boerderij waarin hij was gelegerd in
Galder heeft de schrijver van dit dagboek een gekleurde
pentekening gemaakt . Want de heer Toon Segers, die onlangs
op 91-jarige leeftijd overleed , was niet alleen een
levendig verteller met een brede belangstelling voor
alles wat hij aan nieuwe ervaringen opdeed, hij was ook
e~n kundig tekenaar die zijn verslag m~t vele zeer sfeervolle en indringende tekeningen en enkele portretschetsen aanvulde. Samen met de tekst geven zij een goed beeld
van het leven en de levensomstandigheden op het Brabantse
platteland. Ook de tegenstellingen tussen de soldaten,
met hun grote verschillen in herkomst en geestelijke
achtergrond komen in dit dagboek tot uiting. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de komst van deze Belgische
vluchtelingen zijn warme belangstelling heeft. De kennismaking met deze "displaced persons" van het eerste uur,
die na de val van Visée en vooral na de inname van Antwerpen hier berooid en massaal binnenvielen, behoort tot
de meest schokkende ervaringen van zowel burger als
militair. Het confronteerde de mensen rechtstreeks met
de gruwelen van een soms romantisch voorgestelde oorlog.
Het is dan ook begrijpelijk dat veel verhalen over deze
episode uit de oorlog van 1914-1918 in het Brabantse
grensvolk zijn blijven voortbestaan.
Zoals het verhaal van de Antwerpse machinist die in
de vroege morgen zijn dépot van de spoorwegen verlaten
aantrof en toen geheel alleen een locomotief op stoom
bracht en er enke le wagens aanhaakte. Daa rna ging hij
familie en kennissen ophalen en s t oomde zo naar Nederland. Onderwe g s t opte hij a.-; n e lk e h a l te , koppelde
nieuwe wage n s aa n, d eed d aar vl u c ht e l i nge n in plaats
nemen e n kwa m zo met z e v e nt i g wage n s vo l mannen,
vrouwen en kind ere n h e t s tatio n v a n Roosendaal binnen.
Ook in Rijsbe rg e n ka n me n u nog v erte llen hoe op één
dag meer dan 800 vl u c h teli n ge n met d e . stroomtram uit
België we.eden aangevoerd, o m n a t e zijn ingeënt op
het raadhuis, we e r verd e r t e worden getransporteerd .
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Veel bleven er ook in Rijsbergen achter. Een aantal
van hen was gehuisvest in oude tramwagens die op een
zijspoor in het dorp en in Hazeldonk waren opgesteld.
Door armoede en honger gedrever. gingen ze kikkers
vangen in de omliggende weilanden en beemden. Vandaar
da~ ze Belse Puten werden genoemd.
In het begin werden deze refugee s liefdelijk opgenomen en gul onthaald door het volk en de regering,
maar op den duur gingen deze 800.000 toch een probleem
vormen . Vooral toen de voedselpositie in Nederland
precair werd en er opstanden waren uitgebroken in de
opvangcentra op de Veluwe .
Velen zijn dan ook na korte of langere tijd weer naar
bezette vaderland teruggekeerd. Anderen zijn tot het eind
van de oorlog gebleven. Zo is de beroemde schilder-beeldhouwer Rik Wouters uit Mechelen in een kamp in Amersfoort
aan een oogziekte overleden. Uit de volgende episoden uit
het dagboek van Toon Segers moge blijken dat hij met vluchtelingen uit alle standen van de samenleving in aanraking
kwam, maar dat het toch vooral de minder gegoeden waren die
in ons land terecht kwamen.
De bijgevoegde tekening (nr. 13) van een zelfgebouwd onderkomen dat twee Belgische families in de buurt van Nispen
bouwden , wijst daar ook wel op .

UIT HEI' DAGBOEK VAN 'IOON SEX;ERS (1)
Door de val van ' Antwerpen kwamen er nog steeds vluchtelingen met hun bagage uit België naar Nederland. Zegge
lag kort bij de rijKsweg Breda-Rozenda al. Opdie weg bij een
herberg op den hoek van de weg naar Zegge, was Maple Farm
Maple Farm was het wachtlokaal. Er moest wacht gehouden
worden op de rijksweg (om de vluchtelingen uit België
te beschermen tegen de inwoners van ' t Heikel.Eenmaal heb
ik daar wacht gelopen, Ik had er toen een Belg ontmoet,
hij leek een welgestelde man.Er werd een praatje gemaakt
met die menheer, heel gemoedelijk zooals de meeste Belgen of Vlamingen. Franssprekenden hadden we nooit ontmoet. Dat praatje ging over die goede Hollandsche sigaren. Hij beweerde dat België ook goede sigaren had,
die niet voor de Hollandsche onder deden. Hij liet
er ons een opsteeken. Ze zag er heel donker van kleur
uit. Wij dachten dat ze veel te zwaar zou zijn, dat
we niet gewoon waren:"awel dat zal meevalle n zulle"
steek ze maar eens aan . Ze viel zeer veel mee vond ik.

- p a gina uit he t dagb oek v a n Toon Sege r s

we l zoo 'n goed e a l s ik o oit ge r ookt had. Een bijna
zwarte s i g a a r en puur witte as. Nu r ookt e e n gewoon
s o ldaa t geen d ure s i gar en . E r wa r e n t oe nd e r t ij d gee n
s l ech te v oo r 2 of 2~ ce n t p er s t uk. Ze werden n e t als
een borre l o f ee n glas bi e r p e r stu i ver gekoc h t . Ee n
bo rr e l een s tuiv er , een glas bier ee n s t uiv er of 2
o f 3 s i gare n v oo r ee n s t u iv e r . Dat wa s a lle s in de
h erb ergen . Op d e dorp e n ware n gee n s i garen u i t de
s t a d. P ij p werd door d e so l d a t e n zee r' v ee l gerookt ,
voo r a l door d e boere j o nge n s .
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Maar dat konden zij niet helpen. Wij dachten, de vreemdelingen herbergen en de naakten kleeden.
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Op de zolder bij boer van Meel kregen wij ook een
invasie van een tiental Belgische vluchtelinge n . Allen
mannen van middelbare leeftijd. Ze kwa me n tu s sen ons
in slapen wij gaven onze dekens aan hun, da a r z e zeer
wel gebruik van maakten. Wij moes te;-, met on s h oofd
op onze ransel slapen. Wij vouwden een deken op o m
hun hoofd op te leggen. Dat vonden wij we l wat over dreven, gezien de armoede in ons c omfo r t. Zo o d oen d e
kwamen wij er maar kaal af, want het wa s a l o c tobe r
de nacht8n waren al koud. De vlu c hte linge n ui t Be lgië waren door de Nederlanders een h ee l b e et je v~ rwe nd .

In Rozendaal waren hele families Belgische vluchtelingen.
' •t Was meerendeel het gewone volk. De meer gegoede waren
naar men vertelde naar Engeland overgestoken. Die in
Rozendaal leefden meestal van de Nederlandsche staat. Er
was geen droefheid op hun gezichten te zien. Als wij uitrukten met de troep zwaaiden ze heel vrolijk naar de soldaten. Er waren ook wel gezinnen die een huis gehuurd
hadden in het stadje. Zoo ben ik wel eens met nog een paar
andere jongens bij een Belgische familie geweest die mooi
zaten te wonen in een mooi huis ..Het was een moeder met
twee grote dochters. Die moLde r vertelde dat haar man
kapitien bij het Belgische leger was. Door die twee dochters hadden die twee j o ngens die Belgen gevonden. ze
kwamen oo;: van Antwerpen. Wij werden er goed onthaald
met tee en koekjes. Je voelde je er direct thuis, de
Brabanders zijn wel gemoedelijk, maar Belgen schenen dat
nog meer te hebben. Het was die moeder wel aan te zien
dat ze een echte stadsche dame was. Ik voor mij vond,
dat ze te deftig waren voor een gewone Hollandsche soldaat, maar ik probeerde het niet te laten merken.
In het nabij gelegen Nispen, hadden twee Antwerpsche
gezinnen zelf een onderkomen gebouwd op een stukje
woeste grond; de e e ne f a milie was een kapper de andere
een roomijs-koopman. Ze b e woonden ieder de helft van
hun hut, ze was gedekt me t dikk e witte letters"Etat
België".~e huif had die ijs c oman met zijn karretje
mee kunnen brengen. Da t k a rretje had hij bij de hut
staan. In het midden s t o nd e en grote melkbus, die
diende voor kach e l. Er wa s een oude kachelpijp aangemaakt om de rook naar buiten te voeren. Die kachel
was hun gezamelijk bezit. Verder hadden ze ieder hm-,
eigen huishouden en slaapplaats. Die Belgen had ik
gevonden door mijn kameraad Rudolf, die mijn slapie
was. Die kappersvrouw had twee dochters een van twintig en een van zestien. Rudolf zocht verkering met
de oudste dat een mooi meisje was, zij kon ook goed
op de monica spelen.
Op z·:.mdagen kwamen ook wel burgers uit d e n omtrek en
ook soldaten kijken n a ar d e hutbewoners uit B e lgi~
Dat oudst e mei s j e , h e t wa s e en moo i c h a r ma nt meisje,
speelde d a n o p d e tre k h a r mo n ica e n wij h aa lden dan bij
de omstaa nder s g e l d op met o n s k ee pie . Een keepie,
was ons z o nd agse so ld a t e np e t , i e d e r ee n gaf wel iets
voor d e mu z i e k va n d a t kn ap me i s j e . Ik geloof niet
dat ze h e t n odi g h a dd e n, ' t was ma a r voor de lol.
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Voor wat hoort wat, en wij kale grens- soldaten, waren altijd platzak en zoo deden we iets terug voor
hun altijd vriendelijk onthaal. Er was geen armoed~
wat betreft eten en kleding bij hun te zien. Het meubilair was maar wat bij e:lkaar gescharreld. o:i.t kon
ook niet anders,dat hadden ze in hun vlucht niet mee
kunnen nemen . Wij hadden er wel eens koffie met brood
gegeten. ' t Was een gebrek van de Nede rlandsche soldaten, dat ze altijd honger en dorst hadden. ze hadden
veel zelf gemaakte gelei nog wel van rode peen. Dat
was heel lekker en ik geloof ook heel gezond. ze woon- ,
den veel beter dan veel andere vluchtelingen, die met
heele families ondergebracht waren in grote ruimten
en sliepen op hooizolders en schuren. D.at was maar
een rommeltje. Dat sliep zoo van alles maa r bij elkaar. Dat hoorden wij wel van sommige Belgische
mannen , die graag gingen slapen in de schuren . Daar was den
oorloq de schuld van . Door hun had ik ook een tekeninq
gemaakt van hun nederzetting. Dat vonden ze een mooie herinnering aa n hun vlucht naar Holland. ze was in dezelfde
geest gemaakt als die in dit boek, maar iets groter en
niet met inkt maar met hard contée krijt. Het w7s naar

- 18 Bi j Wed . v.d. Velde Galder van 19 april tot 27 april

omstandigheden en amateurswerk toch nog een mooie tekening
geworden.
Van Etten werden wij weer op 13 april overgeplaatst naar
Galder, dat was op de grens. Het zeer klein plaatsje sloot
aan bij de Meerselsche Dreef, dat was Belgie's gebied, Ik
werd ingekwartierd bij de Weduwe v.d. Velden.
Het was een boerenbedrijf, (zie no. 18) . Die tekening
maakte ik uit de tuin van de boerderij gezien, de boerin
was een proper vrouwke zij had grote zoons, di e allen
op haar bedrijf werkten. Wij moch ten in de grote woon kamer zitten. Er viel weinig te b e l e v e n. Er woonde n maar
weinig menschen, a ll emaa l boeren en boerenarbeiders midden
in de bossch e n.

Ter wil le van d e l e s b aa rh i d zij n e r c orrecties
aangebracht i n de i n terpu nct i e H t v e rhaal en de
schrijfw ijze v a n de wo o rde n z ijn a uthe ntiek
Re dakti e
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BRABANI'SE A1MANAK ( l.)

DIAI.EKT ABC (7)

door Wim Joosen
Op 2 november j.l. presenteerde uitgever Hans van Det
van uitgeverij Gherre de eerste Brabantse Almanak, een
coproductie van Brabants Heem en uitgeverij Gherre.
Het eerste exemplaar werd die avond aan onze plaatsgenoot Kees Leijten, voorzitter van Brabants Heem aangeboden.
Een alamanak met veel wetenswaardigs over onze provincie. 1)
Ook Nieuw-Ginneken was er uitvoerig in vertegenwoordigd.
We laten hierbij een collage over onze •gemeente volgen.
1) Prijs f 5,90 bij alle boekwinkels .

115i NIEUW-<tINNEKEN

BRAOBANT

Gem .huis

inwoners : 11.607: oppervlakte: 4 . 1R1 ha
Wilhelminaplcin 5, 4851 AS Ulvenhou1 , lel. 076·
659320
Ben W
burgemeester: P.A.C.M. van der Velden (PvdA): wet·
houders: J. van Gils, J.A. Rops
Gem.raad CDA: J.B.A. van Gestel , A. van Hanen, J.A. Rops,
B. Zwijnenburg: Gem.belangen Bavel : J. van Gils, P.
Teunissen, P. van Yperen; VVD: H. van Gils, W.
Hout·Moennond; PvdA : F.W.M. Bogmans, G. Posthuma : Bevordering Leefbaarheid Nie uw-Ginneke n:
A. van Huls!, J.C. van der Westerlaken; Gem.belangen Galder/Strijbeek: W. Willemsen; Gemeemebelangen Ulvenhout: P.L.M. Paulussen
··
Koopavond vrijdagavond
Weekmarkt donderdagmorgen in Bavel, donderdagmiddag in Ulvenhout

( lfrc11!10111
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Wa Braobant is, da kunde gij pas wete
agge daor gebore zijt
en oewe schöne jonge tijd
nog steeds nie hed vergete.
De mense daor zen veul te goeiertrouw
ge zieget aon d ' r oge
en as ze oe dan gère moge
laote ze .oe nimmer in de kouw.
't Land da d'ister nogal schraol
't gift wa, na veul vieren en vijven
maor wa d'en rijdom heet de taol
waorin ge kunt zegge en kunt schrijve
da ge altij ier zult blijve
nie ene keer, maor wel du zend mani.

Museum 'Paulus \'Hn Dacsilonck'
l'c11111.:11dijl- 1,

Jan Soeterhock

Gevestigd in oude Brabantse boe rderij
met volledig ingerichte keuken en woonkamer uil ca. 1930. In de andere verlrekken zijn een oud winkdtje en herberg,
een klaslokaal en een kapel ingericht.
Verder worden er gereedschappen geloond van diverse mnhaduen. Wisselen-

GEMETEN

de tc111<x111s1cllinl!l'll
(il't11x·nd: Il· 1.0 . va1ld1.• maand v;1n 1-1.00- 17.00
lllll".

Nieuw-Ginneken
Heemkundekring 'Paulus van Daesdonck'
secretaris: J.M.E.M . Jespers, Vang 21, 4851 VL Ulvenhout,
tel. 076-653894
Nieuw-Wnneken. Bavel: ' Bavel <mno 1920' 24 1/111 26 juni; kermis 23 1/rn 26 sept.
Galder: kermis 29 juli t/m 1 aug.
Ulvenhout : hraderie JO apr.; kennis 26 t/ m 29 aug.

Het land van Brabant is zo groot
dat men het niet zal kunnen meten
Nooit zal ik die grootte weten
al zoek ik haar tot aan mijn dood .
Het land van Brabant is zo zwaar
dut men het niet zal kunnen wegen
Diep is het in mijn hart gelegen
immer word ik dat gewicht gewaar.
De mensen zijn er groot en klein
ik zou het echt niel weten
hoe dat het land er wel zal zijn
als men ze zou gaan meten
Laat Brabant dan maar Brnbant heten
zo houden we het tenminsle fijn .
Jan Soelerboek

A Aansterten
B Begaankenis
c Clazieneren
D Derrie
E Ekkendam
F Flair
G Gatsamme
H Hakkepoken
I Ieveraans
J Jir r emerante
K Kakkenesje
L Lomperik
M Moozegat
N .Nieveraans
0 Onte poet
p Permeteren
R Reetekuuleke
s Sakkeren
T Tirns
v .Yerrabezakken
w Wiezeke
z Zjem

(Breda)
duwen
toestand, heisa
breedvoerig vertellen
viezigheid
oprijdam met hek
ondeugd/klap om je oren
krachtterm
vitten
ergens
uitroep van verbazing
jongste kind
domoor
afvalput van gootsteen
nergens
bedrog
klagen
beursje-handtasje
schelden-vloeken
melkzeef
te maken hebben
slecht landweggetje
oude jamfabriek (Vlinderco)

DIAI.EKT ABC ( 8 )

door Ad van Eyl-van de Klashorst (J3reda)
A
B
D
E
F

G
H
I
J
K
L
M

N
0

p

R

s

Aad ijk
Britsen
Dempig
Eigengeraaid
Franske
Gullie
Hullie
Intree
Jatten
Kreugel
Lantère
Mastespelle
Navenaant
Onderaant
Pattateblom
Rinnewere n
Sc hop

haagdijk
prakken van eten
mistig/verkouden
eigenzinnig
kadetje
jullie
zij
entree
stelen
kruiwagen
lantaarn
dennenaalden
n a a r verho uding (à l'avenant)
eind eli jk
aa rdappelmeel
r uïne ren
schuu r
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T Teloor

u Uilekote

v

Verhemelte

w Wegkruiperke speulen

z

Zeveren
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bord
Ulicoten
gehemelte
verstoppertje spelen
zeuren/kwijlen

Daar enkele woorden ook bij andere schrijvers voorkwamen
zijn woorden vervangen door de redaktie.

/

PLANI'EN IN DE WEERSVOORSPELLIN; (17)
December-Joelmaand-Wintermaand
Veel sneeuw op oudjaar
Brengt veel hooi in ' t nieuwe jaar.
Januari-Looimaand-Louwmaand
Vincentius met zonneschijn (22/1)
Geeft veel koren en wijn.

TIJDSCHRIFI' BRABANI'S HEEM
Dit najaar bestond het tijdschrift Brabants Heem 40 jaar.
Veertig jaargangen met vele artikelen over het grote heem
Brabant, artikelen van kwaliteit.
In 1989, bij het begin van de 41e jaargang, zal het tijdschrift een modernere lay-out krijgen.
De prijs verandert echter niet.
Indien ook U geabonneerd wilt zijn op dit tijdschrift
kunt U zich rechtstreeks abonneren bij de Stichting
Brabants Heem te Heeze.
Het kost U f 21,--.
Als lid van Paulus van Daesdonck kunt U zich ook
via de kring abonneren. Het kost dan f 18,50.
Door dat bedrag te storten op postJ ekening 37.13.311
óf bankrekening . 52.18.33.639
t.n.v. Paulus van Daesdonck met vermelding "Brabants
Heem", krijgt U het tijdschrift een jaar lang in huis.

HET OUD PALEDLITHICUM IN W.
door A. Reijers.

BRABANI'

(1)

Inleiding
In dit en een aantal volgende artikelen zal nader
worden ingegaan op vondsten en gegevens die stammen
uit de oudere steentijdperiode, het zgn. Paleolithicum.
Het is daarbij 0 nvermijdelijk dat we beginnen bij Tjerk
Vermaning. Op 18 maart 1975 wordt deze bekwame praktijkarcheoloog gearresteerd op beschuldiging van het vervalsen van prehistorisch stenen werktuigen. De opstellers van di t beschuldigingsrapport waren drs. D. Stapert en prof. H. Waterbolk, beide werkzaam op het Biologisch Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. De hele reeks gebeurtenissen en
processen .Jie hiervan het gevolg waren, leidde ertoe
dat Vermaning op 21 december 197S tijdens het hoger
beroep voor het gerechtshof te Leeuwarden werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde beschuldigingen!
In dit artikel zal niet nader worden ingegaan op alle
technische zaken aangaande de vondsten van Vermaning,
maar met klem wil ik hier wel benadrukken dat Tj.
Vermaning geen enkele vondst uit zijn collectie heeft
vervalst. Gevo lg van deze zaak was, dat in 1978 de APAN
(Aktieve Praktijk Arc heolo gie Nederland) w~rd opgericht.
Deze vereniging stelt zich ten doel de oudere steentijdtradities die in ons land worden aangetroffen te on derzoeken en te beschrijven. Om dit laatste ~e verwezenlijken
worden sinds 1977 de "Archeologische Berichten"
uitgegeven. In een hele reeks artikelen zijn vondsten
van werktuigen beschreven die een periode beslaan
van ± 80.000 jr. tot 2,5 miljoen jaar geleden. Zodoende
is er in de afgelopen 10 jaren een enorme achterstand
weggewerkt in onderzoekresultaten die er was t.o.v.
het buitenland.
De . binnenlandse vakarcheologen met hun specialismen
op Romeins en alles wat daar omheen zit hebben voor
deze vondsten weinig tot geen belangstelling. Dit
staat in schril contrast met de aandacht die er is
vanuit het buitenland. Hier worden onze vondsten volledig geaccepte erd, zowel wa t bet r ef t t ypo logie als
cultuurtoewij z ing.
Na dez e inleiding z ull e n we i n h et volgend hoofdstuk
zien, h o e h e t mo g e l ij k is d at ste n e n we r ktuigen uit
- zeer oude perio d e n i n W. Braba n t kunn e n worden aangetro ffen .
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Gèologisch ondergrond van W. Brabant
De bodem van W. Brabant wordt gevormd door een drietal
Oud- en Midden Pleistocene rivierafzettingen.
Van west naar oost treffen we aan:
1
de formatie van Tegelen
2 - de formatie van Kedichem
3 - de formatie van Sterksel
De formatie van Tegelen
Deze formatie b e staat uit dikke kleilagen die zijn afgezet in Tiglien . (zie schema) De oostgrens van deze
formatie w·J rdt gevormd door het "Dal van Breda" . Het
dal van Breda is een diepe erosiegeul die later opgevuld is met a f zettingen van loka l e herkomst. Op deze
afzettingen ligt een dunne laag dekzand, afgeze in
het Weichselien, de laatste periode van het Pleistoceen.
De formatie van Kedichem
Deze formatie bestaat uit een pakket van zanden en
grove kleilagen, en is afgezet door de Rijn en Maas.
De ouderdom is Eburonien, Waalien en Menapien.
(zie schema) De westgrens van deze formatie wordt
gevormd door de hierboven genoemde Dal van Breda . .

3

De formatie van Sterksel
Deze formatie bestaat uit een p a kket grove zanden
en grinden die afgezet zijn door Rijn en Maas.
De ouderdom is het onderste deel van het Cromerien.

4
Artefacten uit de omgeving van Strijbeek. (M. Paleolithicum)
1
2

3
4

schrabber geretoucheerd op een Levalloisafslag
chopper. Dit type werktuig komt al in de ouds~e
culturen voor en handhaaft zich gedurende de gehele
steentijd.
Schaaf ~ De werkkant is verkre ~ en door een unifaciale
retouche op een plat stuk vuursteen.
chopping tool. Het vers&hil in een chopper en een .
chopping tool ligt in de bewerking. Bij eerstgenoemde
is de werkkant verkregen met een unufacialebewerking
(langs één kant bewerkt), bij de tweede is de werkkant
verkregen met een bifaciale bewerking. (langs twee zijden
bewerkt)

(zie schema) Het grind en grote stenen die in de
omgeving van Rijen, Oosterhout en Den Hout worden gevonden behoren tot deze formatie. In de omgeving van
Den Hout is. in een aantal Zdndgr oev es deze formatie
ontsloten en het is in deze omgeving dat ik sinds 1979
op zoek ben naar artefacten van Homo Erectus, de middenpleistocene mens. Deze artefacten, die op meerdere
plaatsen zijn aangetroffen, zullen in een volgend ar ~
tikel besch r even worden.
Hieronder volgt een geolo gisch overzicht waarin zowel
de geologische als de a r c h eo l o gi sc he benamingen gehanteerd zullen worden. Het o ver zic h t b e g i n t met het
Saalien . De a rte fa cte n wel k e d oor Verma ning en a nderen
zijn gevo nd e n i n het noorde n va n Neder l a nd, z ijn te
plaatsen in h et Weic h s lien e n het Eemie n, de periode
van zo'n 5 5.000 tot 20 0 .000 jaar geled e n.
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Geologische periode

Midden
Pleistoceen

Plioceen

Archeologische periode

Saalien

200.000 jr.

Holsteinien

250.000 jr.)

Elsterien

. ) ( Oud Acheul
300.000 Jr.

Cromerien

800.000 jr.

Midden Acheul

c.c.c.

(ChopperChopping tool complex)
Heidelberg cultuur

900.000 jr.)

Menapien

Oud
Pleistoceen

89

(C.C.C.

Waalien

1.200 . 000 jr . )

Eburien

1.600.000 jr.

Tiglien

2.200.000 jr.

C. C. (Chopper tool camp.)

Pretiglien

2.500.000 jr.

e .c.

en bewerkte botten

Archeologische vondsten
De jongste paleolithische vondsten uit W. Brabant komen uit
het Markdal. De Mark heeft ongeveer dezelfde stroombeddingen
als het hierbc.-ven beschreven Dal van Breda. Zoals gesteld
zijn de dekzanden in dit dal te dateren in het Weichselien.
De vondsten komen uit het Midden Paleolithicum (± 50.000 jr.)
zodat de geologische ondergrond niet in tegenspraak hoe f t
te zijn met de archeologische vondsten.
In het museum van "Paulus v. Daesdonck" liggen enkele
werktuigen geëxposeerd, die uit deze periode afkomstig Z1Jn.
Enige tijd geleden is er echter ten westen van Strijbeek
een tweede kleine groep artefacten bekend geworden.
Deze groep is, medè door een aangetroffen schrabber geslagen op een Levallois afslag, te dateren in deze periode. Deze Levallois techniek is karakteréstiek voor
het Mousterien en Jong Acheul. Voor alle duidelijkheid:
Levallois is een steenbewerkingstechniek, Mousterien
en Acheul zijn cultuurtradities. Alle artefacten zijn
geslagen van vuursteen. In een volgend artikel zal
nader worden ingegaan op de oudere vondsten .

•

SAGEN EN VOLKSVERTELLIN:.;EN UIT HET LAND VAN PAULUS (4)
verzameld door Jan Bastiaansen
De heks van Gatbroek
Vrouw Heijblom woonde in een herberg
op Gatbroek (Geersbroek) . be mensen wisten
dat omdat ze oud en lelijk was. Ze liep altijd
in zwarte kleren en had gitzwart haar.
Sommigen. hadden wel eens een haan uit het venster
vàn de herberg zien vliegen met een hooiboom
in zijn snavel.
Op een dag was er een man in de herberg die
teveel gedronken had. Toen hij moest gaan plassen
deed hij dat in een g e itenstal.
Daar zeek h ij tege n de geiten van vrouw Heijblom~
Toen hij later op huis aan ging, hij woonde
op de Strijbeekse heide, liep hij dwars over
de heide, maar hij kon zijn huis niet meer vinden.
Hij was helemaal uitgekleed toen ·. ze hem vonden
want hij wist niet meer wat hij deed.
Hij had dat bij de vrouw in de herberg opgelopen. Hij was twee jaar ziek geweest en naderhand weer goed bekomen. Hij is nou 80 jaar en
leeft nog op Galder.

HEEMKUNDIG WEERBERICH'l'

GECONI'ROLEERD (2)

door Kees Ieijten
Soms is h et goed ook 'ns t e controleren wat wordt voorspeld .
Dat geldt zeker voor de weerberichten.
Ons KNMI iri De Bilt slaagt er nog steeds niet in de natuur te bedwingen.
In februari* schreven we:
Geeft januari ons muggenzwerm
In oogst over ' t weer een en al gekerm.
J anuari was inderdaad heel zacht.
Het augustus -weer was niet geweldig.
Zo ziet U maar, dat de oude v olkswi jsheden er nog niet
zo ver naast zaten.

* Zi e B v . P . 68 p . 99
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GESI.AAGDE AVOND OVER GENE'AlffiIE BIJ PAULlJS VAN DAFSCOOCK
door Ben Martens
Op maandag 14 november jl. hadden een tachtigtal leden en
niet-leden van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck gehoor gegeven aan de uitnodiging van Paulus om te luisteren naar een voordracht van mevr. Scheurs met haar man
over genealogie. Onder de titel van "Klim in uw stamboom"
gaf mevr. Scheurs een duidelijke en voor velen ook uitnodigende uiteenzetting over die zaken die er allemaal
komen kijken bij het naspeuren van de eigen stamboom.
Aan de hand van dia's wist zij op een vo~rtreffelijke
wijze de werkwijze van het navorsen der stamboom voor
het voetlicht te brengen.
Bijzonder in haar verhaal was wel, dat het geen dorre
opsomming was van feiten, maar dat mevr. Scheurs de stamboomkunde telkenmale in het perspectief van de historie
plaatste. Vroeger was het meestal zo dat men terugging in
de stamboom vanwege het vermoeden dat adel (blauw bloed)
misschien wel eens ooit in de familie aanwezig was geweest en dientengevolge ook een familiewapen . Heden ten
dage blijkt het voor velen een boeiende tijdspassering,
die voor het merendeel vo;:irkomt uit pure interesse voor
het voorgeslacht. Hoe hebben zij geleefd? Waar hebben
zij gewoond?
Na afloop van de voordracht van mevr. Scheurs waren
velen geïnteresseerd geraakt in de toch boeiende hobby
van de genealogie. Voor hen, die niet aanwezig waren,
maar toch een tip willen hebben om de stamboom van
de familie eens na te gaan: natuurlijk kunt u voor het
begin van de stamboomreis naar de burgerlijke stand
gaan. Fotocopieën van aktes e.d. zijn daar te verkrijgen. Meestal tegen toch wel een fors bedrag. Beter
ware het in contact te treden met het Ri j ksarchief te
Den Bosch, die over de grootste verzameling van bronnen in de provincie Brabant beschikt. Alle aktes van
de burgerlijke stand van de Noord Brabantse gemeenten
bevinden zich aldaar .
Een zeer geslaagde avond over genealogie, die waarschijnlijk velen zal aanzetten tot navorsingen van
hun stamboom. Overigens, de volgende avond met Paulus
zal zijn op 23 januar;<i 1989. Jan Jorissen zal liederen .ten g e hore brengen van vroeger. Een a vond om nu
al in uw agenda vast te leggen!

Uit weekblad gemeente
Nieuw-Ginneken 23-11-'88.

Het museum van onze Kring wordt wekelijks uitgebreid
met allerlei grote en k ~ eine waardeloze en waardevolle
zaken, die samen een briljante kollekt i e vormen.
In de afgelopen twee maanden werd onze kollektie aangevuld met een pracht verzameling un iformpetten, die
in een aparte vitrine tentoongeste ld word t.
Bakker
Ovendeur bakkerij Paters Bavel.
Belast i ng
Fietsplaatjes, hondenpe nn ingen.
Café
Oude wijnfles s en.
Curiosa
Handdoek 100 jaar Nederlandse Spoorwegen .
Distributie
Talrijke bonkaarten en losse bonnen.
Elektra
Oude radiolampen.
Foto-arch ief
Interieurfoto Kerk Ulvenhout, talrijke prentbriefkaarten,
foto Kermis Ulven hout, foto Kerk Ulvenhout.
Imker
Kolb-toestel, ontzegelvork, stuifmee l.val, honing zeven ,
bijenkast, honinglepel, Koninginnekluis.
Keuken
Emaille vergiet.
Kleding
Kollektie petten o .a. van Kad e t KMA, Ko n. Marechau ssee ,
Kon. Landmacht, Kon. Luchtm c h t , Ned . Douane, Belgische
Douane , M.P., Rijkswacht (B), Van Gend e n Loos, gemeentepolitie, Rijkspolitie, Mariniers alsmede Amerikaanse
helmen, Britse , Nederlandse (± 1938)
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Land- en tuinbouw/ Veeteelt
Rijtouw, bietentrekker,
aargetou, amarilsteen .
.,,-_.
Politie
Beeldje Kon. Marechaussee, div. petten en uniformdelen,
boek j e 170 jaar Kon. Mareschaussee.
Religie
Beelden van H. Theresia, Maria en van een kerstgroep,
bursa voor bedienen, Tegel Nicolaas van Tolentijn,
Kruisbeeld van luciferdoosjes(uit 2e wereldoorlog).
Religieuze Kleding
Sjerp, stola.
School
Diverse oude schoolboekjes.
Smederij
Handgesmede hark.
wereldoorlog II
Noodrantsoen Ned. Leger, helmen van geallieerde legers,
Duitse pistooltas, verkeersmouwen en helm M.P .. veldfles.
Winkel van Sinkel
Koekblikken, koffieblik, oude koffieverpakkingen, pak
SB-stijfsel.
Schenkers waren o.a.:
Mevrouw, de heer, de familie, C. Boeren, W. Colson,
Dieleman-v. Kuyk, C. FrogeI, C. v. Ginneken, J . Govers,
J. Hamels, Hoppenbrouwers, J. v. Kuyk, B. Martens,
C. Meeren-Bogaerts, Wilfried Mertens, Muld~r, v. Nunen,
v . Og, H. Roode, R. de Ruyter, v. Schendel, J. v. Steen.

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (15)

opgetekend door Annie van Dort
21. Twee kinderen aan het werk
Twee kost~ rs in de kerk
Twee vrouwen in één huis
Twee katten en één muis
Twee honden en één been
Komen zelden overeen.

FAMILIENAMEN (8)
door Ir. Chr. Buiks
SALET
Behalve in Breda was deze naam in 1947 alleen bekend in Oss,
St. Michielsgestel en Valkenswaard. De naam Sallet was in
datzelfde jaar alleen aanwezig in Breda.
SAVELSBERGH
Dit is een veldnaam, mogelijk in Limburg. Savel=(wit)zand.
SCHAIK, VAN
Naam van een dorp in Noord-Brabant, ook van een gehucht in
de Acht Zaligheden . Ontstaan uit Schadewijk=de dochternederzetting op onvruchtbare grond.
SCHALK
Verkorte vorm van Godschalk.
SCHALKEN
Zoon van Schalk
SCHEEPERS
Mogelijk een beroepsnaam: scheper=schaapherder
SCHEFFENER
Deze naam was in 1947 nog niet bekend in Noord-Brabant.
Wel de namen Scheffers en Scheffer.
Het middelnederlandse woord Schaffenaer, scheffener betekent: rentmeester, hofmeester, aalmoezenier etc. (Verdam,
p. 5.11)
SCHEICK
In 1947 nog niet bekend in Noord-Brabant. Duits?
SCHELLEKENS
Een zeer frequente en oude naam in de Baronie. Het is een
Patronym bij Schelleken, een verkleiningsvorm van Schalk
(Godschalk) .
SCHENDEL, VAN
Afkomstig uit Schijndel.
SCHOENMAKERS
Beroepsnaam. Ee n st am van deze n aamdragers is afkomstig
uit Ulekoten.
SCHOLTENS
Oostnederlands voo r Schouten: zoon van de schout.
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SCHRAVEN
Identiek met Schrauwen en Sgrauwen. Grauw=grijs, dus genoemd naar de haarkleur.
SCHREURS
Een scheurder is een kleermaker.
SCHRIKS

Te vgl. met de familienaam Schrikker. Iemand die schrikachtig
is.
SCHUURMANS
Kan een vondelingerinaam zijn: gevonden bij een schuur.
Anders: wonend bij een schuur .
SEGERS
Patronym bij Segebertus of een andere sig-naam (sig=zege),
bv. Siegmond, Sigert. Voor de Baronie komt Segebertus het
eerst in aanmerking, daar deze naam hier in de late Middeleeuwen nogal verbreid was.

SNOEYS
Patronym bij Arnoldus. Vgl. Nooyen, Nouwen, Nollen enz.
Des is een restant van "des".
SPRANGERS
Afkomstig uit Sprang(-·Capelle ) ? Of moet men aansluiten bij
het middelnederlandse woord sprenger, springer:danser, kun~ ·
stenmaker (Verdam, p. 568)?
STARREVELD
Deze familien a am was in 1947 alleen bekend in Bergen-op-Zoom
en Waalwijk, Te vergelijken valt de naam Starrenburg (en
Starr(?)). Bij Noordwijk ligt een Starrebroek.
Bij Schellinkhout ligt een veldnaam "Starnland", genoemd
naar de sterns die er voor kwamen (Schönfeld: Veldnamen,
p. 93).
Starreveld zou ontstaan kunnen zijn uit Starnveld.
Voor meer zeke rheid zou men oude vormen van de familienaam
moeten weten.
STEEN, VAN
Afkomstig van een kasteel, stenen huis?

SIEBERS
Naast deze naam komen in Noord-Brabant vormen voor als Sieben,
Siebert, Siebrecht, mogelijk alle afgeleid van Sigbertus.

STEVENS
Patronym bij Steven.

SIMONS
Patronym bij Simon.

STEENBERGEN
Afkomstig uit de gelijknamige stad.

SIPS
Sib is een verkorte vorm van Sigebertus, Segebrecht. Men kent
ook de vormen Zibs, Sibben etc.

STOOP
Mogelijk een beroepsnaam: iemand die stopen (kruiken)
maakte.

SLUYTERS
Een sluter was in de middeleeuwen een portier of gevangenbewaarder; ook wel een hofmeester of rentmeester (Verdam,
p. 549).

STREGELS
Deze familienaam was in 1947 nog onbekend in Noord-Brabant.
Afgeleid van strekel "strijkhout"?

SMEENK
Oostnederlands. Verkort uit Smedink, een ink-vorm bij smid.
SMEULDERS
Ontstaan uit "des mulders".
SNEPVANd'°ERS
Te ve~gelijken me t een naam als Hoendervangers, Vogelvanger
etc. I emand die snippen ving met een n et .

SOETERBOEK
Naast Soeterboek komen ook de namen Soetenboek en Soeterbroek
voor. Mogelijk is de laatste vorm de originele en dan te vergelijken met bv. een naam als Soetendal. In de toponymie duidt
zoet op een gunstige eigenschap van een gebied, bv. vruchtbaarheid (in tegenstelling tot zuur). Een broek is een moeras.
Bij vrijwel elk dorp in de Baronie komt een broek voor.
Na ontginning in gebruik als we iland.
SOL
Sollen is kolven, het kolfspel beoefenen (soort voorloper
van golf). Heeft de naam iets met dit spel te maken.

pn.Ym VAN PAULUS
:t.• het informati eblad voor de leden van de heemkunde kring "Paulus van Da esdonc k"

96
Vroeger bevonden zich in de Baronie ook wel kolfbanen,
bv. bij Belcrum .
STROEKEN
Naast Stroeken komen in Noord-Brabant ook voor vormen
a~s Stroek en Stroeckx etc . Patroniem?
STRUYS
Waarschijnlijk een naam ontleend aan een uithangbord
"In de vogel Struys" of iets in die trant . Zo niet: dan
iemand die struis, rechtop liep?
STULEMEYER
Deze naam komt vooral voor in Breda en Bergen-op-Zoom.
De meeste familienamen met Meier stammen uit Munsterland.
Meier betekent boer, pachter. Vgl. Brenninckmeyer, Leidelmeyer etc.
SWEERS
Verschillende verklaringen ziJn hier mogelijk. Er bestaat
een oud-germaanse mansnaam Weert (Wiard) , die mij echter
niet uit de Baronie bekend is. Sweers kan vervolgens ontstaan zijn uit : des weerds, dus een zoon van de waard,
de kastelein. Tenslotte is sweer een ander woord voor
zwager.
Literatuur
Gysseling, Dr. M. : Toponymisch woordenboek,,, (1960)
Meertens , p,J, en , H. Buitenhui s: Nederlands repertorium van familienamen,
XI , Noord-Brabant ( 1977)
Schönfeld, Dr. M.: Veldnamen in Nederland
Ver<lalfl, Dr. J.: Miclclelnederlanclsch handwoordenboek
Winkler, Dr, J.: Nederlanclsche geslachtsnamen, in oorsprong, geschiedenis
en beteeknis, Haarlem (1885)
Reacties
Indien u nadere verklaringe n hebt over Uw naam, clan horen we dat graag
op ons reclaktie-adres.
In aflevering 11 gaat dhr. Buiks daar nader op in.
Ook de namen van nieuwe leden worden in aflevering 11 besproken.
Redaktie ,

UITSPRAAK (65)
We zijn niet in de wereld om stil te zitten .

te Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN- 0 166-0438 .
let verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel i nformatie voor de l eden
ook vele kle i ne bijzonderheden en saillante details u it de geschiedenis van de
vroegere Heerl ijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en Bavel e n de ge"ente Nieuw-Ginneken.
Redaktie
Redaktie-ad res
Oma lagtekening
Lay- out

C. J.M . Leijten en J.C . van der Wester l aken
Craen laer 18, 485 1 TK Ulvenhout, 076 - 6 1 27 4 2
J . A. M. Soeterboek
C.J.M. Leijten

De heemkundek ring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 e n konink lijk
e r ke nd als veren iging op 25 november 1975.
De vereniging is i ngesch reven bij de Kamer van Koophandel te Breda onde r nummer
v 282568.
Sekretariaat
Bankrekening
Girorekening

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613- 34 88
52 . 18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
t . n .v . Paulus van Daesdonck
37 . 13.31 1

Lede nadministratie
Paulus van Daesdonck , Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM
~mkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1 .
Bet museum is geopend elke l e zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur e n
voor groepen op verzoek . Schenkingen voor de kollekt i e gaarne op de adressen :
A.P. J. M. Luijten
Langen
W.A.
Ver kooi jen
A.M.M .
~

J .C. v. d.
C.J.M.
J.A . v.
W.A.
B.J.M .
A.P.J . M.
J.A.M .
P.J. v .
A.M.M.
J.M . E.M .

' t Hofflandt
36
Kloosterst raat 46
Markweg
2

Wester laken
Leijten
Do r st
Langen
Meeren
Lui j ten
Grauwmans
Hooydonk
Verkooi j e n
Jespers

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Mol en "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nie uw Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1~20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in oud- en Nw . Ginne ken
1984 Gouden Pau l us
1985 Tuss en Wi tte Wolk e n Anne v i l le
1986 Wande len i n Strijbeek
1987 Kerken i n Ba ve l
1987 Wa ndelen in Ul ve nhout (Ca llot )

Ulvenhout
076 - 6 1 29 26
Bavel
01613 - 14 6 7
076 -- 6 1 3 1 55
Stri jbeek
voorzitter

vice- voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
t echnisch koördi nator
me dew. Bavel
me d ew. Galde r /Strijbee k
medew . Ulvenhou t

( 1987 )
(1 988)
(1 988)
(1 988)
(1 987)
(1 987 )
(1 986)
(1 987)
( 1988)
(1 988)

J . M.E . M. J espers (uitverkocht )
J .C. van der Westerl aken
C.J . M. Le ijten
H. J . Di rve n , K.A.H.W . Lee nde r s e . a.
Dr . J . L. M. de Leppe r
H. J . Dirven , J.C . van d er Westerlake n e.a .
J. C. en R. va n der Westerlake n
Drs . H.J . C. Ve rhoeven (B . v. P . 39 )
I r . Chr . Bu iks
A. M.M . Verkooi j e n e .a. (B. v.P . 44)
Brieven van Pau l us (46)
Redaktie e . v . a . (B.v.P. 50 )
J ac J espers
J ac Jespers e n Drs . Harry Verhoeven
Dr . C.S.M . Rade ma ker ss .cc.
I r . W.J. Bo ne ka mp, M.P. C. Sche epers

LIDMAATSCHAP
Het veren ingingsjaar van de heemkunde k ring l oopt va n 1 september tot 31 augus t us .
Naast diverse he e ma k tiv ite iten, l e zinge n , tentoons t e l lingen e n excurs ies geeft
de kring het tijdsch rift "Brieve n va n Pa ulus " uit .
Het l i dmaatsc hap va n de Kring ge ldt voor he t gehe l e gezin e n bed raa gt voor he t
verenigingsjaar 1988 - 1989 f 25 , - - per j aar.

