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GRAZEN 

Grazen is een van de gehuchten die onze gemeente Nieuw-Ginneken 
rijk is. 
Het gehucht ligt als een enclave geklemd tussen ond~rdelen van 
de Belgische gemeente Hoogstraten. 
Grazen is vooral bekend door, Johanna Jansen en haar oude 
boerderijtje. De boerderij is een pracht monument. 
Laten we hopen dat het zo blijft nu Sjoke Jansen overleden is. 
We wijden ui.tgebreid aandacht aan deze interessante vrouw 
uit ons heem, waaraan vele artikelen gewijd en waarvan vele 
foto's gemaakt werden. 
Grazen ligt aan de grens op een plek waar destijds veel ge
smokkeld werd. 
Smokkelen was het onderwerp van een van onze avonden. 
Smokkelen was iets spànnends. 
Het was een kunst. Hoe neem ik die douaneman te 

GRAZEN 
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De vijftienjarige PAULUS VAN DAESDONCK 

wenst al zijn 600 leden een VOORSPOEDIG 1990 

Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Donkere maand 1989 

In een bomvol café-restaurant De Grens op Strijbeek was er 
de speciale sfeer, die nodig is voor een avond over smokke
len. 
De ongeveer 120 aanwezige leden werden door Madeleine en 
Toon Braspennincx, de eigenaars van dit rustieke etablisse
ment, gastvrij onthaald op een aantal heerlijke hapjes. 
Brouwer Stan Sterkens uit Meer was op deze avond aanwezig 
om in deze entourage De Smokkelaar te presenteren. 
Een bier van hoge gisting, dat de Paulus-leden opperbest 
smaakte. 
Geen wonder dat Radio Brabant aanwezig was om dat allemaal 
door Wies Jansen vast te laten leggen. 
In alle vroegte was de andere morgen tussen 7 en 8 uur 
dit alles in heel Brabant en ver daarbuiten te beluisteren. 
Op 14 december werd op een redelijker tijdstip nog eens 
aandacht aan deze avond van Paulus besteed . 
In deze ambiance (op Belgisch grondgebied!) hield Paul 
Spapens zijn interessante lezing over het smokkelen 
zoals zich dat de laatste 150 jaar in onz e contreien 
heeft afgespeeld. 
Tot slot verto onde Paul Spape ns nog t wee ko r te films 
uit de jaren vij f tig over ach t r volgingen zonls die 
toen voorkwame n. 
Alles bijeen een avond , die d aa nwe zigen niet snel zul
len vergeten! 

Op maandag 22 n het derde en laatste op-
treden plaats n c.s . in de Paulus' cyclus 
"Kun je zinge n, z i ng d nm ". J a n Jorissen zal dan weer 
als seconda nte n naast zich h e bbe n Jan Soeterboek, Roeland 
Stoop en Piete r va n Ginneken. 
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Dit "stel" staat garant voor echt ouderwets gezellige avónd, 
waar weer uit volle borst meegezongen kan worden. 
Dit alles staat te gebeuren op 22 januari bij café-zaal 
Bruiriinks in . Bavel om 20.15 uur. Kunt U nog zingen? 
Zorg dat U er bij bent. 

De Geboorte 

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

J.C. van der Westerlaken 
voorzitter. 

* 

Het heemkundig museum Jan 
te Etten-Leur opende op 2 december een 
over "de Geboorte". 
Men heeft dit thema gekozen, omdat dit interessante, 
25-jaar oude museum voor het eerst een wisseltentoon
stelling houdt in het met één huisje uitgebreide museum. 
Burgemeester M. v.d. Ven oud-burgemeester van Nieuw-Ginneken, 
opende de tentoonstelling. 

Ze telt voor twee 
Vrijdag 10 november j.l . opende gede pute e r de Mw. J. Baartmans 
de tentoonstelling "Zij telt voo r twee ", die tegelijkertijd 
in Breda, Den Bosch, Helmond e n Oss gehoude n wordt. 
Het behandelt de vrouwenarbeid in d e vo r i ge eeuw en aan het 
begin van deze eeuw. 

** * 

Twee interessante tentoonstel lingen waaraan o ok Paulus van 
Daesdonck zijn bijdrage l e verd e . 
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AGENDA 1989/1990 (57) 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 

1 Begin 15e Verenigingsjaar. 
10 Opening Tentoonstelling "d'Oude Imkerij" 
18 14e jaarvergadering 

Lezipg C. Braat: 't Brabantse Landschap". 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling d'Oude Imkerij. 

15 Brieven van Paulus 76 

5 Museum open. Tentoonstelling "d'Oude Imkerij" 
27 Lezing "Smokkelen" door Paul Spapens in 

· Restaurant "De Grens" te Strijbeek. 

3 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling "d'Oude Imkerij". 

-------------------------------------------------------------------

jan. 

febr. 

maart 

9 .en 

april 

mei 

15 Brieven van Paulus 77. 

7 

22 

4 

15 
17 

4 

18 
12 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling "d'Oude Imkerij". 
Jan Jorissen II!. Liedjes van na de oorlog 
in Zaal Bruininks te Bavel. Aanvang 20.15 u. 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Opening Tentoonstelling "Miniatuur Koetsen" 
Jac v. Steen exposeert. 
Brieven van Paulus 78. 
Kaderdag "Veldnamenonderzoek" te Tilburg.* 

Museum · open. Tentoonstelling "Miniatuur 
Koetsen". 
Studiedagen Archeologie te Boxtel.* 
Fotoclub Nieuw-Ginneken met dia-klank
beeld over Nieuw-Ginneken in Fazanterie. 

1 Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen". 
3 Paulus van Daesdonck 15 jaar. 

15 Brieven. van Paulus 79. 

6 Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen" 
7 Lezing "50 jaar na de inval der Duitsers". 

13 Benego-dag in Etten-Leur.* 

\ , 
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j un i 3 Muse um geopend . Tentoo ns t el ling "Koetsen". 
4 Excursie . 

24 Bavel Anno 1920 . 

ju l i Museum geopend . Ten t oons t e lling "' Koet s en". 
15 Br i even van Paulus 80 met Bib liogr a fi e II . 

a ug. 4 Museum ges l o t en wegens vakantie . 
8-1 1 42e Heemkund i g Werk kamp 

3 1 Einde 15e Veren i g i ngs j aar . 

·- · * Activiteiten van de Stichtin g Brabants Heem voor de l e den 
/ 

van alle aangesloten Kringen ~ ~ ---:-- 1 / . r . - '·, . . :1 // ~ 
~ ....-1:' .- ' ' ft ft(/ . / 

~rrmtiunbig4-'thrrfbrricfJt 69 SÎw0+ /~.> __ :.'·/ ~ ·~ - - • 

~~~ ~)'---.,,, . . 
Wintermaand-Do nkere ma and-Decembe r __L_:__~~-,... - ~-~ · 
Als S int-Barba r a wil (4 / 12 ) · ' ··- - -
s t a a t de vrieze man stil . 

Lo uwma and - Sne euwmaand-Ja nuar i 
Wie op S int Geno ve va s noe i t (4 /1 ) 
zijn boomgaa rd overmachtig bloe it . 

Ook dit jaar tre kt de Ke rs tgroep " En Gij S t err e " r on d 
i n ons h eem. 

v . l.n. r. I ne Ve r saevel, Pieter v . Ginneken, Toon Ve r s aevel , 
Roeland Stoop e n Ja n Soeter boek . 
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SMJKKELEN IN BRABANJ' 
dcx:lr Anneke O::rnes-v.d. Berq. 

Dat smokkelen tot de verbeelding spreekt bleek uit het 
groot aantal "Paulus-leden" dat op maandag 27 november 
naar België trok. 

In café-restaurant De Grens bij Strijbeek sprak de jour
nalist en schrijver Paul Spapens ("Smokkelen in Brabant") 
over sociaal-economisc he aspecten van smokkelen in de 
periode van 1870 tot de jare n '60 van deze eeuw. 

He t wa s de eerste keer dat de heer Spape ns zich zo direct 
tot zijn publiek r ichtte . Normaal geeft hij geen lezingen 
maar "het gemoedelijke" van Paulus sprak hem aan en mede 
door de introductie van smokkelaarsbier dat op deze avond 
z ou plaatsvinden, zwichtte hij voor het verzoek va n 
J. v.d. Wes t erlaken. 

Er zijn 6 belangrijke periodes te o nde rsche i den in de 
s mokke l tijd vanaf 1870 

1. Zoutsmokkel (e ind 18e eeuw) 
2 . Eers t e Wereld oorlog 
3. Crisis j aren 
4 . Twee d e Wereldoor l og 
5 . De we deropbouw 
6 . Botertijd 

De laatste period e onderscheid 
uitgebreidere crimi naliteit . Ging h 
om het verlic h ten van d d 

eerdere d oor 

botersmokkel. 
z i c h later 
van a l coho l. 
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Werkloosheid 
,Dat. eerder door een groter aantal personen gesmokkeld werd, 

" ~·· ,, ··,, . . blijkt uit een groot aantal rapporten, onder meer vah de 
' · , ~~~chtbanken waar de gearresteerden berecht werden, 

Het waren vooral de werklozen die zic h schuldig maakten 
aan smokkel. Dit blijkt ook uit het plotselinge teruglopen 
van smokkel rond de maand oktober. Velen vonden dan name
lijk tijdelijk werk in de bietencampagne. 

Alles wat in België goedkoper was werd gesmokkeld; suiker 
elastiek, tabak, lampen, noem maar op. 
De spullen werden veelal op de fiets meegenomen in zakken 
aan het stuur, maar ook weggestopt in b.v. een hol zadel 
of onder je kleren. Uiteraard werden er ook zaken van 
Nederland naar België gesmokkeld. Vlees en vis waren erg 
in trek. Ook levende beesten werden over de grens gebracht. 
De bekken ingesmeerd en jutezakken over de poten tegen hoef
afdrukken . 

In de eerste wereldoorlog vierde s mokkel hoogtij. 
Er ont stonden zelfs beurze n in Amsterdam e n Rotterdam. 
Smokkelen was dan geen " centje-bijverdienen", maar het 
ging om grof winstbejag ten koste van de Belgen. 
Een en ander werd tevens mogelijk door medewerking van 
hiergelegerde militairen. Militaire voertuigen waren dan 
ook de eerste auto's die betrokken waren bij smokkel. 

De heer Spapens heeft vooral gesproken over de periode na 
1870, omdat vanaf dat moment de grenzen tussen België en 
Nederla nd bewaakt werden door douaniers. Zij waren afkom
stig uit Holland en deze Hollanders kwamen hier "eens 
even vertellen wat wel en niet kon". Dat wil niet zeggen 
dat daarvóór niet gesmokkeld werd. 
Wat zuidelijker werden in de jaren 1820 tot 1836 maar 
liefst 40.300 honden doodgeschoten die opgeleid waren 
om kant te smokkelen. 
Als er accijnzen betaald moeten worden proberen mensen 
dit te ontlopen. 
Dit is altijd geweest en zal altijd zo blijven. 
Momenteel wordt echter de smokkel enorm geromantiseerd. 
Er worden anekdotes verteld en gepubliceerd en er zijn 
een aantal smokkelroutes uitgezet door de grensgebieden 
om met de auto of de fiets door "smokkelland" te touren. 

Smokke lbier 
Op initiatief van een aantal café- houders uit Hoogstraten 
en een brouwer is zelfs een speciaa l "smokkelaarsbier" 
gebrouwen. Het etiket t oont ons een smokkelaar die zich 
met zijn zaklantaarn een weg zoekt. 
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Gezien de hoeveelheid lege glazen werd er ook in café 
De Grens heel wat "gesmokkeld". 
En niet alleen het "smokkelaarsbier", maar ook dé door 
het café aangeboden warme hapjes werden gretig ingenomen. 

De heer Spapens had een groot aantal dia's meegebracht en 
een videofilmpje over het werk van de Belgische douane 
in de SOer jaren. 
Pas toen leek het ijs in de zaal volledig gebroken! 
Want hoe serieus de filmpjes van oorsprong ook waren, de 
wilde achtervolgingen lokte vele lachsalvo's uit. 

Met deze video werd werderom een geslaagde avond afgesloten. 
Het was tevens de laatste lezing voor Paulus in de jaren 80. 
Maar ook in de 90er jaren gaat Paulus' door met activiteiten. 
Op 22 januari 1990 gaat Jan Jorissen samen met Paulus' de 
90er jaren zingend in! 

Geachte Redaktie, 

. ~ 
~~28-11-'89 

Het was een heerlijk avondj e s mokkelen, daar op de grens 
in De Grens in Strijbeek. 
Opgetogen over dat ik daar aan bij heb mogen dragen, dit 
briefje om mijn lof over te breng n voor de geslaagde 
opzet. 
Dat het jou en julli h mkundekring go d mag gaan. 

Gro t n, 

Paul Spapens. 
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HEEMKUNDE OVER DE GRENZEN ( 2) 
door Kees l..eijten 
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Zondag 29 oktober bracht de heemkundekring Zwiazek Podhalan 
(Vriendenkring van de Bergen)* uit Zakopane een tegenbezoek 
aan ons museum. 
Ze waren zeer enthousiast over onze verzameling, waarvan 
ze veel terugkenden. Veel was hen ook onbekend. 
Paulus tracteerde hen op roggebrood met zult. Zij zongen 
en speelden hun muziek. 
Jammer dat ondertussen vandalen de Poolse bus openbraken 
en een viool en enkele paspoorten stalen. 
Nederland op z'n smalst! 
Gelukkig dat een snelle actie het verdriet snel deed ver
geten. Twee weken exposeerde onze Poolse vriendin Yolanta 
Peksa haar schitterende achter-glas-schi lderijen op het 
gemeentehuis. 
Schitterende voorbeelden van Poolse Volkskunst, die we ook 
zagen in het heemkundig museum in Zakopane. 

* Zie ook B.v.P . 74 p. 149 en 76 p . 9 . 

t t 1...'S l~J rn-1","t.,b " to /J'nU·f 
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J-t~'c:c;{ t/ "-ê· c~-,7 ---06 !<..?--~- t-L>t:-H-z. " 7~-c--

t,10 ')~~-~ Áe-' Ut:v61}-c~-t t{Pe.r. ·nlr;J' 

{'/y?-?L-L- '?P-E<·á-ty Á~:4c- .J.c..~/ L"'éA-?""U~~"/.4.J . 
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Het is hee l f i j n z u lk 
prachtige oude hu i s , 
Ik en mijn ma n z i j n 
in jullie prac ht i g 

mo ten in dit 
i nge n. 

u llie kunnen zijn 
nte . 



UI'!' ONS GASTENBOEK 

W imieniu Zwi~zek Podhalan - Zakopane serdecznie dzitkujemy 
za przyjecie w Museum jednoczes nie iyczymy Wam duio suksesow 
w pracy dla dobra tradycji i kultury swojego regionu. 
Pamietajaé o korzeniach swojej kultury, cz~owiek rooie si~ 
rozwtjaé prezedewszystkiem duchowo. Tradycja jest godnosé 
i duro~ kaidego rzetelnego obywatela regionu. 

Szczesé ·Boie 

Andrzej G~sienica - Makowscy 

Vertaling 

In de naam van de Zwiazek Podhalan - Za kopane hartelijk dank 
voor de ontvangst in het museum en tevens wensen wij U veel 
succes bij het werk ten behoeve van goe de tradities en kul
tuur van Uw eigen regio. Blijf U herinne ren de wortel van 
Uw eigen cultuur dan kan de mens zi c h vooral geestelijk ont
plooien. De traditie houdt in~waardighe id en trots voor ie
dere eerlijke inwoner van de regio. 

God s Zegen 

And rze j Gèsienic a -Makowscy 

(Vertaling Me v rouw H.J.R. Ga r c ia -Ciecka) 

't Ç";is f",,, 6 o e.i: h?<'f

"/>oo / ..s e. n c.un e. r7 
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Restaurant Le Canard 

H ::i: J t5-~ :-n::. :-k1 2 ~ 
, S 13 BB Br:Ja 
T.:-k fo..1n 076 • 2 ~1 ~0 C Jij n;:n) 

Geachte heer Leijten, 

R~~o B:::ik 1.i .2 .+_ 05 . 3~ 3 
.l. .B.:\ 52 .07.05 .300 
Po:-1~iro l.~3579 1 

Br e d a ,29 n o ve mb e r 1 9 89 

* De regels van de Menu-l ee r we rden in 1919 al b e t er 
toegepast als in het me nu uit 18 90. 

Even een beetje menu - le e r. 

Het meest toegepaste menu-schema is het volgende: 

koud voorgerecht 

*·** 
soep 

*** 
warmvoorgerecht 
*** 
Hoofdschotel vis 
*** 
Hoofdschotel vlees 
*** 
Hoofdschotel gevogelte 
*** 
Hoofdschotel wild 
*** 
kaas 
*** 
Warm zoet nagerecht 
*** . 
koud zoet nagerecht 
*** 
ijs 
*** 
fruit 

Met vriendelijke groet, 

-c-~~ 
C.van Beek 

Wi j hebben het menu berekend 
zond e r bruidstaart {aantal) 
op + f 195.00 p . p. 

Voor ons is duidelijk dat pudding 
geen voorgerecht is,maar to e n was 
dat nog niet zo duidelijk. 

Volgens de geschiedenis we rd voor de 
e erste keer e e n menu p e r gang 

geserveerd bij een d i ner in 18 60 
te Clichy bij Parijs.De Russische 
adel gaf een diner,waarbij de s chotel E 
niet tegelijkertijd maar één voor 
é é n werden g eserveerd. 
De chef kok die dit verzorgde was 
Carème,deze had een lijst gema a kt, 
wa arop aale gere c hten vermeld stonden. 
Dit was dus het begin van de menukaart 
En eenpanzet in de menuleer. 

" 

ichildeadsoee. 
Viemhpastcitjes. 

Ossenha<ls met snijboooen en aaPdapgelen. 
lj.allslricandeau met "doeerwten en aarda1rnelen. 

plumpudding met rumsaus. 

Clebraden ~l!een met abri~o11en. 

Vepsche 11alm met salade. 

}lar-asquingelci. 

~oga. 

füuidstaart. 

Vanille ijs. 

}\:nanas. 

Dessert, enz. 

OVER EI'EN GFSPROKEN ( 4 ) 

Menu uit 1890 

Honderd jaar oud i s bo ve n staand me nu, dat in 1890 werd klaar
gemaakt ,door kok "De Vries " u it Deventer. 
Onbegrijpelijk veel werd er in die dagen gegeten of de 
porties waren we l erg k lein. 
Op onze vraag aan de heer Va n Beek, leraar kok en tevens 
eigenaar van Le Ca nard i n Prin c enhage presenteerde hij ons 
dit menu, waaro ve r we 'n hele a vond mogen d oen voor f 195,-
p.p. 
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Zaterdag 7 oktober 1989 vierde ons medelid pater Wilfried 
Mertens o.f.m . cap. zijn 70-jariq kloosterfeest. 
Jan Soeterboek schreef een sonnet voor hem en bood hem 
een door hem gecalligrafeerd exemplaar aan. 

FRANCISCAANS 
door Jan Soeterboek 

Franciscus zingend in de zon, 
begrepen hebben het de dieren 
die samen met hem wilden vieren 
de schoonheid die de schepping won. 

Het ruige water van de zee 
de tere bloemen en de bomen 
daarover kon hij uren dromen 
hij nam ze in gedachten mee. 

Wat heeft 'n dichter dan aan goud 
als zon en maan hem toebeho ren 
en hij van alle mensen houdt, 

verlaten heeft d'ivoren toren : 
geworden tot het kostbaar zout 
verzamelt hij 't rijpe koren. 

- Pater Wilfried. geniet van he t Harmonicaspel van Jan Soeterboek 
in het cafeetje van Paulus . 

foto: J _ Grauwmans 
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Elke maand staan we weer versteld van de vele kleine en grote 
gaven, die binnenkomen voor onze vele kollekties. 
Naar kollektie gerubriceerd kwam er het volgende binnen: 

Apparaten 
Ouderwets Typemachine 

Archief 
Jaargangen "Vorsten", jaargangen "Lourdes ". 

Bibliotheek 
Oude boeken, Krantenknipsels. 

Café 
Kruikje "Limonade Gazeuse" Jan Sips, borrellepeltjes, 
mandfles. 

Curiosa 
Bord, plaquette. 

Electra 
Oudelektrisch materiaal, ouderwetse stofzuiger. 

Geneeskunde-Gezondheid 
"Dokters"-tas, tinctuurf l esje . 

Keuken 
Kommen, schaal, koperen koekepan ~ 4 5 , e ma ille schaal ~ 40, 
vork en lepel nutricia. 

Klederdracht 
Zwarte neusdoek. 

Koninklijk Huis 
Blik "Juliana", pla qu 
Juliana-Bernhard. 

Land- en Tuinbouw/ V e l 
Oud landbouwgereed schap . 

J u nh r d, wijn 50 jaar 



Loodgieter 
Oude pomp. 

Religie 

Knielbankje Kapel, doop-garnituur, kruisbeeld, schilderij 
H. Familie, kruisbeeld van lucife rsdoosjes. 

Religieuze Bibliothee k 
Boekje Wees Gegroet, diverse bo eken. 

Serviesgoed 
Melkkan, suikerpot en waterkom. 

Speelgoed 
Spaarpot "Missieneger", miniatuur auto. 

Uniformen 
Diverse uniformdelen. 

Verenigingsleven 
Vaandelstok Verkennerij 

Winkel van Sinkel 
Oud Luciferdoosje, pak Aket-koffie. 

Van Mevrouw E. van de Wijngaard, die kleiner gaat wonen 
ontvingen we vele oude uitgaven van Paulus terug, die 
ze niet meer kon bergen. 
Voor ons archief een welkome aanvulling. 
Ook schonk ze ons de tijdschriften "Lourdes" en "Vorsten" 
in meerdere jaargangen en een aantal interessante boeken. 

Schenkers waren o.a.: 
De dames/heren: W. Colsen, Bas Ernest, H. Frijters, 
C. v. Ginneken, J. Heestermans, C. Leijten, H. Raats, 
H. Rode, R. de Ruyter, C. v. Schendel, H. Veltman, 
E. v.d. Wijngaard. 

UITSPRAAK (70) 

Doe gek om niet gek te worden. 
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FOTKLORE ( 1 ) 
door A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst. 

De dood van de baas werd ook op veel plaatsen aan de 
huisdieren aangezegd, want zij stonden in nauwe betrekking 
tot het gezin. 
Vooral de bijen werden hierin gekend. 

In Barneveld maakte men een zwarte streep op de linkerzijde 
van elke korf als teken van rouw en in het noorden zei men 
het de bijen als volgt: 

Imme, imme, din heer is dood 
Nu bliw bi mi in mine nood 

Toch is ook bekend dat de bijen meer naar het zuiden en in 
de Kempen aangezegd werden, dat de baas dood was. 
Men klopte om de beurt op iedere korf en riep: 
"Bietje waakt, want de meester slaapt". 

* * * 
Tu s sen miJn oude papieren vond ik een folder van een bijen
markt in Tilburg ruim 60 jaar geléden. 
Op de folder een verhaal over honing en een aantal oude 
recepten. 
En wat vindt U van het telpatroon van Sint-Ambrosius op de 
hartpagina in deze Brieven van Paulus? 

Drie wespe n nesten , zoa l s z e te zien zijn op onze 
tentoon s t e l lin g o ver Imke r ij . 
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[ LEES EN _- BEWAAR DIT, HET HEEFT WAARDE ! 1 -

BEZOEKT··.·. 
· .. •. 

Woensdag !9 __ -__ S~ptemb:er. 19.28 
~- - -- -- te ·TILBURG 

.De •··•H ollinû'lllO ~k1 ·· · · 
·in ··. de· BoterhOlnaast·bet stadhuis 

Aanva~g : ~an -:de markt '7 uur-v.m. 
. . , . . - . . ... ../ 

. ~Keuring· om ~9 .i:fl;lur V.fil.""I .· -. -- ; .·. <. . -,. . -. --~~~~:. . - . . .. : . ~ - .. , ·. 
De . officieele opening heef ().:frcà half elf plaats op het 

_- Spórtpark _'Cloor den HoogEd"Achtb. _Heer Burgemeester 
· vaq Tilburg. · · ' ' · · 

Onder de bezoékers -_ aan _de- Honingmarkt .zullen gratis . 
· eenige -potjes honing :wordeq · verloot. 
· De markten dur~n tot circa 4 uur n.m. 

' 

•========================================'• 

HONING. 
.· · . 

. - , In den Bijbel wordt op zeer yeel plaatsen van honing en 
honingraten · gesproken. . . . . 
. - Het woord Gods werd _óm zijn ioetheid. wel vergeleken bij 
honing. Honing ontstaat uit nectar, _eeri zoet~ welriekend en 
heel zuiver · afscheidingsproduct van l;>loemen: Onafgebroken 
van den vroegen morgen tot den laten avond zijn de werkbijen 
in a_ctie om-het te verzamelen. Bij praçh_tig weer is geconstateerd, 
dat die . vroege morgen_ reeds aanvangt om c.a. half drie, terwijl 

· als wij 's zorriers reeditlicht op de.fiets branden, nog bijen zwaar 
beladen huiswaarts keeren. -. .· · . ·. - . 

Gee.n wonder dat de bij het symbool ïs vari gestadige ·werk
zaamheid. Een geliefde naam bij de Israëlieten was "Deborah", 

· wat "bij'' ·of "ijverige werkster'' beteekerit. Xenophon heette 
wel de Attische bij, omdat hij zooveel werken schreef. De _statie
kleereii. der Egyptische Pharao's waren vérsierd met gouden bijen • .. 
Ook de kèizerlijke mantd van Napoleóri was er rijk .mee bezet. 
Tegenwoordig vinden we bijen alswatérmerk inörize twintig- · -
gulden biljetten en prijkt een bij op 'eèn bloem op Italiaansche 
munten. -". , · . .. .- - . ·,,. __ '- . ·.. . 

- . Bij iulken ijver verwondert het niét, dät sterke bijerivolkèri 
. een dagopbrengstnalen van 3.85-5 K.G. aan riectarieri. En l:och, ' 
' hoe ~leiî} is ' zoo'n honingmaagje,.14~16 Iri.~3 . - In een lading " 

; word.t- ·.c~2 .·· 20 m.G. _ in~egedragén. ··.-Thuisgekomen wordt de .~
, inhÖücJ.: dèr honingmaag, die doo~ eén_ soort veri.t'ie_l volkomen 
. Ü> afgesloten _ van qe o'verige spijsverteringsorganen; teruggelegd · · . 
. · in ' cellen/ ~Echt bij de vliegopeni_ilg gelegen> :Er zijn bloemen :. 
·waarbij de ne.ci:ariën tot 90% ·waterbeyatteri, tenvi)l )let vocht• : 
·gehalte van rijpen honing 18-24% heqraagt. Z0çdrà een groot · 
gedeelte van het overtollige vocht door. slaan met de vleugels ·: 

. -i<; verdampt èn uit de woning !s 'gemalen, _w~rd~ de honing tfa~ 
< de bestem.:ie plaats gebracht, gelegen zoo ver mogelijk va!l het 

vlieggat. Geleidelijk raakt zoo_ de heele woning vol. · Is het 
vochtgehalte op peil gekomen, dan ·wordt ieder _celletje -door een 
fijn wasdekseltje afgeslo'teri eri krijgen we _den prachtigen, ver-

• zegelden honing, mooi te Zien bij . blarik~n raatnoriing. Hei: 
mooie witte_wórdt · verkregen -uit jong, z.g. -;,i:naagdel!jk" r·aat 
en ·_doordat. het_ -dekseltje piet volk.omen op · den . honing .rust. 
De celleije3 zijn dus r.iet heel vol. Bij ouden honing; die èenigs
zins kan gisten, rá::tkt de hor.ing het dekseltje .en ontstaat eeri 
zeer grijs aa1izien. Ook bij Egyptischen. honing lig~ het deks.eltie . 
op d~n honing. In oud raav heeft de honing niet. zoo'n mo01 . 

. aanzien en . is geen prima . kw~l~teit.~ . . . . . . .· . 

,._. 

. ; . . 

RECEPJ:EN: . · 

VOOR HONINGKOEK: .· .' ·. · .·-:,~ . 
. - 1. pond bloem" liefs t roggebloem; ; : ; 

8 eetlepels geworie suiker'. · ·" · ' :~ - · 
4 thedepels gemale11 kaneel. · · · .. · .: . · 
2 · theelepel ties gema len J;ruidnage 1. · 
2 théelepe,ls. z1.1iveringszo ut. · · 
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Alles goed menge.-i. Daarna bij voege~: 
1/ 2 pond heidehocing ) , · . - .·· ·. -

. 1/ 4 liter melk ) géÎnengd. . . .. 
Daarna alles goed mengen en gedurende één uur m .. een 

broodbus bij matige _warmte bakken. , · · ·:1 . 
Broo.dbus wat insmeren met boter voor het "loslaten • . 

HONINGWATER! . ·.'~··· . 
· ·. _Men mengt een lepel vol honing iri · eeri gla·s v~rsch wàter-. , 
. _Dez~ drank is in alle opzichten te preferée~éi:i boven suikerwater. 

HONINGLIMONADE! 
· . Men voegt bij het bove~genoemde · ·honi:1gwater eenÎge 
druppels citroensap, bessensap, frambozensap, enz., naar sinaak~ ' 

HONINGLlKEUREN. ... . . . ..· . , 
Alle likeuren kan men ook bereiden ·door bij de fabricatie 

' de 'suiker te vervangen doór noning :of honing-alcohol, d.i. 
gegiste en gedistilleerde honing. - ~-' - . 

Likeu.rbereiding is echter een wrrk: van specialisten: 
Het volgende kan men zelf probeer.en . .. 

.. . . " . . 
>: .LIQUEUR D'OR (Gouden like~h.' >3 -:C _ .. ·: . . . 

:c_· "·. · Men neemt 4 K .G. honing, welke :mën mengt met water~ 
~- ioö; dat me1i 8 L. melange krijgt. D_e 8 L.~. kookt meri in; totdat 
"er slechts 4 L. van ·overblijven. . . ,-,-.·_:" . ~ .· : " - .-- ' ' -

·', ::: . . Dan mengt men deze 4 L, siroop· ·met -~ L goeden, zuivéren 
' alcohol, · ~àarin nien te voren gedurejide 8 à 1~ dage~ 3 stokjes '. 

rijpe v_anille heeft laté1i .voorweekeû. : Zoodoénde knjgt me_n 
7 L : hoo~fijne Likeur .. · CV.~irnoi). < 

VRUCIJTENCONFIJTEN '1N l!ONING: ' : ' ' ' 
. . De honing laten koken; Schuim goed _afhalen . . De vruchten 

- er. in doen: De massa stéeds roèren • . Na:· een kwari:iei' koken, 
_lauw la.ten worden en in glazen doen, · Om te weten of honing 

· · voldoende kookt, legt men er een ver~ch kippenei in. Als het 
ondergaat is .dit een teeken, dat hij .nog 'niet kookt, blijft het 

. · _drijy~n, dan .kookt het., ~·• · .. ·. . · · - : . · · 
·. ·:: . ": ~ . ~ . 

GEZONDHEIDSWIJN VAN RICHARD: 
• . 300 gram Kervel. • · · .· . . ·· · · 
· ::250 gr3m Santorie of Aardgal. -.:· -: 
· :21/ 1L: witten wijn: ' ·. . .. . . . . . 

· · · Dit gedurende enkele dagen laten trekken, dan er bij voegen: -
· 65 gram honing en 25 gram water, daf men h,eeft laten . koken 

: •(sîéeds gcied schuim afnemen). : '' -'. - -, : ' ; - ' ', ·. ·, 
· Bij elkaar voegen en lÖ dagen laten trekken . . Dàarna' door · · 

een linnen doek zeeven. · · :":" .· · 
Volgens d<?kter~ J.ehaman heeft dit een zeer gunstige uit:' 

werking op de s~ijs~erteringsstoornissen •. · :· · .· . .· . : · . 
· • Men- neemt hiervan gedurende 1.5 .à 20 dagen zonder onder-

breking .eiken: ~orgen een . glas. · · · . ·· - · 

. AZIJNMEEDE (Qxymel): . . . ' ~ . . . . . 
Men neemt" eén flinken lepel vol honing i.n een beker of 

. kroes s_terken azijn. Dit gebmikt nien · als, gorgeldránk tegen 
keelaan~oeningen. · · •·. :: · · . _ · 
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GENEESMIDDEL TEGEN DEN HOEST. 
' N_eerr{ ~edu~e~de __ den dag -~~Îe· t_wt),-"u_r:&n, ·een koffielepel: 

warme honmg, s avonds neme· .pie.11 ·nog-1eene voor .men slapen . 
gaat en 's morgens een ·uur voor· .• het cntbijt eenen .anderen. 
Als men er een weinig ga11:zenvèîA>ijvoegi; wordt dit genees
middel ~rachtiger ,:cirn_/::~eft ~oe_st-;;;4e . lUfh tpijp-on ts teking, de 

. hees~hhe1d ·,enz_., te ,;gene.z.ef! ... · <'-~J.':>.' · '·' :;- , · · (Dennler). 
' . . ~ ~ . ·";· --~- -- ~ --. : .:~~; ~: - ~/~~:~ ~ : :7: · : · <- .. ·. . 

. · GENEESMIDDEL TEGEN"DE. 'INFLUENZA. 
" i·· ' ' '"" ' . 

· · Neem eeh han!{vql J!ndebfoëmer.; _laat ze gedurende een 
half .. uur tr~kken op yier 'koppe!l .'.kokend water. Doe er voor 
iederen kop v!oeistqJ drie suikerléP.,_~ls'. · zuivere honing bij,·drink 
dat warm uit en b~·geef u naar "beét.. 's Andere~ daags zult u 
de goede ·uitwerking gevoel~.n . · .. . : (Rucher). 

GENEESMIDDEL TEGEN DE ZIEKTEN DER ADEM
HALINGS-0 RGANEN. :. 
De onderwijzers,· leer aars, redenaars , en allen _die hunne s'rem 

veel moeten gebruiken, · vinden in· honing een omvaardeerbaar 
middel. Door het .mierenzuur dat hij bevat is de honing een uit
muntend gen'eesrriiddel tegën de heeschheid, _den .hoest, . de ver
koudheid, de griep, de Ju_chtpijpontsteking,- én áeneens een uit
stekend middel tegen keelpijn, borstziekte en moeilijke adem
haling. · Het regelmatige gebruik van honing met klein ·weeg
bree, heefr meer dan ·eene borstziekte genezen.- De honing dien 
de bijen op de derinenboomen halen is de béste voor deze soort · 

.. van iie~ten . ··Een aangename en nuttige geneesdrank kan men 
· · te' die~ einde maken met eèn kom wai:meu wijn of melk, die met 

honing zoè~ . gemaakt is, wa;rrbij ook : een glas kirsch gevoegd 
' wordL Memgeen zou dit geneesmiddel nemen zonder ziek te zijn. 

" , · ·. · . (Voirnot). · 
, · '.'. . - :. · .. ·. .. . 

' MIDDEL ' OM VERMOEIDHEID TE BESTRIJDEN. 
·Neem een handvol santorie of aardgal en laat ze iri het 

derde vari ,êen liter water trekken ep koken; voeg hierbij nog ' . 
twee of dri~ eetlepels honing en drink dit .warm mengsel, alvorens ' 
u naar bed te begeven . · Dit áftreksel mët heining gemengd doet 
rust_en, vergemakkelijkt den slaap, bevordert het zweeten en 
's 'ánderen daag~ is : men frisch en gezond. Men plukt de santorie 
na haren ~ bloei- in Augustus en September. · --- . . · . · 

· (L'auxiliaire _ _de L'(lpicultez:r). 

- MIDDEL TEGEN SLAPELOOSHEID. ' ' ' ' '' 
· Een der bes te middelen tegen slapeloosheid bestàa t in" het 
nemen van _een kommetje m~lk·, inet -honing zoet gemaakt, waarin 

· men, om· er een aangenamen geur aan te· geven, eet'le .versch · 
geroosterde muskaatnoot dcet. · · · · · . . · : · : · · . 

. . (L'abeille et sa Culture). · , . 
(O_yer den natuurlijken bij~l'lhoning). 

HONINGCREME.· . . . . 
.In plaats van levertraan, <lie vele kind eren ongaarne nemen, 

geven soinmige huismoeders hun zwakke :,inderen een honino-
~~e~:; ~tts~t:h;~~ uit 2 deelen bot~.r •. çn ~ \~:e ~ ~ :honing. ·Heerlifk 

1

. 

~~~~~'"'.'.""'-,...-...--:"-...~-'-~~--'-~_:.,___;-·~: ~1;·~· 1_. _· ~~.....,.~~~~~ ---1. 
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He t water in de moor aan de kook. 

foto: Jan Grauwmans . 

Î ) 

Sjoke Jansen overleden 
IN MEIDRIAM &JOKE JANSEN 
door Kees Lei:iten. 

Kort na haar 89e verj a ardag is op 28 oktober 1989 Sjoke Jansen 
overleden. 

Sjoke was een zeer markante persoon in onze gemeente. 
Ze haalde meerdere malen de krant en zelfs de N.C.R.V.-televisie 
in het programma Showroom*. 
Sjoke woonde in het gehucht Grazen, dat behoort tot de gemeente 
Nieuw-Ginneken, maar als een enclave gevat zit in de gemeente 
Hoogstraten. 
Grazen is helemaal georienteerd op het kerkdorp Meerle in België. 
Sjoke ging daar naar school en naar de kerk. 
Op Allerzielen legden we haar te rusten op het kerkhof van 
Meerle. 

Sjoke woonde in een oude boerderij, die nog steeds ingericht 
en bewoond werd als aan het begin van deze eeuw en waarin ze 
op 13 oktober 1900 geboren werd. 
Ik ben van het jaar nul, was haar stereotype antwoord als je 
vroeg hoe oud ze was. 
De prachtige oude boerderij uit 1634 was nog geheel in tact.** 
Ze voelde zich er helemaal thuis. 

In de boerderij waande ie je in een andere tijd. 
Een open vuur, waar de zwarte moor boven hing en het water na 
anderhalf uur begon te zingen ten teken van het feit, dat de 
thee spoedig gezet kon worden. 
Een draaiboom, die nog steeds kon functioneren door de koeie
kete l vanuit de stal via de moos met de houten watergoot naar 
het open vuur te draaien. 
Een bos met haver, waarvan Sjoke de korrels in rustige ogen
blikken versierde met het veelkleurige zilverpapier, dat vrien
den voor haar meebrachten. 
Rode tegels op de vloer. "Je kri jgt er geen koude voeten, als 
je maar zorgt, dat je goede k lompen aan hebt. " 
Het waren nog v a n die ouderwetse z warte "vrouwenklompies" met 
leren riempje, d ie ze dro g. 

Vele mensen kwame n bij h r op b zoek, uit nieuwsgierigheid 
of om zo maar een s te kl t n m t haar . 

Sjoke kon gezel lig v rt 11 n. 
Ze was steeds gastvrij n pr at e als je ze goed kende hon
derd uit o ve r haar bo rderij, haar ouders, haar manier van 
leven en werken en haar goede vrienden. 



Een van die goede vrienden was Jan Grauwmans, bestuurslid 
van Paulus van Daesdonck en gemeentebode van Nieuw-Ginneken. 
Op 10 oktober j.l., drie dagen voor haar 89e verjaardag zaten 
Jan en ik nog met haar te kletsen in haar huis. 
Het was een interessant gesprek over haar wandelinqen naar 
Breda, een halve eeuw geleden. 

Toen het water boven 't open vuur begon te zingen zat ik 
alleen met haar. Zii in haar onafscheidelijke rieten stoel, 
lekker warm in het hoekie, ik op de turfbak aan de andere 
kant van het vuur. Jan Grauwmans stomme·lde met haar neef 
Toon en de provinciaal historicus Annemiek van Veen op de 
zolder op zoek naar relequien uit het beqin van deze eeuw. 

Ook het bestuur van Paulus was dikwijls te gast bij Sjoke. 
v.l.n.r. Leo Nouwens, Sjoke, Kees Leijten, Jac Jespers. 

foto: Jan Grauwmans. 
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Sjoke praatte wat zachter. Ze was moe en at niet meer. 
Een kopje thee lustte ze nog wel maar een Bastognekoek, 
waar ze gek op was, ging er niet meer in. 

Toen we afscheid namen beloofde Annemiek haar dat zij over 
enkele weken terug zou komen met het nieuw boek over vrouwen
arbeid in de vorige eeuw. 
"Dat vind ik leuk, want ik lees "veul". 
We dachten toen niet, dat we haar drie weken later naar haar 
laatste rustplaats zouden begeleiden. 

Een markante vrouw uit ons heem nam stillekens afscheid van 
ons. 

* 

** 

*** 

Wippel Houben· "Rond Sjoke Jansen is de tijd stil 
blijven staan", De Stem d.d. 9-1-1980. 

Gerard van Herpen: "Sjoke Jansen, de vorstin van Grazen", 
in De Stem d.d. 22-12-1984. 

Showroom 11-4-1989 N.C.R.·v. televisie (herhaling) 

Dr . F. Brekelmans: "Een hoeve aan de grens" De Oranjeboom 
XXI d.d. 1968. 

In verband met de vele informatie, die de artikelen van 
Wippel en Gerard bevatten, nemen we die artikelen na dit 
artikel integraal over 

"Lieve Hter, 
Gif zeit: "kom" 
en Ik kom." 

Dankbaar gedenken wij 

SJOKE JANSEN 

Geboren te Ginneken en Bavel op 13 oktober 
1900, overleden te Strijbeek op 28 oktober 
1989. 

Voor Sjok• wu het geluk niet ver te zoeken. 
Samen met hur hulsje oud worden, 
de rozenkrans biddend, 
uil7.lcru.la nanr clo vulo l>cwckcn 
0111 er mee ta 11ratun, 
7.o lcofdc r.o 1tU en tevreden. 
Dat w11 h11r levon. 
Oankb11r om een helpende h1nd, 
om de ontv1naen Zleken1alvln1 en 
kommunlc, beleefde ic haar diep 1cloor 
en haar h'l:at1tc lovc111d111un , 
lloc rust ia en gclovi1 bose(le en 11nv11rddo &e 

dat haar leven ten einde liep. 
Met een laatste ademtocht, 
omringd door haar dierbaren, 
sliep ze zachtjes in om voorgoed bij God 
haar vriendelijkheid en vreugde 
ten volle te beleven. 

Sjoke, bid nu, met alle heiligen, 
voor ons bij uw en onze Heer: 
dat ook wij het geluk mogen vinden in Hem 
die leven geeft en neemt. 
Laat ons niet angstig zijn en treu1en, 
mau 1teed1 gelukkig leven, 
dicht bij God, 1ebo1aen in Zijn handen. 
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Het leven van Sjoke rond de b e dstee: oud geloof en middels de 
radio belangstelling voor de dag van heden . 

foto: Johan van Gurp . 
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Rond Sjoke Jansen 
tle tijd 

stil hli jven 

• 
IS 

staan 
door Wippel Houben 

Diep weggedoken in het Brabantse land ten zuiden van Breda 
op een steenworp van de grens met België woont Sjoke Jansen, 
79 jaar, met haar neef Toon. Slechts een radio, een elektrische 
lamp, een in plastic zak verpakt brood en een enkele water
kraan duiden aan, dat ze in de tweede helft van de 20e eeuw 
leeft. 

Los van die paar aanwiJzingen waan je je er zo'n honderd jaar 
geleden. Sjoke Jansen heeft bewust voor dit leven met weinig 
comfort gekozen. Een leven bij het open grondvuur, dagelijks 
om halfzes de bedstee uit om de kleine boerderij, de bloemen
tuin, de moestuin en de 24 kippen op orde te houden, een leven 
van op gezette tijden rond "den herd" buurten met omwonenden 
of praten met mensen die belangstelling hebben voor het leven 
dat Sjoke leidt. Enkele bestuursleden van de heemkundekring 
Paulus van Daesdonck, die jaren geleden in contact kwamen met 
dit toonbeeld van rust en vriendelijkheid hebben mij de weg 
gewezen naar Sjoke Jansen op Grazèn . 

Radio 
Wat direct bij binnenkomst in de woonkeuken naar voren springt, 
is de radio. Die misstaat zo in deze sfeer van het Brabant van 
toen, dat ik we l moet v rag e n waarvoo r ze d i e in huis heeft. 
"Die gebruik ik om ied ere dag drie k eer naa r de nieuwsuitzen
ding te luisteren e n naar de weerberich t en. Op zondag heb ik 
hem aan van acht tot /én uur ' s mi dda gs. Dan luister ik naar 
Vroege Voge l s , uitleg over d e natuur waarvan ik zoveel houd, 
naar Herma n Emm i nk , want die k a n zo mooi vertellen en soms 
naar een l ate mis op Be lgië . I k kan daar zo van genieten, hè." 

Sjoke zit in een hoge rieten stoel in schouw naast het daar 
veel warmte gevende houtvuu r. Verder is het overal in de boer
derij koud; er is nergens iets van een kachel o f verwarming 
te be s peure n . 
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"Ze hebben me al wel tien keer geprobeerd een kachel aan te 
praten, maar ik doeij't nie. Als toch nog eens iemand zo'n 
ding binnen zet, gooi ik hem die kachel achterna. Van as ben 
ik doodsbang, dat hoef ik niet. Ik heb op deze manier altijd 
goed en gezond kunnen leven en zo moet het blijven." 
In dergelijke uitlatingen is ze voor haar doen fel, want in 
de uren dat we er onder de schouw zitten te praten, komt 
Sjoke als een erg vriendelijke en lieve vrouw naar voren. 

Veel te doen 
Sjoke doet alle zelf. Ze komt weliswaar al zo'n jaar of zeven 
niet meer van haar erf, maar de spulletjes die zij nodig heeft 
worden haar gebracht. "Ik heb het toch zo druk, ach, ach. 
Ik sta alle dag om halfzes op. Dan eet ik om zes uur wat e n om 
negen uur. Tussendoor doe ik mijn dagelijks werk. Er is zoveel 
te doen. Ik heb dan wel geen beesten meer in de stal , maar het 
werk blijft. Ik kook iedere dag mijn eigen potje. 
Dat bestaat uit een aardappel, wat groente en soep. 
Vlees en vet mag ik niet hebben van de dokter." Om halfvier 
eet zij voor de vierde keer en om halfnegen eet zij voor de 
vierde keer en om halfnegen 's avonds trekt zij de deurtjes 
van de bedstee dicht. 

Zij leeft daar zoals de mensen er altijd gewoond hebben, 
tevreden met weinig, georiënteerd op de kerk en de buurt, 
ver van het werelds gebeuren. Zij kan zich niet herinneren 
wanneer zij voor het laatst in de stad(Breda) is geweest. 
Eerst houdt zij het op een jaar of twintig, dertig geleden, 
dan plaatst zij die gebeurtenis vóór de Tweede Wereldoorlog. 

Zij weet dat zij als kind met haar vader en broers wekelijks 
naar Breda ging om boter en eieren te verkopen. 
"Nee, niet naar de botermert, want we hadden zulke goeie 
spullen dat we vaste klanten hadden bij wie we aan huis be
zorgden. Om halfzes 's morgens vertrokken we dan . Voerman 
Van Boxtel op Strijbeek nam de spullen mee en wij liepen, 
drie uur aan een stuk. Als we klaar waren, liepen we weer 
terug, drie uur. Ja, dat voelde je wel in je kuitspieren." 
"Ik was nog geen twaalf jaar toen ik al thuis moest werken. 
We hadden het niet b reed vad r had o ns nodig. 

de inspecteur in Br d 
mijn vader gaf die bri 
waren brave me nsen . Ik 
ik niet groot 
te kunnen." 

en schoon briefske aan 
meer naar school kon en 

af . Dat wa3 goed, want wij 
huis boter karnen. Als kind was 
op de stoof om bij de karnton 

Sjoke haalt een t heepo , gooit de koude thee in de as achter 
het houtvuur e n doet r w schepjes thee in. Secuur meet 
ze die af. Water uit d e "moor", die aan de "haal " boven het 
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vuur hangt, schenkt zij erop. Dan haalt ze met een schopje 
wat gloeiende as uit het vuur, legt dat op de plavuizen er
naast en zet daar de theepot op . 
"Zo kan' ie prima trekken. De mensen zeggen dat ik de lekkerste 
thee zet. Ik vind dat zelf ook . " 
Wie ben ik dat ik dat even later niet zou beamen. 

Sjoke haalt de koekjesdoos erbij. Er is geen ontkomen aan, ik 
moet twee koeken Bastogne nemen . "De bakker uit Chaam, die 
verkoopt die toch zo gère." 
Ze herhaalt het wel drie keer . Op haar zwarte, zondagse klom
pen sloft zij rond om alles te regelen. 

Ze vindt het best dat fotograaf Johan van Gurp en ik er 
samen met Jan van der Westerlaken en Kees Leijt.en van Paulus 
van Daesdonck binnen rondlopen. Ze volgt onze bewegingen van
uit de schouw, steeds vriendelijk lachend en antwoord gevend 
op vragen over wat we zien. 

Voorzover Sjoke weet, moet de boerderij er in 1610 gestaan 
hebben . Tot voor twee jaar stond er in de gevel een jaartal 
uit de 17e eeuw, maar dat is met de grondige restauratie van 
twee jaar verdwenen. Sjoke over de potstal: "Als de beesten 
binnen s t onden, gooide de boer om de zoveel dagen plaggen 
over de mest. Die stapelde zich in de loop van de winter op, 
soms wel tot een meter hoog, tot de dieren bijna met hun kop 
tegen het dak stonden. In het voorjaar werd .de dikke laag 
naar buiten gehaald en over het land verspreid. 

In de stal kun je de oorspronkelijke gebinten van de con
structie zien, geen mooie rechte balken, maar kromme boom
stammen. In de stal is in een aanbouwtje het toilet. 

Tot voor een paar jaar was die alleen van buitenaf te bereiken. 
Toilet is een erg grootsteeds woord voor de plank met gatdek
sel waarop je moet gaan zitten. Het dagelijks produkt komt 
rechtstreeks in de gierput terecht. 

In een andere hoek zit een loergat, een klein rond raam van 
waaruit je kon zien wie er rond het huis liep. Bij de deur 
naar de woonkeuken zit het ''vuisterke", dat uitkomt in de 
schouw. Dat is een kleine nis, afgeschermd met glas, waarin 
vroeger een lampje brandde. Door de spiegeltjes rond die 
lamp te draaien, kon je licht in de keuken dan wel in de stal 
laten schijnen. 

Er was vroeger nog zo'n handig ding dat z.owel in de keuken 
als in de stal gebruikt werd. Dat was de draaiboom. Daaraan 
hing een koeiketel . De draaiboom kon je de keuken in draaien. 
Hij kwam precies uit bij de moosgoot, de de uitgeholde boom
stam waardoor buiten opgepompt water naar binnen kwam kon 

s trome n . De gevulde kete l kwam ve rvo l gen s p rec i es boven het 
vuur van de haard. Daar werden dan d e aa rda ppe l s voo r d e bees
ten gekookt. 

Naast de s c houw staat een grote ouderwetse waskete l . 
Sj oke Jansen gebruikt die nog altijd. Onderin is een s tookpot. 
Zij haalt dan gloeiend houtskool uit de h a ard en steekt daar
mee de keurig geha kte blokjes hout in het fornuis aan. In de 
schouw staat e e n h outen bak waarin het stookhout is opgesta 
peld. Vroeger zaten daar turfbrokken in, die de boeren in de 
omgeving staken. 

In de woonkeuken heeft Sjoke twee bedstedes. Zij slaapt zel f 
in de kleinste op stro. Het is een hele kunst om zo'n bed op 
t ,e maken. Overal staan heiligenprenten aan de muur. Op het 
kastje naast haar bedstee heeft Sjoke Jansen drie beelden 
onder stolpen. "Die heeft m'n moeder d'r zus gehad toen ze 
trouwde. Het H. Hartbeeld ernaast is minder oud, zo'n jaar 
of vijftig. We hebben dat eens gekocht in Breda op bonnetjes. 
De kapelaan van Galder i:S toen te voet gekomen om het te 
wijden, ik weet het nog goed." De boerderij heeft een "goei
kamer", nu meer opslagruimte. Daar heeft Sjoke haar winter
boeketten staan van judaspenningen en haveraren . De haver
korels heeft zij een voor een omwikkeld met gekleurd zilver
papier van snoepjes en bonbons. Een kunst, die zij van haar 
moeder heeft geleerd. Aan de muur een erediploma en een zeer 
eervolle vermelding uit 1910 en 1911, door haar broer Jan 
verdiend bij wedstrijden in godsdienstkennis en gehouden in 
aanwezigheid van de bisschop van Mechelen. 

Er is ook een opkamertje en een kelder . Sjoke: "Die wit ik 
alle jaren. Dan neem ik ook dat kruis mee boven het kelder
raam. Waar dat voor dient? Ik dat om de soldaten erop te 
wijzen dat ze vlakbij de grens waren." De toelichting van 
Kees Leiiten datt die kruizen er waren om boze geesten buiten 
te houden, neemt zij nauwel i jks voor s e r i eus a a n. 

Doodsangst 
Sjoke Jansen. Een k e er i n h a ar l e v e n heeft zij in een auto 
gezeten en doodsangsten u i t ges taa n . En t v wi l ze niet, want 
de beelden daarop ma k e n haar o n r ust ig. Zij l eest nooit een 
dagbla d, wel het weekblad va n Hoo gst r aten en omgeving. 

Blij met ieder bezoe k, maar d 
waarde laten. Zij doe t d at m 
te werken, zich i n haar n 
steken en doo r d e t i jd t 
Wie zou er nie t zo wil len 

m n e n moeten haar wel in haar 
haar be zoek ook door vooruit 

s c hort e n zondagse klompen te 
n om met dat bezoek te praten. 
n ? 
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Sjoke ·Jansen 
NNO 1 9 8 1 

televisieprogramma • in 
SJOKE JANSEN IN TELE\TISIEPR(X;RN.f.1A SHCW<<XM 

Sjoke Jansen uit het gehucht Grazen onder Strijbeek, zal lan
delijk bekendheid krijgen door haar optreden in het NCRV
televisieprogramma Showroom . 

De programmasamenstellers Jan Fillekers en Henk van der Horst 
hebben op Witte Donderdag 1981 een dag lang Sjoke Jansen ge
interviewd over haar manier van leven, die heel veel herinne
ringen oproept aan de vorige eeuw. 
Sjoke woont in een 17e-eeuws boerderijtje vlakbij de Neder 
lands-Belgische grens met haar kippen, haar grondvuur, haar 
bedstee, haar heiligenbeelden, haar kopjes thee en koeken 
Bastogne en haar radio. Met die radio houdt zij zich op de 
hoogte van het dagelijks gebeuren , maar verder wil zij niets 
weten van zaken die vandaag de dag voor iedereen gemeengoed 
zijn. Het woord telefoneren kent zij niet, wel het woord 
bellen, maar zij heeft de hoorn nog nooit in de hand gehad. 
Televisiekijken heeft zij nooit gedaan, want zij vreest dat 
ze daar onrustig van wordt. Een keer heeft zij in een auto 
meegereden , maar daar h eeft zij nog altijd de schrik van. 
Haar huisje beschikt ove r elektrisch licht, maar verder is 
alles nog zoals z ij he t z i c h h e rinnert uit haar kindsjaren . 
De uitzending over Sjoke J a nsen zal twaalf minuten in be
slag nemen . Daarvoor zi j n cameraman Will Rutten, Henk van 
der Horst en Jan Fillekers een hele dag me t Sjoke in de 
weer geweest. Hoe wel zi j aan het eind v a n d i e dag e rg moe 
was denkt zij met plezier aan d geb e u ren te rug. 

Henk van der Horst met zij n gro 
vankelijk wat dre ige nd o v 
en een enorme bos bloem n 
hem: "Toch wel e e n aard ig 

Bij hoge uitzondering z a l Sjok 
halfnegen naar bed gaan. J a n Gr 

de boerderij zijn om het 
op de televisie te zien . 
kracht, want Sjoke houdt 

n" . 

t e maken zichzelf 
e nige overredings
haar slaaptijd . 

Bovendien verklaarde zij eer st : " Als ik mezelf wil zien 
kijk ik wel in de spiegel". 



Sjoke Jansen in haar karakte r is tieke houding in de schouw . 
Het water in de moor k ookt boven het open vuur . 

G7 

ANNO 1 9 8 41 
Sjoke Jansen 'Vorstin van Grazen' 

door Gerard van Herpen 

Met Jan Grauwmans bij Sjoke op bezoek geweest. U kent Sjoke 
Jansen nog wel. Zij i s een keer in het programma Showroom op 
de televisie geweest. Sjoke Jansen uit Grazen. Zij woont in 
een mooie en heel oude boerderij , op een paar honderd meter 
van de Belgische qrens. Boven de weilanden hangen zware re
genwolken . Sjoke heeft bezoek. Er staat een witte Mercedes 
en aan de antenne hangt een feestelijk strikie. Door het 
kleine ruitje schiet een flits blauw licht. Er wordt dus ge
fotografeerd . Een bruidspaar heeft ergens in Grazen, ver weg 
van alle feestgedruis, een rustiek plekje gevonden. 
Dicht bij het vuu r van Sjoke. 

We wachten onder het rieten afdak van een schuur even tot het 
flitsen ophoudt. Boven een kelderraampje is een wit kruis ge
schilderd. "Tegen de kwade geesten" zegt Jan. Sjoke (84) is 
hier geboren , haar vader eveneens en haar grootvader vestigde 
zich vanuit Meerle op deze boerderij. Jan Grauwrnans en ik lo
pen door de potstal, die vaag beschenen wordt door een stal
lantaarn. Die lantaarn staat in een kleine inkeping in de muur, 
voor een vensterke. 't Vuisterke. Die lantaarn geeft licht naar 
weerskanten en Sjoke kan vanuit de woonkamer in de stal kijken. 

Aan de oostkant van de stal zie ik een heel klein en rond ven
s ter. Van hier uit kijk ik op de weg en op de naburige boerde
rijen. Het is een strat egische hoek . Terwijl ik zo door het 
kijkgat naar de natte landerijen kijk, probeer ik mij een beetje 
voor te ste llen wat er zich zoal i n de loop der eeuwen rond deze 
boerderij heeft afgespeeld. De boerderij is in 1619 gebouwd. 

Spanjaarden, Fransen e n ander vec htend gespuis zi jn aan de 
boerderij van Sjoke voorbijgetrokken. De boer of de boerin 
heeft hen allemaal door dit ki j kga zi n komen. Twee wereld-
oorlogen heeft Sjoke z l f g m k . Z ging , zoa ls alle 
bewoners van Grazen , in M rl op e n in Meerle naar 
de kerk en al haar fa mili 1 d n ligg n i n Meer le begraven. 

Vuur 
Sjoke zit bij het vuur. Al s 
anderd vorstendom. Jan G 
de kist met de houtblokk n 
tafeltje met brood 
soort mens ik ben. E n min 
in ieder geval. Jan G uwm 
ik een goeie jongen b n e n 

n ko n ingin in haar nooit ver
zi aan de andere kant op 
zi bij het raam aan een 

Sj oke wil weten wat voor een 
missch ien? Een stadse mens 
n zeggen wat hij wil, dat 

i k iedere dag stukskes schrijf·, 
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in de krant, maar S j oke bepaalt wie ze aardig vindt en wie 
niet. "Al s gij hem niet had meegenomen" en zij wijst bezwe
rend naar Jan , "dan had ik hem toch mooi niet binnen gelaten " . 

"Ze moeten mij wel hebben" zegt ze dan gelaten , want hP.t 
bruidspaar is zojuist vertrokken en ook dat was onaangekon
digd bij haar binnen gekomen . " Ze komen mij bezichtigen " 
zegt zij spottend, want ze kan spotten. Zij legt toch enkele 
blokken op het vuur en ze gaat met Jan Grauwmans keuvelen . 
Over de Amerikaan die bij haar geweest is en over de NCRV
televisieploeg, over de bonte dinsdagavondtrein , die er 
vroeger wel was en nou toch niet meer en over de pastoor uit 
Meerle die elke eerste vrijdag bij haar op bezoek komt. 

Sjoke hoeft niet meer naar de kerk . 

Alkoof 
Jan mag mij toch haar alkoof laten zien. Boven het bed in de 
donkere ruimte hangt een kruis en achter de deurtjes is een 
opstapje gemaakt. Hier stapt zij iedere avond om negen uur, 
als het vuur gedoofd is, in bed . Deurtje dicht . Welterusten 
Sjoke. Zij vertelt de stedeling haar dagindeling. Er komen 
spotlichtjes in haar ondeugende ogen . Iedere ochtend om kwart 
voor zes is zij op . Dan kookt zij water voor de koffie en ze 
kookt een eike en als het goed weer is, zoals nu dan , wil ik 
dat ook weten? , dan zit ze hier binnen in de kamer , waarin 
misschien al wel honderd jaar niets veranderd , ze leest wat 
in het Bavelse krantje of in de Libelle. Nee, De Stem leest 
ze niet. "Daar droom ik maar van " zegt ze en televisie wil 
ze niet in huis hebben. Ze heeft een radio en die heeft ze 
alleen aan voor het nieuws en voor het weerbericht . Soep eet 
ze en aardappels, groeten en appelmoes toe en alle dagen een 
ei. "Geen vlees , nooit v lees " zegt Sjoke, maar met Kerstmis 
heeft z ij een vette kip in de pan. Dat wel ja . "Als kippen 
van de leg af raken, dan gaan ze bij Sjoke de pan in" weet 
Jan Grauwmans en Sjoke knikt dat het zo is. 

Nieuwj aar 
Ze was veert ien jaar toen de eerste wereldoorlog uitbrak. 
Dicht bij haar huis lag de grens en die werd door een Duitse 
soldaat bewaakt. "Een landweerman" vertelt Sjoke . Eerst 
mochten de kinderen die in Grazen woonden nog wel over de 
grens naar school of naar de kerk, maar later ging de grens 
onherroepelijk dicht. Er kwam een prikkeldraadversperring, 
met electrische stroom erop. Toen moesten de kinderen wel 
op een Nederlandse school in Chaam. 

Met de andere kinderen ging zij vroeger nieuwjaar wensen. 
Met haar rode, geruite zak ging ze langs de boerderijen. 
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. . . Dat is ook een dikzak . .. 

- FOTO'S DE STEM I JOHAN VAN GUAP 

Zingen "Nieuwjaarke zoet , 
voeten en een steert. Ik zij nog w 1 
kreeg niet vaak wafels , wel p p 
centen gingen ze kaart spele n. · n 
zongen ze dan? "Dan tuften de jon 
Sjoke. 

Dikzak 

kreeg, wat 
lacht 

Sjoke kijkt mijn kant uit. "Ook n dikzak " zegt ze tegen 
Jan Grauwmans en ze kraait het uit van plezier. Dat ze zulke 
dingen nou toch durft te zeggen. Ma r mooi dat ze het gezegd 
heeft. "Vaderke Drees leeft die noq " ? wil ze weten. Ik ve rtel 
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haar dat hij 97 jaar oud is e n d a t hij nog pas ge l eden een 
boek geschreven heeft. Vaderke Drees v ind t z i j een goeie . 
Die heeft haar AOW gegeven. Zijn f o to h eef t ze in haa r boek 
geplakt. Evenals fo t o ' s van het ko ninkli jk hu i s . S j oke i s 
zeer koningsgezind. 
"Dat zou wat zijn" verontderstelt Jan Grauwmans , " a l s d i e 
nou eens bij jou zou k omen buur ten " . "Ik zou er n i k s mee 
zitten" zegt Sj oke , maa r haa r deft i ge zwart e k l ompen zou ze 
er t o ch wel voo r aantrekken . " Daar zoude gi j goed mee kunn e n 
keuvelen" geloo ft Jan en d a t wo nde rtj e moe t z i j toch we l eve n 
verwe r ken . 

Volgend j aa r wordt Sjoke J a nsen v ij f en t a chtig . Wi e weet? 
Misschien brengt Jan Gra uwmans nog we l een s een koning i n 
mee op bezoek . He t is altijd bete r dan een mi n i s t er me t een 
opschrij f boekske . ..De .STiiM ~.2.-/-i-·IJ'•O 'f 

De k e uken me t r ech t voor de houte n moosgoo t en op de plavuizen 
vi jf braadpanne n . 

AN N 0 

Herinneringen aan Sjok~ 
door Anni e van Dort- van Deurzen . 

Ons al l er Sjoke i s juist voor Allerheiligen gaan hemelen . 
Allerheiligen waar zi i a l t ij d voor bad. "Dat motte altii doen , 
dan hedde ze a llemaa l, "was haar wi jze raad aan mij . Hoe lang 
kwamen wi j al n i et bij haa r ? zó lang dat ik gewoon de vrije 
hand had in mijn d o en a l s ik met d i verse heemkundige kringen 
bij haar een rondleiding gaf. Kasten open , kelderke open , 
beds t ee open, zolder kijke n e n n i et vergeten de draaihaal 
demonteren. He t moc ht allemaal , a l s ik er maar bij was. 
Ze had een onbegrens t ve r trouwen in ons . Hoe vaak hebben wi j 
n i et bij haar gebuurt , e n ik maar d i a ' s e n foto ' s nemen . 
Verder haar laten ve rtellen en op de band opnemen. ' t Is ju i s t 
dat waarvan i k genoten heb . Haa r l even s l oop .. . och , hee l s um
mi er , maar toch voor heemkundige erg int eressant . In de " Stem" 
van 31 oktober werd haar de "titel" van "Vorstin van Grazen" 
toebed.açht' daar ben ik het e c;; h te r nie t mee eens . 
Een vorstin heerst o f is minzaam en ontvangt al haar gas t en . 
Heersen deed zij niet e n a l haar gasten ontvangen , daar voelde 
z i j ook niets voor. Zo h a d z ij een bepaalde tegenzin in "baard
ma nnen" , zoals zij mij vertelde . Een Rien Poortvliet mocht 
bij haar onder geen beding naar binnen. "Ge kunt de grêtste 
gek wel binne nla ten! " was haar commentaar. 
Ik vertelde haar wie z i j wel geweigerd had maar dat kon haar 
niks vers chille n . Haar levensloop . . .. al bijna veertig jaar 
woonde zij me t haar familie op deze unieke 17e-eeuwse Kem-
pische ho e ve , we l ke al 7 genera lang in het bezit van 
deze f a milie was . Zij was d 1 ov rl vende uit een 
gezin van vier kinderen ui h lijk van Cornelis Jansen 
en zijn vrouw ..... . ... . Zo 1 lde was het hard 
werd . Koeie ri me lken , and 
vertier . Naar school gin 
kerkelijk ho o r d en zij in 
steeds noemt. Ac hter e lk 
en naar de k e rk, waarom? 

en hu n z onda g se schoen n 
Koo l assie pad ! 

delijk voor haar . D 
van haar en kwam imm 
c ommunie deed ze in dec 

r n naar schoo l 
ten hun .klompjes 

i n ganzenpas op het 

was er 
schoenen 

vr i e n 
was een " stadgenoot " 

ook u i Ulv nhout ! Haar eerste 
mber 1910 , op 10- jar i ge leeftijd, 



dan was er juist e2n begin g e maakt om d e eerste c ommunie 
op 7 jarige leeftijd te laten doen vo lgens het d ec reet van 
Paus Pius d e lOe, die een groot kindervriend was . Toch werd 
vroeger de eerste communie niet zo gevierd, wel de plechtige 
communie. Hier ziet waarschijnlijk toch ook in dat op deze 
leeftijd - elf,twaalf jaar - het kind na ar d e vo lwassenheid 
ging. 
Terwijl dus Sjoke in December haar eerste communie deed, 
zij kreeg op die dag vijf centen en een appelsien! !! v ierde 
zij met Pasen 1911, haar plechtige heilige communie. 
'"n Zwart schon kleeke sierde haar toen, er zat een wit 
kanten kraagske op en een lak centuurke". 

Eten - dat was zo de gewoonte - deed men dan bij de kruidenier 
waar men altijd de botschappen haalde, aldus Sjoke, lekker 
eten en lekkRre pruimen toe. 
Met Sinterklaas kregen de kinders speculaas en suikeren bees
tjes en zij kreeg poppelappen, ook spellekes. Had zij dan een 
pop? Ja, gekregen van een tante en die pop heette naar de 
man van die tante Kees Verbeuren. Die pop had een heel mooi 
kleeke aan . Geel mee zwarte klommekes. Met de slacht kreeg 
Kees Hendriks uit "Meel", één borrel als het varken op de 
leer hing, en één borrel als het varken gekapt was. 
Men slachtte in november, december en februari, die Kees 
zal dus wel in de olie geweest zijn! De blaas werd met een 
pepke opgeblazen en daar werd mee gespeeld. Met de Kermis 
kreeg men krentenbrood met spek. Het roggebrood moest in de 
trog door een sterke vent "getreën" worden, met blote voeten . 
Werden dan eerst die voeten gew·assen? Wel neèje, het eerste 
brood was tóch voor de beesten, de verdere broden waren voor 
het gezin. Na het treën werden de voeten wel gewassen, da 
wiet van de meel most er toch af, wa gij! Op beeweg gingen 
ze ook. Meerle, Meersel-Dreef, Hoogstraten als ze het ''Raaike" 
van Sint Katrien hadden en niet te vergeten Appolonia, want 
taandpèn dat had Sjoke verschikkelijk gehad en het hele gebed 
werd opgezegd . 1) 
Ze kon het nog helemaal van buiten, maar nou was ze er van af, 
óók van der tandjes! Hoe ver was Sjoke wel niet geweest in 
haar leven? Nou Hoogstraten, Gilze-Rijen, Breda, Chaam, 
Baarle-Nassau en Rijsbergen , bijna teveel om op te noemen. 
Met haar moeder ging ze naar Breda "Marten" mee 'n kurf vol 
botter, wel virtig pond en allemaal goeie klanten, Dr. Klein
Sworming(k) - zoals zij de naam uitsprak - Mevr. Stoutenhof -
kende die - en zelfs de Bisschop van Breda! 14 Stuivers het 
pond kostte de boter en ook namen z ij nog eieren mee. Zij 
gingen in Breda tevens naar de kruidenier Van de Corput op 
de Ginnekenstraat. Het was drie uur lopen heen en drie uur 

. I n gepeins verzonke n, v oorjaar 1989. 

f o t ocoll ectie Jan Grauwmans. 

~erug . Ook gingen zij l a t e r in d e Ginne k e nstraat bij Roosen
boom boods c happe n doen. Zij kre g e n dan bonnekes z.g. "Rozer,
bomme kes " . Voor een bepaa ld a antal krege n zij g e schenken. 
Haa r vaze n ware n daarvan. Hun bote rha mme n we rde n daar ook 
genuttigd e n koff i e k rege n z e erbij. Er was ook ' n voerman 
die alles uit d e s t ad meebra c h voor d e boeren, Peer Martens 
uit Meel! Hij bro c ht z e l fs k s n m a dde d a wulde . 
Kistj e sve nt j es k wame n oo k n d e d u r , Bart Kuilaa rs had 
van a lle s b ij zi c h ze l fs bo 
t e n zij t ege n d e wi nt er g 
"Wa ar k omt die sto lp v nd i s va n e en nichtje 
van mij, ze is h i er groo 
s tulpke was va n haar mo 
Ook S int Hube rtu s s p ee ld 
dan na ar d e k e rk in "Me e l" w 
b roo ikes " s t o nde n me t heerlijk 
er ma ar één. Er werd e n ech t er ook 

n me t "Hubbeke~
n r i n. Ieder kreeg 

n g wijd die mee 
h iervan een stukske 

e t e n, me n s e n dier , ja a l l e b n S j okes kopke knikte 
he fti g van j a , j a , anders kre z r ni j. "Witte da!" 
J a d a t wis t ik, ge zien het f e it i k oo k op ko stschool met 
z o 'n s tuk s k e b rood rondgelope n he b. 
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Nooit echter een razende hond gezien, dus Hubertus hielp. 
Iedere week kregen de vier kinderen Janssen een dubbeltje 
om s amen snoepjes te kopen, Babbelaars kochten ze dan in 
Meel, heel lekkere witte en rode, maar die waren gauw op 
als je die met vieren moest delen. Boodschappen haalden 
zij daar echter niet, want dat was smokkelen, Meel was toch 
een "ander land"! Hun huiszegen kwam ook van een kistjes
ventje en die verkocht o ok rozenkransen. Met vastenavond 
was het feest. Er werden stapels pannekoeken gebakken en dan 
kwam er volk over de vloer. De vasten was immers streng. 
"Maor inne kir goei eten op nen dag en veur de rest wa honger 
lijen . Goeie Vrijdag moc hte zelfs gin melk of vet gebruiken. 
Dan werd er bier met brood erin gegeten. Met Pasen kregen ze 
zoveel eieren asse wulde. Alles werd gekookt en gebakken bo
ven het open vuur . Vroeger stookte men veel turf. Deze "klot" 
ging men halen op een perceel welke zij huurden, niet ver 
weg. Slapen deden de meskes onder de zoldertrap daar hadden 
ze van wa planken 'n bed gemaokt - volgens Sjoke - en daar 
sliepen zij op bedden van haverenvlimmen of haverenkaf. 
De laatste tijd sliepen zij op Maisvlimmen, dat zijn de 
kleine velletjes die na het dorsen door de wan gingen, en 
waa r ze lekker warm op sliepen. Met de Kermis was er ook 
feest, dan kregen ze gekookt vlees, wat anders nooit op 
tafel kwam. 
De vleesvarianten bestonden alleen uit spek, worst en hammen -
alles gerookt - dus gekookt vlees was een tractatie. 
Was er een dode, dan kwamen de buren de dode afleggen en drie 
a vonden bidden. Het waren de naaste buren, een man en een 
vrouw. Direc t werd alle vlees uit de kuip, in de kelder, en 
de hammen en worsten uit de schoorsteen, het huis uit gedaan 
het zou bederven. De schilderijen en spiegel werden omgedraaid, 
de klok stil gezet, maar alle pelzen moesten ook de deur uit. 
De haren zouden anders uitvallen. Dit alles is heel bekend 
als doodsgebruiken. Verder de luiken toe, en tweegekruiste 
steentjes voor de deur, als het een ongehuwde was met palm
takjes ertussen. Na afloop een goeie koffietafel. Met Palm
pasen werd de palm gerogd. 
De gewijde palmtakjes mocht men niet mee naar binnen nemen 
maar moesten direct op de vier ho eken van de akker gezet wor
den .. . .. Zo leefde ons Sjoke. 
Toen Jan er nog was, een hele goei verteller, was ze vrij on
bekend. Ze had e e n huishouden te verzorgen en inmiddels was 
ook neef Too n op de boerderij gekomen om een handje toe te 
steken. 
Het was er gezellig en Sjoke zette dan "ka nnekeskoffie" 2), 
o f g oeie thee, welke ze presenteerde met een koek . Ze nam 
d a n e en paar scheppen hete as van h e t open vuur, deed dit 
op een h oopje en zette daar de kannen op, het bleef heerlijk 

warm ~ J a n s t i erf e n wij werden d i rec t verw ittigd. Ze had z i c h 
o p haar be s t gek l eed met b l i nke nde klompe n, wan t ja, J an 
was toch g oed ges t o rven e n wel in zijn e i gen huis. Wi j 
Moch ten h e m, met de naaste f a mili e zien , nad at wi j schaars 
ko ffie hadd e n gedronke n . Me t e e n k a arsje aan , we rd d e k i st 
me t Jan e rin , b ij ge lic ht. J a n lag eigenlijk al in 'n s tuk
s k e heme l. S j ok e ve rtelde g eheimz innig d a t daar ten tijde 
van d e reforma tie de H. Mi s in het geheim opgedra gen werd . 

To c h hee ft z ij zi ch ondanks Toon eenza am gaa n voelen . J a n, 
die zic h immers d e tij d na m om een gezellig praatje te houden, 
mi s te zij. Toon had zijn werk en was van een andere gene r atie, 
het was dus te begrijpen dat hij niet altijd bij tante ko n 
gaan zitten , di t g a f we l eens moeilijkheden. 
....... Maa r dan kwamen de heren van de televisie en zij kreeg 
b e kendheid. Zij was er mee verguld. Mensen kwamen en gingen 
en hoewel z ij haa r oude bekenden het liefst in haar boerderij 
on t ving, was dat komen en gaan van die nieuwsgierigen voor haar 
t och een bepaalde attractie. Dan zat zij echter zo'n beetje op 
haar troon in de hoek bij den hèrd. Dit is het beeld dat ook 
de me nsen op d e televis ie zagen . 
Wij hebben echter een andere Sjoke in onze gedachten. Een 
e c hte Brabantse boerin, trouw aan kerk en traditie. De boerde
rij die zij z o lang pront heeft onderhouden is er getuigen van . 
Want . .. . 

Helder r o od, was het plavuis 
op de vloer in haar huis. 
en v oo r h a ar r a men, 
stonde n in potjes blommekes met oude namen. 
Dan op d e ta fe l r ond, 
was het s teeds dat er een fleurig plantje stond. 
De k r uisl i e ve nheer bo ve n d e ope n schouw. 
Op de kast de me t b loeme nomk ranste ges tolpte lievevrouw. 
Dit alles had geen g r o te waa rde 
maa r het wa s d m st g lie f de plek op deze aarde 
voor Sjok e , e n m n k r g he t idee 
dat ze alleen h i r g lukk ig kon zij n e n teVree. 
Dit was haar hu is , m h t l v n h ier op de boerderij . 
En z ó . .. .... i s all i n di v r haa l , e en herinnering 
aan Sj oke J a nsen , voor mij . 

Moge de Heer van a lle l even Sjok op All r h i l i gen de 
"Sc hone Voleinding" gegeven h e bb n 

1 ) Zie B . v . P. 22 
2) Kannekesk o ffie wo rdt d i r ect me t k ok nci water opgegoten 

en daa rna tweemaal getuit=afgesch u t , waarn a de d rap 
verdwi jn t. 



HE':r' AFWEERKRUIS 
door Kees Lei:iten 

t 
Diep bedroefd, doch dankbaar voor alle 
liefde, zorg en toewijding, die wij van haar 
hebben ontvangen en na een welbesteed le
ven, delen wij u mede, dat van ons is heen
gegaan, voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken, in de leeftijd van 89 jaar, mijn zus 
en onze tante 

J.P. (SJOKE) JANSEN 
1\1.Leentans-Janaen 
en kinderen 
Kinderen Jansen-Geerts 

4856 DB Strijbeek, 28 oktober 1989 
Grazenseweg 3 

De plechtige eucharistieviering, waarvoor 
u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden 
op donderdag 2 november 1989 om 10.00 uur 
in de kerk van de H. Verlosser te Meerle, 
waarna aansluitend de begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. 

Op woensdag 1 november zal er om 19.00 
uur een avondwake worden gehouden in 
bovengenoemde kerk, waarna van haar af
scheid genomen kan worden van 20.15 tot 
20.45 uur in het mortuarium van het Lau
rensziekenhuls, Ulvenhoutselaan 19 te Bre
da. 
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren 
voor aanvang van de eucharistieviering in 
de kerk. 

·Samenkomst lri de kerk. 

Op de omslag van deel 34 van de Brieven van Paulus tekende 
Jan Soeterboek in oktober 1981 het afweerkruis dat voorkomt 
op de boerderij Grazenseweg 3 , de boerderij van Sjoke Jansen. 
Het diende om de boze geesten af te weren. Boze geesten zijn 
bang voor het kruis. 

Daar dit nummer gewijd is aan Sjoke Jansen, haar leven en 
haar boerderij vond Jan Soeterboek het passend zijn tekening 
met een nieuw jaartal nogmaals te plaatsen op deze Brieven 
van Paulus. 

Zie B.v.P. 34 p.35 d.d . 15-10- 1981. 

i d bet i nf ormatieblad voor de l eden van de heemkundekring •paulus van Daesdonck• 
te Hi euw-Ginneken. Bet staat internationaal geregi streerd onder ISSH-0166-0438. 
Bet verschijnt vijf maal per j aar en geeft naast veel informatie voor de l eden 
ook vele kleine b ijzonderheden en saillante det a ils u i t de geschiedenis van de 
vroegere Heer lijkheid Ginneken en Bave l, de gemeente Gi nneken en Bave l en de ge
meent e Hi euw-Ginneken. 
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