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Nieuw- Ginneken, 15 grasmaand 1989

MENSEN
Mensen lopen maandelijks in en uit bij Paulus.
Het museum blijkt een grote aantrekkingskracht te bezitten.
Op 16 maart was het gemeentebestuur van Zakopane onze gast.
Ze waren erg enthousiast over wat zij zagen in ons eigen
heemkundig museum.
Blikken van verwondering, blikken van herkenning.
Een Poolse groet schreven zij in ons gastenboek.
U leest er over in deze Brieven.
Ton Reyers verhaalt over mensenleven in ons heem vele
duizenden jaren geleden. Ton spreekt zelfs o ver mil j oenen.
Mgr. Anton i us v a n Dij k is een van o nze Nieuwginne k e n s e
bisschoppen, d ie i n de ~a u re n ti usk er k te Ulv e n h o u t h a n g en.
Dat het zi j n b roer is le e s t U in deze Brie v en .
Cees van der Wi e len n eemt o n s mee naa r o nz e jeu gdjaren
om U te bewegen weer ee n Vl i r f lu it te ma k e n , terwijl
Christ Buiks U v oor h et laat
1 ov r d
n a me n
van alle Pa ulus'
MENSEN

STRIJBEEK B.V.

14e jaarga ng nr.
ISSN-0166-0438
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De kosten bedragen f 25,-- p.p. inclusief bus en entrees
v9or de stiftskerk en de musea.

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI<
Vertrek om 9 uur bij het gemeentehuis in Ulvenhout.
Terugkomst ± 19.00 uur.

Nieuw-Ginneken

~-

·."

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1989

Beste Heemvrienden,
Op maandag 13 maart hebben we een lezing van Paulus bezocht,
die n'iet zonder problemen verlopen is.
Zou het ongeluksgetal 13 dan toch een rol kunnen spelen?
Aan de heer W. Knippenberg heeft het in elk geval niet
gelegen.
Hij zorgde weer voor een boeiende avond over adellijke
stiftsdames en vrome begijntjes, die zo'n grote rol gespeeld hebben in het maatschappelijke leven ook in onze
contreien.
Gesterkt door deze wetenschap kunnen we op Tweede Pinksterdag, maandag 15 mei, Thorn gaan bezoeken.
Thorn, de gracieuze erfenis van achthonderd ·jaar vrouwelijk
bewind.
Het kleine land van Thorn vormde een van de vele miniatuurvorstendommetjes van het machtige Roomse Keizerrijk .
Het stift, een stichting waarin uitsluitend ongehuwde dochters van de allerhoogste rijksadel werden toegelaten, en
het kapittel van kanunniken genoten aanzienlijke inkomsten
uit de vele bezittingen o . a. in onze gemeente.
Over dit bolwerk van hoogadellijke vrouwelijke heerschappij
viel in 1794 met de inval van de Franse rev olutielegers het
doek der historie.
Wij zullen een bezoek brengen aan de gotische stiftskerk.
We wandelen langs de vele authentieke historische panden,
over de traditionele bestrating van Maaskeien, waarin
uitzonderlijke mozaieken zijn gelegd .
We bezichtigen het "Panorama van Thorn, een bewegend
ruimtelijk schilderij in de vorm van een maquette
schaal 1:100.
Als de tijd het toelaat zullen we ook het radio- en qrammofoonmuseum en het carnavalsmuseum gaan bekijken.
Dit alles onder de deskundige leiding van Dhr . Cra~born .
Dat was ook degene di e aan ons museum het oudste douaneunifo rm g e s c hon ken h e eft.

Wilt U zich opgeven voor deze unieke excursie dan kunt
U na betaling kaarten afhalen op de volgende adressen:
-Wim Langen, Kloosterstraat 46 in Bavel tel. 01613-1467
-Jac Jespers, Vang 21 in Ulvenhout tel. 076-653894.
Meldt U tijdig aan om teleurstelling te voorkomen. We
vertrekken maar met één bus en: vol is vol.
Wij hopen dat we later kunnen zeggen:
Op een mooie Pinksterdag ging Paulus op reis.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonk
~- ----=;-J
'

-

.

/

-::::C.<:3

/,/ _

/

/(_te. -- ""--~~

/ ::---van der Westerlaken
voorzitter .

TENIOONSTELLI~

IMKERIJ

In het najaar zal het onderwerp voor de tentoonstelling
van Paulus de Imkerij zijn.
Op 9 september, nationale monumentendag, hopen we die tentoonstelling te openen.
Wanneer U Paulus' Kollektie 'nog wilt aanvullen roet spullen
uit de imkerij, dan zouden we dat zeer op prijs stellen.
Doe als zovelen: "Breng wat mee voor Paulus".

JOmE PAULUS-LEDEN
De laatste afleveringen v a n o n s tij d schrift hebt u het
moeten doen zonder het v erslag v a n onz e eig e n verslaggeefster Anneke Oomes - v a n den Berg.
Anneke zat in de verhui s p erik e l e n , z v e rhuisde v a n
Tilburg naar Ulvenhout , én, e n d at i s v e l b e la ngrij ker,
ze schonk onlangs het leve n aa n t w
zoon s !
Toekomstige leden van Pa u lu s ?
Anneke proficiat!
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POLEN UIT ZAKOPANE IN ONS MUSEUM OP BEZOEK
door Kees Leijten

AGENDA 1989 (54)
april

2
3
5

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Paulus bestaat 14 jaar
Volkskunde-avond in de K.U.B.*
Museum open 14.00 uur

15

Brieven van Paulus 74

niei

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

Heemkundekarrq te Heeswijk-Dinther*
Museum gesloten**

sept.

1
3
9

okt.
4
15
nov.

5
8
19

dec.

*
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3
15

Vanaf 16 maart verbleef een delegatie van het gemeentebestuur van de Poolse stad Zakopane in onze gemeente
om kennis te maken met onze gemeente en een vriendschapsoorkonde te tekenen.
Vanzelf sprekend toonden de gastheren aan de vertegenwoordigers van deze 30.000 inwoners tellende stad trots ons
kleine heemkundemuseum.
Ze waren erg onder de indruk en genoten zichtbaar van het
getoonde.
Soms een blik van herkenning, dan een blik van verwondering.
Het bestuur van Paulus van Daesdonck werd bij de rondleiding deskundig terzijde gestaan door twee leden van
onze heemkundekring, wier wieg in Pol en stond, Mevrouw
H.J.R. Garcia-Ciecka uit Bavel en de heer Z.R .P.
Chmielowski uit Ulvenhout.

Begin 15e verenigingsjaar
Museum open/Opening nieuwe tentoonstelli nq
14e jaarvergadering
Open Monumentendag.
Opening tentoonstelling over Imkerij.
Museum open
Volkskunde-avond in de K.U.B.*:
"Nederlandse Boerderijen".
Brieven van Paulus 76
Museum open
Volkskunde-avond in de K.U.B.*
Smokkelen in de Kempen.
Archeologendag bij Boerke Mutsaers
in Tilburg*.
Museum open
Brieven van 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.

Burgemeester Marek Koziot sch
het g stenboek
de hierbij gepubli ceerde
ks
Achter hem v . l . n.r Mw Sta n i~
Mw . Ewa Kremer, dhr Kil Rijsz cd, dh
Mozdzierz
Kazimierz. Voorzitt e r Van d r W s erla k e n k ij kt toe .
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Mielismy okazje zwiedzic Wasze Muzeum i najblizsza
okolice. Jestesmy zachwyc eni tym co mozna bylo u
Was zobaczyc "to wspaniale" Mamy nadzieje ze uda sie
nam zdobyte doswiadczenia uzyc do pracy .
Zyczymy wszystkim poznanym mieszkancom w Holandji
i ich rodzinom w imieniu mieszkancow Zakopanego
i Gminy wszyskiego najlepszgo.
Jeszcze raz dziekujemy.
Przewodniczacy R . V.
Miasta Zakopanegoi Gminy
Mozdzierz Kaz imierz
Marek Ko zio.L
Wac i elik Ewa Kreme r
Kil Rijszard
Stanistawa Str a c hanowska
Wij ziJn zeer dankbaar dat we de gelegenheid hebben
gehad het oudheidkundig museum te bezichtigen, alsook
de gemeente Nieuw-Ginneken en •omgeving.
Wij waren zeer onder de indruk, het was zo mooi, in
één woord schitterend.
Wij hopen dat alles wat we hier hebben gezien, in
Pole n ook 'n beetje in praktij k kunnen brengen.
Wi j wensen alle me nsen die we hebben ontmoet, alsook
alle Nederlanders het allerbeste ook uit naam van alle
bewoners uit Zakopane.
Hartelijk dank!

Voorzitter v a n de stadsraad
Moz dzierz
Burgemeester Koziol

Ve r taling

Z

Chmielowski

Burgemeester Kozio l schreef een u itv oerig dankwoord in ons
g a ste nboek, d at d aarn a ook getek e nd werd door ae voorz itter
van de stadsraad Mozdzierz e n de o v erige deelnemers.
Er van uitgaande, dat U de Poolse taa l niet machtig bent
heeft de heer z. Chmielo wski o p o n s v erzoe k de tekst
voor U vertaald .
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STICHTINGAKTE PAULUS'MUSEUM.
Slotverklaring. ---------------------~----------------------
Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuur benoemd:
1. de heer Joannes Christianus van der Westerlaken, de comparant sub 1. genoemd, als voorzitter. --------------------2. de heer Cornelis Johannes Maria Leijten, de comparant sub2. genoemd, als vice-voorzitter. ------------------------3. de heer Johannes Antonius van Dorst, de comparant sub 3.-genoemd, als eerste secretaris. ------------~------------4. de heer Wilhelmus Adrianus Langen, de comparant sub 4. --genoemd, als tweede secretaris. -------------------------5. de heer Henricus Johannes Maria Meeren, de comparant .sub S. genoemd, als eerste penningmeester. ---- --------------6. de heer Adrianus Petrus Johannes Maria Luijten, de compa-rant sub 6. genoemd, als tweede penningmeester. ---------7. de heren Petrus Jacobus van Hooydonk, Adam Marinus Maria Verkooijen, Jacobus Marinus Emanuel Maria Jespers en Jo--hannes Adrianus Maria Grauwmans, de comparanten sub 7. tot
en met 10 . genoemd, als bestuurslid. --------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekE.nd.
Waarvan -akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, ten dage als
in het hoofd dezer akte is vermeld. ------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, onderte--kend. -------------------------------------------------------
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De tien handteken i n gen onde r de n ieuwe akte van h e t
Paul usmuseum

ADELLIJKE STIFTDAMES EN VRCME BffiIJNI'JFS
door Jan van furst.
Vele leden van Paulus waren op maandag 13 maart naar de
Fazanterie gekomen, om de lezing van drs. Knippenberg
bij te wonen. Zoals gewoonlijk verzorgde deze zijn lezing
aan de hand van prachtige dia's.
In het eerste gedeelte, dat handelde over adellijke stiftdames, vertelde dhr. Knippenberg hoe vele edelen rond het
jaar 1000 stiften stichten, waarin adellijke dames een
onbekommerd religieus leven konden leiden.
In verband mèt de excursie, die onze kring gaat organiseren naar het plaatsje Thorn, werd extra aandacht besteed aan het stift Thorn, dat in 962 door Ansfried
de Jonge gesticht werd. Zijn dochter Benedicta was er de
eerste abdis.
In het tweede gedeelte vari de lezing vertelde dhr. Knippenberg over de vrome begijntjes.
De eerste begijnhoven ontstonden rond 1250.
Deze hoven· werden gesticht door adellijke families.
De begijnen zelf voorzagen in hun onderhoud door zieken
te verzorgen, in gezinnen te helpen e.d.
Prachtige dia's zagen we van voormalige begijnhoven in
België.
In Nederland kennen we nog enkele begijnhoven o.a. in
Amsterdam en Breda.
Ook werden nog dia's van overblijfselen van begijnhoven
in Delft, Grave en Den Bosch getoond.
Deze hoven zelf zijn echter verdwenen.
Iedere keer zijn we weer verbaasd over de enorme feitenkennis va~ drs. W. Knippenberg.
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OORLOGSHERINNERINGEN (3)
door Jan Goesen
Omda t men in Duitsland de mannen nodig had voor ' t leger,
werden in de bezette gebieden de jongelui gedwongen om in ' t
vijandelijke land werk te gaan verrichten •
' t Gewestelijk ~rbeidsbureau liet de oproepen uitgaan via
de burgemeesters (dikwijls N . S . B . ~gezinden), die dan moesten
zorgen, dat de jongens werden gekeurd en op transport gesteld
naar Duitsland.
Eén van vroegere schoolmakkers t.w. Nico Theunissen is daar
o.m. omgekomen bij een bombardement.
' t Verzet tegen deze en andere maatregelen werd daardoor ook
grimmiger. Hiertegenover stelden de moffen represaillemaatregelen o.a. door ' t oppakken van invloedrijke mensen en
deze als gijzelaars gevangen te houden.
Ho nderden werden overgebracht naar Haaren of St. Michielsgestel. Daar waren bij: advokaten - ministers (o . a. Drees)
- boeren - rechters - priesters - dokters - winkeliers fabrieksarbeiders, kortom mensen uit alle rangen en standen.
Ook Ulvenhout heeft z ' n twee gijzelaars gekend.
Dokter Van Loenhout (reeds overleden) moest de jongelui
keuren voor Duitsland. Hij konstateerde echter, dat er geen
enkele geschikt was om daar te gaan werken. Gevolg: gijzelaar!
Doordat 'n bevriende dokter uit Prinsenbeek t.b.c.-bacillen
binnensmokkelde en d okter Van Loenhout zichzelf hiermee besmette', mocht hij na enige tijd z'n dokterspraktijk in
Ullrenhout· weer gaan voortzetten (t.b. c.-vrij ! )
Kape laan Boumans, nu rustend pastor in Bergen op Zoom, h ad
veel invloed op de jeugd en op ' t verenigingsleven. Hij
zette zich dan ook volledig hiervoor in. ' t Was 'n "fijne
vent" om hiermee samen te werken, vandaar ook ' n bloeiend
verenigingsleven.
Helaas zijn er op 15 aug. '42 vijf gijze l aars neergeknald.
Uit ' t boekje "Gijzelaars van Beekvliet" ziet u o.m. 2 bladzijQ,en m.e t .hë;mdtekeningen, waaronder die van "onze" gij z elaars.
Verder de namen van de doodg eschoten en met 'n toe p asse l ijk
gedicht. Tevens ' t gebouw , waar me n opgeslote n za t en 'n
eveneens in die t i jd gem ak g dicht hi rover .
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MR. ROBERT SAElDE

+
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WIJ.LEM RUYS

+
BARON ALEXANDER·
SCHIMMElPUININCK VAN DER OYE

CHRISTOffEJ. SENNEKERS
r:.

15 Augustus 1942
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DE ROUWSTOET
ZONDER BAAR

c.?i{," riep 01u ai /1 saá11t,
Mtir pJaals/1 011s ;" tk rij,
H11J Ja11gz_u"' r11s tk zo11,
De '411»1 Jag op tk ",;.

S0"'41111 trtllim llllll,
Hot vmmd /elo11k hlll'I grz.a11g,
Z fl sçbllflTtim tfrb Oflt OIJ.f,
Wat ittk htt waçb/111 Ja11g.
TDlll ba111 tk ço111111a11""'11,
'I Grz.tJsçbap ll'as 11i1t groot,
E/11 stapt1 tr FOtlnlÎI,
Zij" óotk was bia1dig rood.

Hij z.wng 111 kttk i11 't ro11d
Als in, dit r11Jt 1,1bi1dt,
G•tt1 atl1111 werd g1hoord,
Tom zo11gr11 z.tlfs tk vogtis 11i11.
Hij las, '41 1'1t11 i11 dm 111orge11.tto11d
Mm t'9/ t:an d' onz.111 had gedood.
Dt .rdJ11d droeg 't N1dtrla11dsth b1st1111r,
E" drz.1 srbö1/d is groot.
Rotrkos stil 11•as 'top 't rdd,
Als ibz ma11 jfond d1 srhaor,
To111 ging z!i z.a·ijgmd btt11,
T:t11 r;;"111/fott z.111dtr haar.

STILSTAAN IN DE KRUIDENI'UIN
door Ton Sas
DE STOET VAN BEEK VLIET
Het Lieve Vrouwebedstro

"Bukvlitt, parti van Noord-Brabf!nl,
OmJOJprrz.111 httrlijk oord,
Waar gttn haas/ va11 jathltnd lt111n
In htt minst dt rust verstoort~
Waar al/11n d1 roodt auto
Van de 'post wat lenn brtngt, '
E11 dan door haar rijken inhoud
Bot'tndien 11og l'rtugde srhenkt.
B11kl'lirl, uih•1rkorr11 plelej1
!11 den /lltdtrlandsrhrn slaaf,
ll?aar hel .t,01d i.r om Ie 11'011111,
Trols hel roestig prikk.rldra11d.
B11kvJi1I, 111onu111e11t ''"" sl11ái1;
Sprtkt,;d llit je /or.ub ço111plex,
Jo11g-stud111/111-s1111i11ari1,
Zij htl da11 (voorloopi,g!) t.'<." •• ••••
Laai 1'1ij zingen van de dingen,
Die je ons l'a11daag vertoont,
Vinf de oudere /Jtvolkin.~.
Dil thans in je ka111trs »'oont.
'I G'roolste J"/ k»'am arrivttre11'
Op tk11 vim/en dag 11a11 Mei,
E11 d1 111a11n111srhaar uit llaartn
Kwa111 er toen, wal Ja/er, bij.
E11 g11n volksgroep werd 11erg11111.
'I Is r111sathtig ,,uitgekimd".
Hij, áit dil 11•ÏJI klaar Il make11,
Heeft vast negen plus verditnd.

De plant heeft een opgaande stengel met op het
een tuil van witte stervormige bloemen.
De hele plant geurt vooral tegen het einde van de bloei.
De Nederlandse naam heeft de plant te danken aan de legen~e ·
waarin verteld wordt dat Sint Jozef op zoek ging naar plan/
ten om voor Maria in de stal een bed te spreiden.
fl'
Hij bracht toen dit kruid mee en uit dankbaarheid, schonk 8~·
Maria het kruid toen zijn geur.
~
Ook hangt deze naam samen met de oude gewoonte om matrasseil'-..
geheel of gedeeltelijk met dit gedroogde kruid te vullen.
Niet enkel vanwege de geur, die goed doet slapen, maar ook
omdat het de bevallingen zou vergemakkelijken.
En ... omdat de geur vlooien afschrikt.
Als de kraamvrouw weer opstond droeg ze wat stengeltjes
van het kruid in haar schoenen om zich tegen de ziekten
en zwarte magie te beschermen.
Wie van het roken al wil komen kan een pijp stoppen met
verpulverd en gedroogd kruid. Het brengt de roker bovendien in aangename stemming.
Verder diende dit kruid als leb bij het stremmen van de
melk om kaas te maken.
Men maakte er zalf van voor vermoeide voeten.
Het afkooksel van het hele kruid met de bloemen is weldadig in een voetbad.
Lieve Vrouwebedstro wordt ook gebruikt bi4 de bereiding
van meiwijn.
Lieve Vrouwebedstro - Asperula Odorata
Kleur
Hoogte
Bloei
Oogst
Gebruik

wit
15-30 cm
mei-juni
kort vóór of tijdens de blóei
bij geelzucht, leveraandoeningen en niersteen
wordt ook gebruikt als keukenkruid.

Volksnamen:
Bedstro
Meikruid
Waldmeester
Onzer Vrouwewiegstro
Ruwkruid
Harte-vreugd

Kom-lok-mij - de - vink
Toenka
Le v erkru id
Sterkruid
Weg stro
Ui t:

" Rondom de Schutsboom" 6-1
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN3EN UIT HE.'!' LAND VAN PAULUS (6)
verzameld door Jan Bastiaansen
EEN WEERWOLF IN GALDER
In Galder woonde een boer, zijn knecht was een weerwolf
maar dat wist niemand.
Op een dag ging de knecht met een meid uit de buurt op stap.
Het was al tegen het licht geworden toen ze op huis aan
gingen.
Vlak in de buurt van haar huis voelde de knecht een
onweerstaanbare lust om weerwolf te worden.
Hij zei tot haar "ik moet hier efkens van de weg het
bos in, gaode gij maar door, ik haol oe wel in. Agge
soms een kwade hond tegenkomt die naor oe bijt gooit
hem dan mar mijne zakdoek toe".
De knecht was nog amper weg of er kwam een ruige hond
op haar af. Ze gooide in doodsangst de zakdoek naar de
hond die hem kapot scheurde. Onderwi ~ " vluchtte ze op
huis aan. Toen de zakdoek verscheurd was werd de weerwolf weer stillekens een mens en ging de meid achterna.
Hij bracht haar naar huis alsof er niets gebeurd was.
Onder het maal zagen ze de vezels van de zakdoek tussen
zijn tanden zitten. Zo merkten ze dat hij een weerwolf
was.
Veel
men zegt dat
.. ".

', ,

PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING ( 1 g")' ·.
April-Grasmaand-Oostermaand
Met Wout een koude nacht (8/4)
sch a adt allicht de bloesempracht.
Mei-Blo eimaand-Bloemenmaand
Wa r me en za c hte meiregen
gee ft s chone bloemen en volle aren.
Juni - Zo mermaand-Ro z e nma a nd
De r o z e n v lamme n r ood e n mooi
d e lu c ht is ge ur van linde en hooi.

BOSCH-ANEMONE.
Zacht zilverschoone
Bosch-anemone!
Teederlijk weeft gij
Uw lentefestoen.
Sier:m uw lichte
Hartjes de dichte
Mollige sprei van Uw diep donkergroen.
Zacht zilverschoone
Bosch-anemone !
Teeder albast met een
Vlam van karmijn.
Als heldre sterre
Lacht ge van verre,
Kaatst ge het licht van den hemelschen schijn.
Zacht zilverschoone
Bosch-anemone !
Rein helderklare
Lach van April!
In de nlleie
Heft ge de blije
Kopjes omhoog en wij danken U stil.
D, TOMJQNS ,
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GENEALOGIE (2)
door Kees Ieijten

' ·N1 ,.,r• tu\ 1N.1. 1·. { J' 'S
l,

EEN BISSCHOP DIE GEEN

BIS~CHOP

VAN BREDA WERD

Twee jaar geleden publiceerde ik met medewerking van
Ad van Rijsewijk genealogische gegevens over Mgr. P. Leijten,
bisschop van Breda en geboren in de gemeente Ginneken en
Bavel 1).
Ad van Rijsewijk had mij de kwartierstaten gegeven van
vier bisschoppen uit onze gemeente.
Helaas is hij inmiddels overleden .

.r.lfV: '

~f.3

~

.:i1'

.

.

BID ''OOR DE ZIEi. VAN ZALIGE!\
Zijae Doorluchtiie lloogwHrdigheid
MONSEIGNEUR

lliOIWUI 1 il IWaJKlil

Bitscbop ••n ADl\A.S in part, inf., Coadjutor Tan Zijne Door•
luchtige Hoog-w11rdigheid, ltlgr. Tan DARDANIE 1
Vicariu1 Apo!llolieli. nn Breda.

--

Geboren tt Gu•"•••1', den 2~ Murt. • •

1791 .

l'rie1tcr gc~· ijd te B"u11u. , den 22 Julij. •
Kerrllun te At.•H1' 1 den 6 Jl c ~cmbcr . • •
Proreuor ia 't Simiaarie van BaaoA, den 1 October.
Pre1idrnt ·nn 't Siminuie, den 11 Sertf!mbcr.
Uenoemt\ tol Binchop co Cudjutor, den 18 l'\on~rnbcr.
Di1,: chop gewijd Ie lloa\'IM, den 16 Mei.

1811.
1811,
181 5.
18:12.
1846.
184 7.

0\·erledeD k

Schilde ri j van Mg r A v Dijk, dat in de St . -Laurentiu s k e r k te Ulve nhou t ha n gt
Toen Mgr A v Dijk p lotse l i n g overleed had me n ge en
statieport r e t van h em. Volgen s de hi s toric us Dr. P
Melief is d i t z ' n b roer , die in de kl e r e n v an d e o verle d e n bissch op posee rde voor d e po rtre t sch ilder
tot o : . A.P .J . M

Lu yten

Jloa~IN

J

dt:D 13 Julij,

•

•

•

•

•

•

•

18 •8.

.....

~~~

'~'°""~~~

Ik 6id U, /hoeders l door onzen Hecre
,f esus C liristus en door de liefde van den
fleiligw Gees(, dat Gij mij ter },ulpe komt
door uwe ge heden.
od !lom. xv, 30G ED F. ll.
0 God! die ondrr dr Apo!lloliu-hr. Pric11-tf'r!I nwrn dirnur ANTOJ'\'lll5 mt"'t de 1Ji1~rhn1•11tlijlu• \\'1uml i,11ltrid h1:l.lr.r1t lir.bt i wij hiddt'n U,
dat hij ook •oor et:uwig aan hun ~rulsrh1111 worde tot'ge•or3d. Amen.

lllJ llUSTE I!'\ YHEDI>, •

Gedrukt te llreda, b;j \ "A!'\ Gl' LICK & UEllMA:>S.

BR UIL OF S-DIC-I-IT .
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Ql'QEORAGEN ÄAN·

Toen Mgr. Van Hooydonk, de eerste bisschop van ·Breda,
een coadjutor verlangde benoemde de Paus zijn acht jaar
jon1ere dorpsgenoot Antonius van Dijk.
·
Op 16 mei 1847 werd hij door zijn bisschop Mgr. Van
Hooydonk m.m.v . Mgr. Van Wijkersloot en Mgr. Zwijsen
tot bisschop geconsacreerd.
Amper een jaar later overleed Van Dijk op 57-jarige
leeftijd plotseling.
Hij is nooit bisschop van Breda geworden.
Antonius van Dijk werd geboren te Ulvenhout in het huis
thans genummerd Strijbeekseweg 12 3).

ADRIAAN,· VAN.·DYI{,
·:Ge.hoo.rt1'·-~~ -Ginneken:~
EN

"JOÄNNA
Geboo,rtig van

Tetçr~géll 1..
'

1)
2)
3)
4)

.

IYetlig Verb~~n en de Bruiloft ~ierènt/f't

Zie B v p 63 p 117
Zie B . v P . 64 p . 147
Zie B v p 56 p . 39
Met dank aan de archivarissen van Hoeven (R. Wols),
Breda (J . Ysseling) en het Bisdom Breda .

T r. T E T E R ~. N G E ;N
JJen i9 "Sept6mb6r 1783.

t:L: •

•

à

•

•

•

:zL::::J:::=id

1'.i BREDA, Gedrukt by Wll..LEM OUKOO!> ~ .
~~'l!'crkoopcr en Stadl-dru~cr 17l!J,
·

Omslag van de feestgids, die berust in het klooster "Het
Withof" te Etten-Leur. ·
Twee kleindochters van Adrianus van Dijk waren Algemeen
Overste (Mère) van die kongregatie.
Mère Dominique (Joann a van Dijk) Je A.O. 1857-18 9 1
% Ulve nhout 16. 3 .181 6
+Etten 8.5.1891.
Mère Birgitte (Petron e ll a Ann a van Dijk) 4e A.O. 1891-1898.
% Ulve nhout 2 1.1 2 .1 827 +Etten 24.6.18 9 8.
He t ware n d ochte r s v an Ch ri stiae n van Dijk e n Antonia Meeren.

c.t.,.

ANTONms VAN DIJK is hier geboren 25 }!aart 1791 ; zijne ou<lers
wa ren A1lrianns van Dijk en Joanna Oomen uit Teteringen. De lagere
sturlifü1 volbracht l1ij te Turnhout, <Ie hoogere op het seminarie
Ypelaar. Priester gewijd 22 Juli 1814 te Amsterdam werd hij 5 Der.
van d :~t jaar kapelaan te Alphen. BU het ingaan van liet studiejaar
1815 wees de vi caris liem aan tot leeraar aan h et groot seminarie,
waar hij Gelast werd met het onderwijs eerst in de wijsbegeerte en
de H. Schrift, daarna iu de godgeleerdheid. Vicaris van Hooydonk
trad in l 832 af als presi<leut en benoemde 11 September van Dijk
tot z!jn opvoiger. Toen Mgr. vau Hooydonk een coadjutor verlangde,
benoe111de de paus president van Dijk tot bisschop van Adras i. p. i.
en tot cuacljutor met recht vau opvolging in het vicariaat. De bissc hoppelijk e wijcl ing 011tvi11g hij Hl Mei 1847 in lle parochie-kerk van
Hoeve11 ; J e co nsecrator was :\fg r . van Hooyclouk en de assistenten
~Igr . van Wykersloot en J\fg r. Zwijsen. In den bloei van zijn leven
stierf bij een onv erwnchten <lood 13 Juli 1848. Ook hij werd in het
dwarskoor der se minarie-kapel begraven, waar een grafmonument werd
opgeri cht, dat ook is ove rgebracht naar het kerkhof.

- Uit : De Paroch iën in h et Bisdom Breda II
door G C A J u ten 1935 .
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Antonius van Dijck
Bisschop van Adras i.p.i.
Hulpbisschop van Mgr. v. Hooydonk (1847-18 48)
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A.A.P. van Rijsewijk Ctl

Priester ge wijd Ams t e rdam
Kapelaan Al phe n
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Bisschop g e wi j d
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Doopakte van Mgr.

A

v

Dijk d . d . 2 5 - 3 -1791
G A

Breda

te ziJn voorge-

~

qe buor Ie /i..._, ~
1-(9 ,_. /1van
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Ç. R" -#it.:; Çnr1eke11
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Ov erl ijt? n sa k

v <1n Mqr

1\

v . Dij k d d
G A

14-7-1848
Hoe v e n
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DF. LEURDERS (3)
door Annie van Ibrt-van Deurzen
Ook Gommaris en Guilielmus Timmermans resp. vader en grootvader
van Felix Timmermans waren reizende kooplui. Zij gingen met hun
hondenkarren op weg door de Kempen maar deden ook West-Brabant
en Zeeland aan. Ook de Baronie werd door hen bezocht. Wat voor
"craemereien" hadden zij in hun mars. Wel zij hadden prachtige
klos-en naaldkanten bij zich alsmede diverse soorten linten.
Het is een bekent gegeven dat vele mutsen hier in de Baronie
gemaakt werden van Lierse kant. De fam. Timmermans waren van
oudsher leveranciers van dit prachtig spul. Felix beaamt dit
in een van zijn boeken; "Wij zijn een echte kantenfamilie!"
zo schrijft hij. Vooral zijn vader, van wie hij zijn verteltrant erfde en die hem ook steeds inspireerde, ging steeds
"goedgemutst" dit in letterlijke en fjguurlijke zin - de
baan op. Hij kleedde zich in een lange blauwe kiel wat eigenlijk een originele "Te utendracht" was en zette dan op zijn
hoofd een kanten muts, aldus Felix.
Hij zelf - Felix dus - heeft met zijn Marieke na hun huwelijk
ook een kantwinkel in Lier gehad en wel tegenover zijn ouderlijk huis. Dit huwelijk zelf werd door vader Gommarus afge keurd omdat hij Marieke geen partij vond voor zijn zoon.
Niemand van de familie is dan ook bij dit huwelijk tegenwoordig geweest. De betovergrootvader van Felix 1 moeder was
overigens afkomstig uit Breda.
Wat het venten met een hondenkar betreft, zo lang is het nog
niet geleden dat men met genoemd vervoermiddel de baan op
ging om de klanten te voorzien van brood en melk.
Na de hondenkarren moeten we de voerlui - nu ook van de baan vermelden. Eerst huifkarren, daarna met een meer aangepast vervoermiddel, waren zij het die niet zelf "hun" waar aan de man
brachten. Van Craemer waren zij nu tussenpersoon geworden.
Steeds op weg met kar en paard of soms meerdere paarden voorgespannen, kon me n hun overal tegenkomen . Soms liep de voerman met zijn hond naast zijn wagen. Vóór op de bok had men
een soort lessenaar waa ri n vaak de k ostbare documenten van
de notariss'en en d ergelijke v erv oerd werd e n. Deze lessenaars
waren meestal gemaakt van edel h o u
ware n vaak voorzien met
prachtig snijwerk en i n i i .1
ige naar. Later waren
zij een gewild artik el voor
van
Louis Wins was een van de vo
Turnhout naar Breda. Zijn
Even voorbij Hoogstraten v
Dit gebeurde in h et log m n
BREDA".
g maa l gebruikt
Dit café bestaat nu n og. Hi
n. Een "witteke"
en men kon er voor wein ig g
kosten enkele ce nt imen .

,_
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De stopplaats was voor Louis en voor vele andere voerlui
de Havermarkt. Waren de zaken afgeleverd dan ging men naar
een café waar nu de antiekzaak van de Firma Van Aalst
is gevestigd. Daar werd dan weer de maaltijd genuttigd en
bij een borreltje een tijdje verpoost. De dochter van Louis
Wins - nu ook al op jaren - vertelde dat er dan op een ge geven moment buiten schaftijd geblazen werd voor de arbeiders
van de Firma Otten. De kastelein van het café had dan heel
de zinken tap vol staan met borrels. Zodra er geblazen was
stoof de gehele bezetting van de Firma . Otten binnen, schoof
per man de waard 10 cent toe dronken hun borrel uit en zonder
ook maar iets te zeggen waren zij weer buiten.
De heer Ad. Otten vertelde mij dat zij n vader deze mensen eens
had uitbetaald met een gouden tientje . Er werd woest op gereageerd. De reden? ... . . de kastelein kon hun niet allemaal teruggeven van dat goudstuk en zij moesten toen die dag hun borrel
missen. Louis Wins was voerman tot de oorlog van 1914-1918, dus
in die ti j d speelt dit verhaal.
Wat nam Louis vanuit Breda mee ? Veel kazen van de firma
Voeten-van Pelt uit de Ginnekenstraat, verder heel veel peperkoeken van de firma Van Baarle. Ook andere voerlui namen deze
peperkoeken mee. Destijds was Breda dus een soort "koekenstad!".
Wanneer men over deze marskramers, kooplui, voerlui en derge lijke lieden leest, dan moet men bedenken dat zij naast een
turbulent leven, steeds moesten trekken door weer en wind,
over vaak· ongebaande, onverharde en "holl" wegen.
Terwijl ik dit schrijf komt er in mij een liedje op uit mijn
jeugd . . .... .
"Een karretje op de zandweg reed
De maan scheen helder, de weg was breed .
Het paardje liep met lusten.
'k Wed dat hij zelf de weg wel vindt
De voerman leidt ter rustte.
Ik wens je wel thuis mijn vrind, mijn vrind,
Ik wens je wel thuis mijn vrind!"

(I)

Felix Timmermans . "Der Mensch , Der Dichter, Der Maler ,
Der Zeichner.
Davidsfonds
De betovergrootvader van Felix moeder was Jacobus
Parisiers 1751 uit Breda, waarschijnlijk een soldaat .
Een "holle" weg was een weg welke midden door een bosch
uitgegraven was . Hierdoor kreeg j e een soort uitholling .
In Meerle heeft de nu Lage Rooi vroeger. ook Holle Weg
geheten .
In Etten ken de men de "Holle Bergen".

TWEE FLUITJES VOOR NOG GEEN CENT!
door Cees van der Wielen
Eigenlijk is het maar een fluitje van een cent om een eigen
blaaspijpje te snijden.
Je hebt er maar weinig kracht voor.nodig, geen Black en
Decker, maar enkel wat geduld, behendigheid, een takje, een
scherp mes en eventueel •••••• een pleister!
In vroeger dagen, verzekerde mij een bejaarde onderwijsfiguur,
koos de schooljeugd feilloos de juiste tijd en het juiste
materiaal voor het vervaardigen van een fluitje. Net zoals
plotseling op de speelpleinen de knikker- of tollenrage in
alle hevigheid losbarstte, bliezen in het vroege voorjaar de
kinderen vol vuur op hun "vlierefluitje of fiepke".
Voor heemkundige doe-het-zelvers, een beschrijving van het
fabrikageproces van d e ze nederige, vroeger populaire i muziekinstrumentjes .
HET FIEPKE

Het voorjaar is de tijd bij uitstek
om een fluit te maken, omdat het hou tmerg van jonge takken dan nog zacht is.
Er wordt een takje van de boom (vlier
of lijsterbes) gesneden (alleen het
stuk tussen twee knoestjes is bruikbaar) en met het heft van een mes
voorzichtig in zijn geheel beklopt.
De bast mag niet beschadigd worden.
Als het kloppen goed gedaan is, zal
het merg uit de bast geschoven kunnen worden. Nu blijft dus een hulsje
over. Aan het einde van het hulsje
wordt ter breedte van een vinger het
bovens te laa g je van de bast afges ch ilferd .
Al s h e t h u lsj e aan d i t einde een
b eetje wordt b e v och tigd en samengeknepen , ontsta a t bij h e t blazen erop
een mooie sonore toon. Hoe 1 ng r h et hulsj e , d es t e lager
wordt de toon.
Bij het bekloppen v a n h
" fi p k e " werd vroe ger i n Prinsenbeek het volge n d e v ersj g z gd of g z onge n :
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FAMILIENAMEN ( l 0)

door Ir. Orr. Buiks
WAESBERGHE, VAN
Afkomstig uit het gehucht Waesberghe bij Sint-Maria-Lierde.
De oudste vermelding van deze plaats is uit 1212 "Waesberghe"
en betekent berg temidden van modderig gebied (Gysseling,
II,p. 1031)

_-)

WERD, DE
Zie De Weerd

~--@- - -

~

wil~11-

--=-ot

~F-=-

vliethotffien tlv\t

Fieperke as g'er nie af wilt gaan
dan zal ik oe op oewen dikkop slaan,
dan komt Jan van Nijlen,
met zijn scherpe bijlen,
dan komt Jan van Essen,
met ziJn scherpe messen,
Tik, tak, kop eraf
en dan is mijn fiepke af.
(opgetekend door c. van Alphen te Tilburg)
HET VLIEREFLUITJE
Als men de kunst van het fiepke maken meester is, kan de
wilgenhouten fluit zeker ook gemaaJ<.t worden.
Het takje wordt op dezelfde wijze bewerkt als hierboven.
Daarna wordt met een scherp mesje aan het uiteinde van de
bast (zie afbeelding) en het hout een kerf gemaakt.
Als de bast is afgeschoven wordt het stukje tot aan de kerf
weggesneden in het hout.
Dit stukje wordt gespleten en voorin de buis gebracht. Aan
het andere uiteinde wordt het merg er weer in geschoven.
Door dit nu heen en weer te schuiven kunnen verschille nde
tonen worden voortgebracht. De echte vlierefluit-b laz e rs
wisten er hele melodieën uit te halen.
UIT: " De Run s t oof "

5e

jrg . nr. 2

WEERD, DE
Waarschijnlijk De Waard, de kastelein.

WEST, VAN
Deze naam was in 1947 alleen bekend in Tilburg. Daarnaast
echter ook West Van der westen. Ook komen in onze provincie voor: Van Oost, Van Noord en Van Zuid. Zijn het windrichtingen of verkorte vormen van andere plaatsen (bv. Westerhof, Westerhuis, Westerhout etc.)?
WESTERLAKEN, VAN DE
Deze naam was in 1947 vooral geconcentreerd in Boxmeer
en Chaam. De vorm Westerlaken in Giessen, Den Bosch
en Rosmalen. Mogelijk ligt aan deze naam een veldnaam
ten grondslag. Een laak is een water, meestal een oude
rivierloop.
WESTERTERP
Deze naam was in 1947 beperkt tot Eindhoven en Breda.
De herkomst van deze naam zal in de noordelijke provin cies gezocht moeten worden. Een gehucht Westerterp is
mij niet bekend; dan mogelijk een gebiedsnaam?
WETERINGS
Wonend bij een waterring, e e n weterin g , waterloop.
WEYMER
Mogelijk herkomstna am, n l . u it
n ·g bid Wij mer , Wij meren. Onder Princ e nh age n Zund r komt deze v eldnaam
voor Vgl . de naam Verwijm
n.
WIEGERSMA
Patronym bij een oude f ri
p. 129)

m Wi g r

(W i nkl e r,
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WIEL, VAN DE
Een wiel is een diepe kolk ontstaan na dijkdoorbraak.
In de Baronie liggen er diverse.
WILKING
Ing-formatie bij Willekyn, verkleinvorm van Wille.
WILLEKENS
Zuidnederlandse tegenhanger van Wilking.
WILLEMS
Patronym bij Willem.
WIRKEN
Wirck, wierck was een bekende mansnaam in de Baronie
tot ca. 1700.

Is er een verkorte vorm van een naa~ als Ysbrant,
Ysbert in het spel?
In deze richting lijken namen als Eysink, Eysing,
eveneens in Noord-Brabant voorkomend te wijzen.
Of moeten we uitgaan van een veldnaam als QV.
Groot-Eysel net over de grens bij Meerle?
(Eysel staat hier waarschijnlijk voÖr eusel "schrale
weide").
YZEREN, VAN
Deze naam was in 1947 alleen in Eindhoven bekend.
Mogelijk genoemd naar een gehucht Yzelen bij OudValkenburg (de 1 kan omgezet worden in een r) .
Of van Yzerlo bij Aalten?

WOUW, VAN DE
Afkomstig uit Wouw
WIJCK, VAN
Afkomstig uit een plaats Wijk, bv. Wijk-en-Aalbur.g.
WIJNGAARD, VAN DE
Bekende familienaam ~n de Baronie. Genoemd naar een
wijngaard, iets dat tegenwoordig onmogelijk lijkt.
Toch waren er tot in de late middeleeuwen diverse
wijngaarden in de Baronie, o.a. bij het Huis ten
Strijen onder Oosterhout.
WIJNGAARDS
Zie Van de Wijngaard.
WIJNHOVEN
Bij Hoogstraten onder het gehucht Achtel ligt een boerderij de "Wijnhef, evenals bij Venraij, terwijl we bij
Blitterswijk aantreffen een Wijnhoverhof.
Wijnhef is waarschijnlijk ontstaan uit widen-hof,
dat is een omsloten perceel met een wilgenheg er omheen. (widen=wilgen; de d verdwijnt door syncope).
y

.YPEREN, VAN
Afkomstig uit Ieper in Vlaanderen.
YSSELlNG
In 1947 was deze naam alleen bekend in Zevenbergen.

ZANDEE
Zeeuwse naam; in Noord-Brabant vooral in Roosendaal en
Wouw. Zonder oude vormen moeilijk te interpreteren.
ZEEGERS
Patronym bij Sigebertus (siger).
ZEVENHUYZEN
Verschillende gehuchten dragen deze naam, o.a. één bij
Budel.
Een dorp in Zuid-Holland draagt dezelfde naam.
ZOONTJES
Mogelijk een patronym bij een verouderde mansnaam
Soon (Winkler, p. 109). Vgl. Broers.
ZWAARD, . VAN DE
Waarschijnlijk genoemd naar een uithangbord (Winkler,
p. 362).
ZWOL, VAN
Afkomstig uit Zwolle.
Reacties
Indien u nadere verklaringen he bt ove r Uw nHm, 1lan horen we clat graag
op ons redaktie-ëiclres .
In aflevering ll gaat clhr . Bu i /ut 1ldl1tr n• cl• r op J.n .
Ook de namen van nieuwe l e den worclen J.n •tl e v dng ll besproken.
Recfaktie.
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HEI' PALIDLITHIClJM IN W.
door A. Reijers

OUDE VERSJES EN LIIDJES ( 30')

verzaneld door. Annie van Dort-van Deursen
IK WAS ER EEN MEISJE VAN 17 JAAR
Ik was er een meisje van 17 jaar
Zo braaf, zo ontschuldig en rein
Dat immer toch droomde van lief' d en ge·luk
Niets vermoedde van 's werelds venijn
Zo heb ik dan op zekere dag
Mijn onschuldig hartje verpand
Aan hem . van wie ik hield
En ook hij hield van mij
'k Was trots op mijn lui-:tenant.
Ik heb niet gewandeld op rozen
Mijn visioen was slechts schijn
Liefde en geluk zijn bevrozen
!ki mocht mèt mijn Freddy niet zijn
Hij die mij plechtig beloofde
Hij die mij zijn woord gaf van eer
Hij die verwoestte de zon van mijn leven
Hij is niet meer.
Het vaderland riep en ZLJn heilige taak·
Was te doen wat zijn plicht hem gebood
Hij streed als een held tot op zekere, dag
Hij zelf door een schot werd ' gedood
Vaarwel vrije liefde zoek nu Uw · fortuin
Weg ouders, weg jeugd, weg mijn eer
Gebogen onder het juk van verloren geluk
De schuld van de zonde doet zeer .
Ik heb niet gewandeld op rozen
Mijn visioen was slechts schijn
Liefde en geluk zijn bevrozen
Ik mocht met mijn Freddy niet zijn
Hij die mij plechtig beloofde
Hij die . mij zijn woord gaf van eer
Hij die verwoestte de zon van mijn leven
Hij is niet meer.

BRABANl'

(3)

Artefacten uit het oud pleistoceen
In de vorige eeuw kwam in Europa het onderzoek op gang
naar het voorkomen van zéér oude werktuigen.
Het was vooral in Engeland en Frankrijk dat dergelijke
vondsten gemeld werden. La~er, toen het onderzoek naar
het ontstaan van de mens zich meer op Afrika richtte,
werden de alhier gedane vondsten bestempeld als zijnde
"eolithen", door de natuur gevormde stenen.
Het zijn deze eolithen die, met de nieuw verkregen
inzichten, om een herwaardering vragen. In 1983 verscheen
er een publicatie van een in-situ vondst van een geslachte olifant, gevonden in het Ptolemeus bekken in
Griekenland . Om deze olifant werden een dertigtal kwartswerktuigen gevonden, alsmède een benen priem die in
één der oogkassen zat. Het paleomagnetisch onderzoek van
de.. laag boven deze "kill-site" bracht een ouderdom van
3,3 milj. jaar aan h et licht . Op 21 augustus 1986 ver~
schijnt er een artikel van J .F. Rouge, die .e en vondst
beschrijft van werktuigen met een ouderdom van 2,4 milj.
jaar. Deze werden in M. Frankrijk aangetroffen. Naast
deze vondstmeldingen zijn er nog meer plaatsen in
Europa waar artefacten met een zeer hoge ouderdom worden aangetroffen!
Oud pleistocene werktuigen Ln Nederland
In 1979 werd er in de groeve "Kwintelooyen" in de stuwwallen een vondst~omplex ontdekt, dat afkomstig bleek
te zijn uit een rOae leemlaag .
De rode leem werd door Dr . Erdbrink van de Ut.rechtse
universiteit gedateerd op 1 milj. jaar, het Waalien-C.·
Zoals te verwachten is het stenen gereedschap primitief bewerkt. Het is geslagen uit kleine rolstenen
en bestaat overwegend uit choppers.
In 1980 is er in de omgeving van Etten een vondstcomplex ontdekt, dat tevoors c h i jn kwa m u it de ald a ar aanwezige, van nature steenv ri j e , Tiglienk lei (ouderdom
1,6 milj. jaar). Het g r ootste gedeelte van de werktuigen bestaat uit choppers , v n ns geslagen uit
· kleine rolkeien. Ge ri nger in aantal zij n de getande
choppers, boortjes, pol yed r
n chi s s 1- edged choppers. (zie tekening)
Ook in M. Limburg zij n vo nd s n b k nd g worden uit
het Tiglien. Ze komen uit
n dr i
1 go d te o nderschei.d en lagen en zi j n derhal ve t dateren op resp .
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1,6 - 2 - en 2,5 milj . jaar. Evenals bij EtLen z1Jn
ook deze werktuigen geslagen uit kleine rolstenen,
de typologie is nagenoeg identiek aan die van Etten .
. · In 1986 zijn er bij verkenningen in de omgeving van
Antwerpen, waar grote putten worden gegraven voor de
aa~le,g van zeehavens, e·v eneens werktuigen ontdekt.
Het g r ootste deel van de artefact en is geslagen op
bot- en."'beenderresten.
· ··
Een werktµig kwam te voorschijn uit de zgn. Zanden
v. Krui$S'chans. Deze laag ligt helemaal boven in het
profiei en markeert de overgang pleistc»ceen/plioceen,
ong . "'2, 5 milj. jaar geleden . Alhoewel het nog niet
helemaal zeker is uit welke laag de zwaar gefossileerde werktuigen uit bot stammen is er al wel een
voorlopige datering van 2,5 milj. jaar aan te geven.
Reden hiervoor is dat dit de ouderdom van de jongste
lagen is, die in de groeve aanwezig is. Ook zijn
deze vondsten ingebracht op het Wereld Archeologie
Congres (W.A.C.) uat ook in 1986 in Southampton gehouden werd. Aan d i t congres is met succes een bezoek gebracht door een Apan delegatie die een keur
aan Nederlandse vondsten mee hebben genomen.
De Antwerpse vondst en zijn inmiddels gepubliceerd
in Archeologische Berichten nr. 18!
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Choppers. Deze vormen de grootste groep werktuig
in het totale vondstcomplex.
Getande choppers. De werkkant is verkregen door
meerdere afslagen naast elkaar op &én zijde.
Chiasel- edged choppers. Dit zijn choppers met een
beitelvormige werksnede.
Chopping tool.
Boortje. Evenals nr . 12 vertoont dit werktuig
ook een bewerking aan de basis.

BERICHTEN UIT 1890
Na het overweld i gend s ucc es v a n d Bra bant.se Alma nak 1989,
waarvan in drie we ke n 20 . 000 x mplar n verkocht werden
wordt thans 1990 voorber id .
Hebt u toevallig k ra nt nb richt n u it 1890?
De Brabantse Almana k zoekt r naar !
Zend ze op naar Bra bantse Ama na k Loon 7 Waalre.
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Crnln1m Ginneken
1900
(huidige huisnummers)
A.J. 1988
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omstr~eb

VERSCHENEN (37)
door Kees Leijten

'T
Al is ' t Ginneken postaal Breda, de rasechte
vinden hun dorp nog steeds bestaande.
Het boeit hen. Ze schrijven er over.
Ook Hans van Mierlo, politicus en journalist werd zondag
5 maart naar Ginneken getrokken om de officiële presentatie van het boek, "Ginneken, fragmenten uit de Geschiedenis"
luister bij te zetten.
'
Ad Jansen, leraar economie op Olof en wonend in Ulvenhout
was de laatste jaren veel op het gèmeente-archief te vinden
om daar de basis te leggen voor zijn boek; uitgegeven
door Hein van Kemenade.
De Ginnekense boekhandelaar Hein van Kemenade deed een
goede gok.
Het boek ziet er keurig uit en leest nog leuk ook.
Twintig verhalen over dit dorp in de stac:l, onafhankelijk .
te lezen. Boeiend.
Wist U dat burgemeester Middelaer ook bierbrouwer was.
Hij was tevens de eerste burgemeester van Ginneken en
Bavel . Daarna was hij .ook Kantonrechter.
Ginneken was een badplaats, had veel molens op de grens
staan.
Ginneken was een vriendelijk en welvarend dorp.
Een aantal overzichtskaartjes verduidelijken de ligging
van de besproken panden, gelegen aan de Brugstraat,
Wilhelminastraat, Kerkstraat en Schoolstraat in Ginneken.
Deze straatnamen zijn inmiddels verdwenen.
Vele oude foto's verluchtigen dit interessante boek, dat
Hein van Kemenade op eigen risico uitgaf.
Voor ons is dat risico te verwaarlozen.
Elke Ginnekenaar wil ' t hebben. Dan is. 'n oplage van
1000 beslist niet veel. Van Kemenade mag meer van deze
boeken uitgeven.

-'t Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis door
Ad Jansen f 34,50 183 pag . /geill
Alleen bij boekhandel Hein van Kemenade _

MACABERE EXOCU'J'IES 'IWEE EEUWEN GELEDEN

door Max.M.P. Cornel'issen
Ik wil U even meenemen naar een eeuw of twee geleden .
Om precies te zijn naar de decemberdagen van het jaar 1763.
Dat lag nog royaal voor de Franse Revolutié.
Maar in ons land zelf smeulde het in die tijd ook al aardig.
Brak er met Pinksteren 1748 in Friesland geen oproer uit
tegen de wijze waarop de kommiezen de belasting op het gemaal
stringent invorderden? Sloeg het niet over op Groningen waar
de boeren met knuppels het gezag te kennen gaven geen misbruik
meer te maken van macht en invordering? Kregen de pachters
der belastingen geen koekje van eigen deeg toen de woedende
bevolking in Haarlem, Leiden en Den Haag hun rijk gevulde
wijnkelders kort en klein sloeg? Had Rotterdam niet zijn
eigen volksmenners?
In Breda zat een deftig man op de rechtszetel: Stephen Graaf
van Randwijck, Heer van Homoet en Gameren, drossaard en schout
van de Schepenbank van de Stad Breda. Hij hakte al lange tijd
met het bijltje van rechter en stond bekend als een streng
vervolger. Zeggen dat het in de omgeving van Breda zo lekker
rustig was, klopt niet helemaal met de feiten in die dagen.
Nèe, de lange duur van de gevechten in het Brabantse land met
de noodzakelijke brandschattingen, plunderingen en belastingaanslagen had de bevolking aardig armer en tegelijk minder lijdzaam
gemaakt .
En zo kreeg de drossaard de berechting van een tweetal te behandelen. Over de eerste had hij al een uitgesproken mening .
Een oude bekende zoals dat ook in die tijd al heette. Ja, hij
kwam van dichtbij: uit Rucphen om precies te zijn. Uw weet wel
die plek op de grens van het Markiezaat van Bergen op Zoom en
de Baronie van Breda . Daar zat je lekker veilig als de rechterlijke macht wilde ingrijpen. Zijn naam luidde: Michie l Theunisse
Jaspers . Alhoewel hij in 1763 zo'n 28 jaar oud was, had hi j al
de nodige veroordelingen achter de rug. Zo werd hij in het
Markiezaat op 2 6 januari 1756 wegens b e we ze n d ie fstal gegeseld,
gebrandmerkt en uit het g eb ied v a n de Mark ies v erb a nnen .
Drie jaar later kwa m h ij in d e Baronie aan d e b e urt. Op 3 oktober 1759 werd h ij o p n ieuw voor di v erse misdrij v e n gegeseld,
gebrandmerkt e n voorgoed u it d G n eràliteit door het Gerecht
van Rucphen verbann. Maar e rst mo s h ij wel v ier j aar tuchthuis opknappen .
Bijzonder aan dit v o n n is wa
h i r gesprok e n we rd ove r
verbanning ui t de "Gen er
Voo h
rst i n d e ge schiedenis v a n Braba n t w r
zo 'n von n i s ui gesprok e n. En de
vra ag dringt z i c h onwill k u g op: k o n dat i ndertij d wel
re c ht s geldig , gezien de posi
v n Braban ?
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Als die vier jaar tuchthuis om zijn, het is dan oktober. 1763,
ontmoet Giel een zekere Christiaen Heijdeman. Een leeftijdgenoot,
afkomstig uit Geldrop. Ze ontmoeten elkaar in Zierikzee, maar
daarover verder meer.
Welnu, laten we eens kijken hoe Christiaen langzaam maar zeker
ontspoorde. Het was natuurlijk geen vetpot in Oost-Brabant.
Vandaar dat nogal wat inwoners in de zomermaanden naar Holland
trokken. De een g .i..ng als koeherder, de tweede als maaier.
Christiaen ging zo omstreeks 1756-57 naar Haarlem. Hij werkte
er als tuindersknecht en verdiende zo een paar centjes om de
winter door te komen.
Thuis in Geldrop wachtte Z1Jn vrouw. Dat ging een paar jaar
goed. Tot hij in 1759 even buiten Haarlem terechtkwam bij een
zekere Kees Mallefet. Het duurde niet lang of Kees leerde hem
een snellere manier om geld te verdienen: diefstal .
Kees zal wel een paar gouden handjes gehad hebben met een flinke
portie brutalitèit. Kort en goed: Christiaen ging weldra mee
op hèt dievenpad.
Zoiets gaat natuurlijk een paar keer goed, maar vroeg of laat
loop je tegen de lamp. Zo ging het ook met Christiaen.
Hij werd gegrepen, wist te vluchten en werd door een handige
ronselaar gestrikt als matroos voor een Nederlands oorlogsschip.
Het leven op zo'n schip was natuurlijk ook een spannend avontuur . . Daar kon je niet iedereen voor krijgen. Zeker met die
vermaledijde barbarijse zeerovers niet. Christiaen kwam op
het schip van Kapitien Hoogerwerff en voer een maand of tien
naar Cura~ao. Aan boord leerde hij ook het nodige van zijn medemakkers en zo vinden we hem in Rotterdam terug. Afgemonsterd heet dat dan. Hij vond opnieuw een kosthuis: bij Jan van
Perven.
Nu moet het gezegd: een tuindersknecht uit Geldrop heeft van
nature ge.e n zeebenen. Begrijpelijk. Dus ging hij op zwerftocht
door de streek om werk te vinden. Of noem het gewoon: bikkesement. Een mens moet tenslotte toch eten. Waar zijn vrouw in
Geldrop al die tijd van leefde? Hij zal het zich wel afgevraagd hebben,· maar de vervreemding was al aardig op gang gekomen .
Brabant blijft natuurlijk trekken en zo vinden we hem in de
buurt van Standdaarbuiten. Wat zegt het spreekwoord over
"eenmaal een dief"? Jajuist. In een herberg haalde hij de
broekzak van een ander leeg. Hij werd gezocht. Voort trok hij.
Naar Ulvenhout.
Hier kreeg hij werk als tuinder. Het leek goed te gaan.

Maar Overste Dop, die de tuinderknecht in dienst nam, joeg hem
na verloop van tijd weg. Het ruwe zeemansleven als matroos op
een oorlogsschip had hem brutaal gemaakt, zoals dat heet.
Christiaen raakte verbitterd . Hij kon geen kant meer op. Hij
ontmoette een dienstmeid, die elders ook weggestuurd was.
Ze vonden bij elkaar troost. Maar re~hter Stephen Graaf van
Randwijck had zijn konklusie later klaar. "Terwijl hij in
Geldrop nog een vrouw heeft, leeft hij met een ontuchtige,
ook weggejaagde dienstmeid verder".
Christiaen trok met "zijn bijzit Marie" naar Zeeland: naar
Zierikzee. Ze zal daar wel bepaalde connecties gehad hebben.
Hier leerde Christiaen Giel Jaspers kennen en hier smeedden
ze samen een plannetje uit.
Een winkelier even buiten Zierikzee - in Capelle om precies
te zijn - was het slachtoffer. Hij werd beroofd. Ondertussen
hadden ze samen we werk bij een zekere Jacob Timmers op het
eiland Goeree. Ook hier ging het met diefstal een stukje
sneller. Opnieuw was het dus afgelopen met het "vaste" werk.
In Breda kochten ze kruit, lood en pistolen. "Zak- en zadelpistolen", zo luidde later de aanklacht. Ze gingen op strooptocht door de Baronie. Christi-aen bracht nog een vluchtig bezoekje aan Geldrop, maar werd daarna gegrepen.
Giel Jaspers was toen ook in handen van de drossaard. Hi j hoefde
op weinig clementie te rekenen. Stephen Graaf van Randwijck pakte
het "Placaat van 1738" erbij om een keihard vonnis te vellen.
Volgend dit dècreet van 1-4-1738 verbeurden "Brandstichters,
Roovers, Moordenaars en Doodslagers lijf en goed aan de Heer".
Giel Jaspers "biechtte" op Sinterklaasavond van 1763, toen hij
uitgestrekt op de pijnbank lag, "vóór de tortuur" zi j n daden
en zonden op. "De tortuur werd niet uitgevoerd omdat hij vrijwillig heeft geconfesseerd"*, zo luidde de mededeling.
Op 16 december werd hij aan e01paal met een koord g e wu r gd en
zijn aangezicht met vlammend vuur gebla k erd . Het aldus geëxecuteerde lichaam werd buiten op d e g erech tplaats op een r ad
tentoongesteld. Hij was dus letterlij k " voor galg e n r a d"
opgegroeid.
Op dezelfde
"Met koord aan d e g alg to
van geseling en bra nd m r k i n w
Het vonnis werd u itg e v o r d. W
de strenge drossaard j u r di c h
Volgens artikel 2 v a n d
Stephen als schout " In p
Het ambt van scho u t e n d
één en dezelfde p ersoon b

h o r e n:

v n

n rov ers vond
Pl aca at v a n 1743.
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het zeker. Aan de ontsporingen van Giel Jaspers is het wel
duidelijk dat Christiaen ook voor het "rad" voorbestemd was.
Dat werd hem door de strenge Stephen dan nog bespaard.

*

De pijniging wercf niet uitgevoerd omdat hi j vrijwillig

gebiecht heeft_
Uit : "Heemkronijk" Heeze- LeendeZesgehuchten 1986

In cfe late Micfdeleeuwen verscheen de pijnbank in onze streken ,
die uitsluitend diende om bekentenissen los te krijgen van de
vercfachte

"Breng 'ns wat mee voor Paulus" is 'n slagzin die 6et
al meer dan 10 jaar erg goed doet .
De kollektie in ons museum groeit gestaag .
Het geeft ons de mogelijkheid steeds weer nieuwe tentoonstellingen in te r i chten en de per manente kollektié
te verfijnen.
In de afgelopen twee maanden kwam weer erg veel binnen .
We noemen o.a.:
Archief
Jaargang Nieuw-Geluid 1955, jaargang Ons Blad 1988.
Bakker
Speculaasmachine

DIALEKT ABC (10)

door .Ad van Eijl-van de Klashorst {Breda)
A As t'm getijt
B Beneent
D Diffrente kleuren
F Faant
G Geneuk hebben
H Hupke
J Juin
K Kaaibandras
L Lichtpaol
M. Mies
N Nutte meid
O Oelewapper
P Plets
R Rengele
S Smoren
T Tietebal
U Ukke
V Versjacheren
W Waffere
Z De zij

als ' t hem uitkomt
wel nee
verschillende kleuren
ongelikte beer
opschepper zijn
hubertusbrood je
ui
vuilnisbakkenras (hond)
lantaarnpaal
mest
gore meid
rare snuiter
plaats/stoep
regenen
stoffen
k i ppenei
welke
verkopen
wat v oor een
HKI

Biblioth eek
Meerdere jaargangen Brabants Heem e n Klein e Meijerij,
ambachtenboekje, boek Ginneken, boeken over houtconstruct i es en timmerwerk .
Curiosa
Horlogestandaard, schilderijtjes , kinderbordje, set
van 7 z andzeven, wandbord Graal, diverse ansichtkaarten.
Geneeskunst
Apothekersgedenkboek
Kelder
Weckflessen
Keuken
Glazen onderzetters v oor k ach 1 , z'eepklopper, cak evo rme n ,
broodplank, messen bak, koolschaaf .
Kinde r literatuu r
Pietje Bel
Klederdrac ht
Strik voor b o e renmu ts , klepb r oek, zonn ehoed .
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Koningshuis
Beker Wilhelmina, beker Beatrix, gedenkboek Beatrix .
Oudheidkamer
Raamhor met witte tetsen.
Religie
Aantal reliquien.
Religieuze bibliotheek
13 tal brochures, Graduale Romanum, :kerkboek 1875.
School
Oude schoolplaten, zeer oude episcoop.
Uniformen
PTT-monteurspet, beenwindsels militairen, mal tropenhelm,
uniformjas Suisse.
Verkennerij
Zangbundel, insignes, prentjes, gidsenwet, kabouter-,
welpen- en gidsenuniform, beker Beatrix als gids,
kabouterzakboekje.
Winkel
Doos huishoudzeep, pak stijfsel, diverse verpakkingen.
Schenkers waren o.a.:
de dames, heren, families sstt , D. v.d. Abeele, W. 'Blonk,
J. v.d. Broek, G. Carton, W. Colsen, C. v. Ginneken, J. v. Gils,
W. v. Gils, J. v. Hooydonk , J . Leclercq, H. Mulder, W. v. Oosterbos, J. v. Schendel, C. Schijvens, Scouting Rafaël, Scouting
Lidwina ., P. Verster, Mw. Voermans, C. de Vries, s. Wagemans,
E . v. Waesberghe, A. Wijngaards.

BRABANTSE UI'ffiAVEN
Brabant is de provincie waar de meeste boeken versch i jnen
over de geschiedenis van die provincie of onderdee l daarvan .
Het Noordbrabants genootschap heeft het initiati ef genomen
e e n boekwinkel te openen met uitsluitend Brabant ica
(Parade 17 Den Bos c h).
Door bemiddeling van deze genootschapsboekhandel
zijn een aantal Boekhandels in de provinc i e goed v oorzi~n .

41 e HEEMKUNDE ·.~ :BRABANI'S HEEM
door Kees I.eijten
Woensdag 2 augustus a.s. start het 41e heemkamp van Brabants
Heem met een ontvangst om 17.00 uur.
Vier dagen later, op zaterdag 5 augustus, wordt omstreeks
15.00 uur dit samenzijn besloten.
Vier dagen fietsen en wandelen in de omgeving van Heeswijk
Dinther.
Vier '.dagen genieten van een mooi stukje Brabant.
Jaarlijks nemen zo'n 150 heemkundigen deel aan de werkkampen, die .steeds weer op 'n andere plek in Brabant gehouden wordt:
Het inschrijfformulier . verschijnt medio mei in ' t tijdschrift
"Brabants Heem".
Indien U nu al wilt inschrijven,· dan kunt U 'n inschrijfformulier afhalen op het redaktie-adres van dit tijdschrift~

TIJDSCHRIFT BRABANTS HEEM IN NIEUW JASJE
e
Met verschijnen van de 41
jaargang heeft het tijdschrift
"Brabants Heem" een ware gedaanteverwisseling ondergaan.
Het tijdschrift werd breder, waardoor een grotere marge
mogelijk werd.
In. die marge de onontbeerlijke noten, kleine illustraties
en verwijzingen. Ook werd het mogelijk foto's breder af
te drukken .
Het werd een moderner tijdschrift met een betere lay~out.
De hoge kwaliteit blijft onveranderd.
Zondag 19 maart overhandigde Kees Leijten, voorzitter
van Brabants Heem, het eerste exemplaar aan Gerrit Beex,
die reeds veertig jaar in de ~edaktie van Brabants Meern
zit.
Op diezelfde gelegenheid overhandigde gedeputeerde · 1
Mw. Hubers-Fokkelman de penning van G.S. aan Gerrit Beex
als waardering voor dit werk.

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPRE.EKWOORDEN

opgetekend door Annie van Dort
23. Heer des Heere n
Geef mij kost e n k ler n
wat geld als i k in nood ben
Den Hemel als i k dood b n .

( 1 7)

informat ieblad voor de leden van de heemkundekrinq •paulus van Daesdonck•
•ieuv-Ginneken. Bet staat internationaal gereqistree:cd onder ISSN-0 166- 0438.
"rschi j nt vijf maal . per j aar en geeft naast veel informatie voor de leden
vele kleine bi j zonderheden en saill ante details uit de geschiedenis van de
re Heer lijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bave l en de gete Hieuw-Ginneken.
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BRUIIDFTEN (2)
dCXJr Jac Havennans
In dit tijdschrift las ik met belangstelling het artikeltje
"verjaarsfeesten van Gelukkige Echtelieden" van Kees Leijten 1)
In het Nieuwsblad (Tilburg) verscheen onlangs onder de
titél "Huwelijksfeesten" een iets afwijkend lijstje.
Ter vergelijking gaan ze hier bij
huwelijk
jaar

2
3
5
6 1/4"
Il
7
8
10
12~

15
20
25
30
35
37~

40
45
50
60
65

katoen
papier
leder
hout/groen
blik
wol
tin
koper
porceléin
kristal
zilver
parel
zilververguld
robijn
saffier
goud
diamant
briljant

67~

70
75

Lijst "Nieuwblad"

Lijst "Paulus"

platina
radium

*

katoen

*

hout
tin
peterselie
blik
roos
koper
glas/kristal
porcelein
zilver
parel
linnen
aluminium
robijn

*
*

*

*

*
*

goud
diamant
ijzer
steen
genade
kroonjuweel

Een aantal van 8 is hetzelfde (*) .
Sommige .wisselen. Wellicht bestaan er nog_ andere omschrijvingen.

1) Zie B . v . P . 32 p . 156 en B .v . P . 69 p . 176 .

UITSPRAAK (67)
Zelfs de kinderen van de dokter
lopen met 'n snotneus.

C. J .M. Leijt en en J .C. van der Westerlaken
Cr aenlaer 18 , 4851 '1'lt Ulvenhout, 076·- 61 27 42
J .A.M. Soeterboek
C.J. M. Leijt e n
De heemkundekring •paulus van Daesdonck• werd opqericht 3 april 1975 en kon:i.nltlijk
erkend als vereniging op 25 november 1975.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.

: Abdij van Thornstraat 18 , 4854 KG Bavel, 0 1613- 34 88
: 52 . 18. 33 . 639 t.n. v . Paulus van Daeadonck
: 37. 13.311
t.n.v. Paulus van Daeadonck

heemkundekring heeft een :igen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en
r groepen op verzoek . Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
Luijten
Langen
Verkooijen

't Bofflandt
36
Kloosterstraat 46
Markweg
2

Langen
Meeren
Luijten
Grauwmans
Booydonk
Verkooijen
J espers
975
1977
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1987

Monumentenboekje
Molen "De Korenbloem•
130 jaar Mariaschool .
Korenmolen •De Hoop•
Drie eeuwen kerk i n Ulve nhout
van Ginneken tot Nieuw Ginneken
Driekwartee uw Cons tantie
David Tomk ina
Veldnamen 1 ~ 2 0 ( 1983 - 1986)
100 jaar school Galde r
carnaval in Oud- en Nv, Gi nneken
Gouden Paulus
Tussen Witte Wolk e n Anneville
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Ba ve l
Wandelen in Ulvenhout (Call ot )

Ulvenhout
076 - 61 29 26
Bavel
01613 - 14 67
Strijbeek
076 ·- 61 31 55
voorzitter
vice-voor zitter
secretaris
8
2 secreta ris
p:nninqmeester
2 penningmeester
technisch koOrdinator
medew. Bavel
medew. Galder/Strijbeek
medew . Ulvenhout

(1987)
( 1988 ~
(1988)
11988)
(1987)
(1987)
(1986)
(1987)
(1988)
(1988)

J.M.E . M. Jespers (uitverkocht)
J . C. van de r Westerlaken
C.J .M. Le i jten
H.J . Di rven, K. A. B.W. Leenders e.a.
Dr. J .L. M. de Lepper
H.J. Dirven , J.C. van der Weste rlaken e.a
J.C. en R. van der Westerlake n
Dra. B.J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir . Chr . Buika
A. M. M. Ve rkooijen e.a. (B . v . P. 44)
Br i even van Paulus 146)
Redaktie e. v .a. (B.v . P. 50)
J ee J eapera
J ee J eapera en Dra . Barry Ve rhoe ven
Dr. C.S .M. Rademaker ss. cc.
Ir. W. J . Bonekamp , M. P. C. Scheepers

TSCBAP
t vereningingsjaar van de heemkundekr ing l oopt va n 1 september t ot 31 auqus tus.
at divers e heemaktiv i t eiten , lez ingen, t e ntoonste llingen e n excurs i es geeft
kring het tijdschrift "Brieven van Paulus • .uit.
let lidmaat schap van de Kring ge l dt voor het gehe l e gezin en bedraagt voor het
renigingsjaar 1988-1989 f 25, -- per jaar.

