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Verslagen en doorgaan 

In deze Brieven van Paulus treft u om te beginnen verslagen van 

wat ons nieuwe verenigingsjaar tot nu toe heeft gebracht. 

Een interessante lezing van Jos Swanenberg over je moerstaal. 

Een interessante lezing van Toon van Miert over de taal van 

beelden. 

De opening door Jan Laurijssen van een interessante expositie 

over de vele herbergen en cafés in ons heem. 

Het verslag van de jaarvergadering waar onze vicevoorzitter van 

het eerste uur, Kees Leijten, na 41 jaar zijn bestuursfunctie 

neerlegde. 

Ton van Dun vertelt verder over de Kelten, waarvan de kans 

groot is dat ze ook uw voorouders waren en voor de liefhebbers 

gaan we ook weer door met ons feuilleton over de Uylespiegel. 

Wij wensen u weer veel leesplezier.  



2 

Agenda 2016 

November 
 

Zondag 6  Museum open. 

Maandag 21  "Bier drinckt dat maer drincken kan." 

Lezing in de Pekhoeve te Ulvenhout 

over brouwerij De Roskam door Jan 

Jansen, vrijwilliger in de bierbrouwerij 

van het Nederlands Openluchtmuseum. 

December 
 

Zondag 4  Museum open. 
 

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Op verzoek zijn andere bezoektijden mogelijk: (076) 561 27 42. 

Van de penningmeester 

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 10 oktober is het 

voorstel van het bestuur aangenomen om de contributie te 

verhogen van € 19,- naar € 22,50. 

Gelieve hier rekening mee te houden bij het overmaken van uw 

lidmaatschapsgeld. 

Omdat automatische incasso ons veel werk en kosten scheelt 

krijgt u een aanzienlijke korting indien u ons daar toestemming 

voor geeft.  
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De dialecten van Noord-Brabant 

verslag door Louis Vriens 

Dinsdagavond 20 september hield Jos Swanenberg in de 

Pekhoeve te Ulvenhout een lezing over dialecten in Noord-

Brabant. In deze lezing werd ingegaan op het wezen en de 

waarde van het dialect.  

Jos Swanenberg 

Prof. dr. A.P.C. Swanenberg 

(1968) is bijzonder hoogleraar 

Diversiteit in taal en cultuur bij 

het departement Cultuurstudies 

van Tilburg University. Daarnaast 

is hij sinds 2004 adviseur 

streektaal bij de stichting Erfgoed 

Brabant. Van 1995 tot 2009 

werkte hij als dialectoloog bij de 

afdeling Taalwetenschap aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. 

Hij doet onder meer onderzoek naar taal, cultuur en identiteit 

van jonge en nieuwe Brabanders en schreef verscheidene 

boeken over dialect in Noord-Brabant. 

Dialect  

Dialect is een spreektaal, de taal van je ouders, de taal van je 

dorp, het is je moerstaal. Dialect is niet aan normering 

onderhevig zoals het Nederlands dat steeds taalkundig wordt 

aangepast. 
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Het is een volwaardige taal die pech heeft gehad dat ze niet wijd 

en zijd verspreid is geraakt. Geografie en sociologie spelen een 

belangrijke rol. Per gebied en sociale omgeving verschillen de 

dialecten van elkaar. Dialect is een volwaardige taal. Volgens de 

Dikke van Dale staat dialect voor: “taal van de streek die verschilt 

van het Nederlands”. 

Talen en regionale talen of streektalen 

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Daarnaast is Fries 

in de provincie Fryslân erkend als tweede officiële taal. Het 

Nedersaksisch (in 1996) en het Limburgs (in 1997) zijn erkend als 

regionale talen (streektalen) onder het Europees Handvest. Door 

deze erkenning kunnen betrokken provincies en gemeenten een 

eigen beleid voor deze regionale talen voeren. Daarmee 

bevorderen zij het cultureel erfgoed van Nederland. Het begrip 

streektaal of regionale taal heeft meerdere betekenissen: 

Een taalkundige: een of enkele taalvariëteiten die aan een 

bepaalde streek zijn gebonden en taalkundig onderling zeer veel 

overeenkomsten vertonen. 

Een politieke en bestuurlijk-juridische: een taalvariëteit die door 

een overheid als streektaal is aangeduid. Een streektaal in deze 

betekenis komt in grote lijnen overeen met een dialect. 

Een voorbeeld van een streektaal is het Nedersaksisch, het 

gebied waar het Nedersaksisch in Nederland wordt gesproken 

bestaat uit de provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, de 

gemeenten Oost- en West-Stellingwerf in Zuidoost-Friesland en 

de gebieden Achterhoek en Veluwe in de Provincie Gelderland. 
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Nederlandse streektalen 

 

 

Toon Weijnen  

Toon Weijnen uit Fijnaart (1909-2008) heeft uitgebreid 

onderzoek verricht naar de verschillende dialecten in Nederland 

en ook in Brabant. Weijnen was een Nederlands taalkundige, 

gespecialiseerd in de dialectologie van het Nederlands. Hij wordt 

wel beschouwd als de geestelijk vader van de Nederlandse 

dialectgeschiedenis. 
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Zijn handboek Nederlandse Dialectkunde uit 1958 is tot op 

heden een standaardwerk. Kikker spreekt men in het Oosten uit 

als “Kikvors” en in het Westen als “Puit”. 

In Budel klinkt het dialect een beetje Limburgs: “ich, mich, hoes”. 

In de Westhoek spreekt men een meer Hollands dialect. 

 

In Noord-Brabant zijn er globaal genomen elf dialectgebieden. 

Per deelgebied verschillen de dialecten soms aanzienlijk. Zo 

spreekt men in het Westen over: “een broek, kiepen, mulk en 

klokkebaaien” terwijl in het Oosten gesproken wordt over: “een 

box, roome, hennen en bosbessen”. In het heemgebied van 

Paulus van Daesdonck is geen uniform dialect bekend. In het 

Ginneken, onder de rook van Breda, spreekt men net weer een 

ander dialect dan in Galder en Strijbeek. 
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Waar komen de dialecten vandaan ? 

De Nederlandse dialecten door de eeuwen heen stammen uit de 

Germaanse tijd, zo ongeveer uit de 3e en 4e eeuw na Christus. 

Hiervóór sprak men Keltisch. Het Brabants dialect is ongeveer 

1000 jaar oud en dus niet uit het Nederlands ontstaan. 

Het Nederlands is pas ontstaan in de 16e eeuw in de tijd van de 

oprichting der Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 

Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) 

In de achttiende en negentiende eeuw stonden de spreektaal en 

de schrijftaal nog ver van elkaar af. Spreken deed ieder in zijn 

eigen dialect en de schrijftaal was vaak nogal gekunsteld. Aan 

het eind van de negentiende eeuw kwamen de spreek- en 

schrijftaal dichter naar elkaar toe. De term voor deze nieuwe 

taalnorm was ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ (ABN), ze gold 

voor spraak én schrift. In het begin van de twintigste eeuw was 

het ABN nog slechts bij een kleine elite in gebruik, maar vanaf 

de jaren vijftig werd ze gemeengoed. De laatste decennia staat 

de term ABN weer volop ter discussie. Aan de ene kant zijn er de 

taalgebruikers die zich weinig storen aan de regels van het ABN, 

ook niet als zij schrijven. Aan de andere kant zijn er velen die 

zich ongerust maken of ergeren omdat naar hun gevoel de taal 

verloedert. Onder taalwetenschappers is de term ABN al lang 

geleden in onbruik geraakt. De term zou ten onrechte de 

suggestie kunnen wekken dat mensen die andere variëteiten van 

het Nederlands spreken, niet beschaafd zijn. Daarom spreekt 

men liever van Algemeen Nederlands (AN) of 

Standaardnederlands. 
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Sterven dialecten uit ? 

Een halve eeuw geleden spraken veel mensen nog hun 

moerstaal, dit is de eerste taal die je leert en waarin je alles kunt 

zeggen wat je denkt en wat je voelt. Scholing en technische 

evolutie hebben grote invloed op het culturele leven en op ons 

taalgebruik. 
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“De Nederlandse dialecten hebben hun langste tijd gehad”. Dat 

roepen onderzoekers en taalliefhebbers al zeker een eeuw lang. 

Inderdaad raken veel dialectwoorden die niemand meer gebruikt 

in de vergetelheid. Dat geldt in feite voor iedere taal. Ook het 

Nederlands raakt woorden kwijt die we nu hopeloos ouderwets 

vinden en krijgt er weer nieuwe bij. Ook de klanken en de 

grammatica van iedere bekende taal veranderen. 

Nu is er met dialecten wel wat meer aan de hand. Dialecten in 

Nederland gaan onder invloed van moderne ontwikkelingen in 

korte tijd steeds meer op elkaar en op het Algemene Nederlands 

lijken. Zo veranderen lokale dialecten in regionale talen. De 

spreektaal gaat steeds meer bestaan uit tussenvormen tussen 

het lokale dialect enerzijds en het Nederlands anderzijds. 

De traditionele lokale dorps- of stadsdialecten worden door de 

jongere generatie nog maar zelden gebruikt. De meeste 

jongeren worden Nederlandstalig opgevoed. Dat neemt niet 

weg dat er nog wel veel typisch regionale kenmerken in de taal 

van jongeren te horen zijn: je kunt herkennen dat ze uit een 

bepaalde streek komen. Die kenmerken kunnen voorkomen in 

het accent (een zachte “g” bijvoorbeeld), maar ook in het 

woordgebruik. Overigens is het niet zo dat dialectkenmerken 

alleen maar verdwijnen. Sommige dialectkenmerken worden 

juist meer gebruikt. In de Brabantse dialecten zijn 

verkleinwoorden met  -ske bijvoorbeeld steeds populairder, ook 

al wordt deze uitgang vaak fout gebruikt: Het is niet “kopske” 

maar “kopke”. 
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Voor de jonge generatie zijn de grammaticale regels van het 

traditionele dialect niet meer zo belangrijk. In nieuwe spreektaal 

draait het vooral om herkenbaarheid. In de taal van jongeren 

vinden we niet alleen dialecten of regiolecten terug, maar ook 

kenmerken uit immigrantentalen. 

Sterven de dialecten uit in Nederland? Er zijn inderdaad al heel 

veel dialectwoorden en -klanken verdwenen. 

Maar als we de algemene definitie van dialect uit de 

Nederlandse woordenboeken volgen – “een dialect is een taal 

van een bepaalde plaats of streek die afwijkt van het 

Nederlands” – dan kan je nog lang niet stellen dat de dialecten 

uitsterven. 

Veel regionale kenmerken (woorden, klanken en zegswijzen die 

typisch voor een bepaalde streek zijn) zijn nog steeds in gebruik 

en lijken hecht verankerd.  

Verscheidenheid maakt nu eenmaal onlosmakelijk deel uit van 

taal en dus ook van het taalgebruik in Nederland. 

Voor wie meer wil weten over dialecten is deze site interessant: 

www.hetverhaalvanhetbrabants.nl 
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Lezing Toon van Miert over heiligen 

verslag door Louis Vriens 

Na de pauze van onze jaarvergadering hield Toon van Miert, 

oud-voorzitter van Paulus van Daesdonck, een lezing over twee 

heiligen uit de omgeving van ons heem: de heilige Marcoen uit 

Dorst en de heilige Moeder Anna uit Molenschot. 

De heilige Marcoen is in 490 geboren in Bayeux, Normandië. Hij 

werd monnik en kon door wonderen zieken genezen. Met 

financiële steun van koning Childebert, de zoon van de eerste 

christenkoning Clovis die in 496 in Reims bekeerd is, bouwt 

Marcoen een klooster, waar hij abt van wordt. Als dank voor de 

steun krijgt Childebert bijzondere genezingskracht, die in de 

eeuwen daarna overging op zijn opvolgers, de koningen van 

Frankrijk en Engeland. Marcoen sterft op 1 mei 558 en wordt in 

zijn klooster begraven. Vanwege de invallen van de 

Noormannen is zijn geraamte overgebracht naar Corbény, 

tussen Reims en Laon. 

In Dorst stond al vanaf 1560 een kapel. Daar mochten na 1648 

geen diensten meer in gehouden worden. Er kwam een 

schuurkerk, waarvan in 1689 pater Somers de pastoor was. Hij 

behoorde tot de Cisterciënsers van Antwerpen. Hij heeft van zijn 

orde een relikwie van de heilige Marcoen gekregen en dat was 

het begin van de bedevaart naar Dorst. Vooral vanaf de tweede 

helft van de 19e eeuw kwamen er veel bedevaartgangers uit 

Brabant en Holland naar Dorst: het werd de grootste 

bedevaartplaats van Brabant. 
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In 1889 is de Broederschap van de heilige Marcoen opgericht; 

twee jaar later is er ook een gekomen in Bergen op Zoom.  

Waarvoor kwamen er op de eerste twee zondagen van mei zo 

veel gelovigen naar Dorst? De heilige Marcoen werd 

aangeroepen tegen eczeem, klierziekten, kinderziekten en tegen 

koningzeer. Dit laatste, scrofulose, was een afzichtelijk 

kropgezwel. Het was deze aandoening die door de koningen van 

Frankrijk en Engeland genezen kon worden. Dat is in Frankrijk 

voor het laatst gedaan door koning Karel X in 1825. De Engelse 

koningen waren daar in 1714 al mee gestopt. 

Zoals gezegd was het altijd heel druk in Dorst. Van heinde en 

verre kwamen gelovigen met bussen naar de vier missen die er 

opgedragen werden. Langs de weg stonden snoepkramen, in de 

cafés werden de meegebrachte boterhammen gegeten en later 

op de dag een stevige borrel gedronken. De bedevaartgangers 

volgden de mis, kusten het relikwie, zongen “O, Sinte Marcoen, 

genees toch onze zwééééren …” en namen een flesje 

Marcoenwater mee om thuis hun zweren mee te deppen. 

In de eerste helft van de 19e eeuw werd het regiem ten opzichte 

van de katholieken gematigder. In 1835 is er in Dorst met 

financiële steun van koning Willem I een waterstaatskerk 

gebouwd. Er is toen een gevelsteen waarop dit genereuze 

gebaar vermeld wordt aangebracht. Die steen is toen de kerk in 

1912 werd afgebroken verdwenen. In 1981 is hij in het koetshuis 

van het slotje Braekesteijn ontdekt en in de huidige kerk, die van 

1912 is, samen met een herdenkingssteen in de voorgevel 

geplaatst.  
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De kerk van Dorst is de enige Marcoenkerk van Nederland. De 

architect was Jos Cuijpers. In de laatste oorlogsdagen is ze flink 

beschadigd, maar in de Marcoenkapel zijn de gebrandschilderde 

ramen gespaard gebleven. Ze tonen elementen uit het leven van 

de heilige: de engel die hem zegt naar Childebert toe te gaan, 

een afbeelding als monnik, het wonder waarbij hij het eiland 

Jersey tegen de Noormannen beschermt en de monnik op zijn 

sterfbed. Er hangt een vaandel met de afbeelding van Marcoen 

en een groot beeld met de jaartallen 1689-1989. 

 

Heel speciaal is een ex-votokastje met 81 ex voto’s. Centraal 

daarin een mannenhoofd met op de achterkant: KVK 12-10-1792 

gegraveerd. 
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“Maaikes Dorst” heette de bedevaart in de volksmond. “Maai”, 

de dialectische uitspraak van “mei”. Of was het “Meikesdorst” of 

“Meskesdorst”: verlangen naar een meske? Kwamen de jongens 

vooral om tijdens de bedevaart een vriendinneke op te doen?  

Er zijn de laatste jaren pogingen gedaan om de Broederschap 

nieuw leven in te blazen. Veel vuur of ontwikkeling zit er nog 

niet in. De grote bedevaart is tegelijk met het einde van het Rijke 

Roomse Leven verdwenen. 

Toon van Miert ging daarna in op Sint Anneke van Molenschot. 

De heilige Anna is een apocriefe heilige; zij komt niet in de bijbel 

voor. Zij was getrouwd met Joachim. Samen kregen zij Maria, de 

moeder van Jezus. Daarna is zij nog twee keer getrouwd en uit 

ieder huwelijk is een Maria geboren. Dat leverde een forse 

stamboom op, waar een stuk of acht apostelen in voorkomen. 

“De Heilige Maagschap” werd die genoemd. 

In de kunst is die veelvuldig uitgebeeld. Later vond de Kerk dat 

toch een beetje vreemd dat een al wat oudere vrouw nog twee 

keer trouwde; geen goed voorbeeld van een kuis leven.  

Er kwamen uitbeeldingen van “Anna-te-Drieën”, Anna met Maria 

en Jezus, later Maria en/of Jozef met Jezus, toen de Kerk het 

belangrijk vond om het gezin centraal te gaan stellen. 

De laatste decennia, nu de rol van oma veel belangrijker is 

geworden (oppasoma’s) is de belangstelling voor Anna-te-

Drieën weer groter geworden.  
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Vooral vrouwen voelden zich aangetrokken door Moeder Anna. 

Tot haar domeinen behoren vruchtbaarheid, het vinden van de 

juiste levenspartner, het huwelijk, het huishouden en alles wat 

daarmee verband houdt. 

“Naar Sint Anneke voor een manneke!”, was het argument voor 

ongehuwde vrouwen om rond 26 juli, de feestdag van Anna, 

naar Molenschot te gaan. De kapel, die voor het eerst genoemd 

wordt in 1549, is nog ingericht om bedevaartgangers te 

ontvangen, maar was tegen het eind van de 19e eeuw te klein 

om ze allemaal bij een dienst aanwezig te laten zijn. In 1887 is 

de huidige kerk gebouwd, die in 1956 vanwege de grote 

belangstelling nog vergroot is. Tien jaar later was ook hier de 

bedevaart voorbij.  
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Het waren vooral gelovigen uit Zundert en Tilburg die naar 

Molenschot kwamen. Van de bedevaart van Tilburg hangt in de 

kapel een vaandel. Opmerkelijk is dat er in het verleden ook 

bussen uit Amsterdam kwamen. Dat is voor het laatst vijftien jaar 

geleden gebeurd. In 2015 heeft Diewertje Blok in het 

programma “Landinwaarts” aandacht aan de bedevaart besteed.  
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Er waren over deze populaire heilige nogal wat uitdrukkingen in 

omloop:  

 “Daar loopt iets van Sint-Anna onder”: gezegd van 

verhalen en geschriften waarin iets aanstotelijks 

voorkomt. Soms: het is min of meer in strijd met de 

waarheid. Oorspronkelijk: zij heeft haar maagdschap te 

vroeg verloren; “iets” de vrucht die de ongehuwde 

draagt. “Zij is zwanger”.  

 “Zij zit al (zij blijft nog) in St. Anna’s schapraai” (= 

etenskast, huishouding): oudere, vrijgezelle vrouw, die 

weinig kans heeft om te trouwen en kinderen te krijgen. 

 “In Sint-Annekes kapelleke zitten”: zij is te oud om te 

trouwen. 

 “Zij zit op Sint-Annekes zolder”: zij is te oud om te 

trouwen. 

Tot slot gebruikte Toon van Miert de heilige Cornelius van Den 

Hout om afscheid te nemen van de Ulvenhoutse Cornelius: Kees 

Leijten. 

Vanwege zijn enorme inzet en verdienste vond de spreker dat 

ook Kees wel heilig verklaard mag worden. In een aantal foto’s 

werd de heiligwording van Kees voor het publiek duidelijk. 

Bij een heilige hoort een litanie en die werd door de 

“voorganger” en de aanwezigen met de bekende historische 

snelheid uitgesproken. Een terecht eerbetoon aan de oprichter 

van de heemkundekring, die we zeer zullen missen. 
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Opening tentoonstelling “Tussen pot en pint” 

verslag door Louis Vriens 

Zondagmiddag 2 oktober opende brouwerijkenner Jan 

Laurijssen de tentoonstelling “Tussen Pot en Pint; daar werd 

gegeten en gedronken”. Jan werkte ruim 31 jaar in de Bredase 

brouwerijwereld bij o.a. Skol, Oranjeboom, Interbrew en Inbev en 

kent de brouwerijwereld als zijn broekzak. In 1987 werd Jan 

hoofd van de afdeling Public Relations en daarmee 

aanspreekpunt voor vele in- en externe brouwerij-activiteiten 

binnen en buiten Breda. 

 

Familie Smits van Waesberghe 

In zijn jeugd woonde Jan in Breda naast de familie Smits van 

Waesberge, brouwerijfamilie van de bekende Bredase 

bierbrouwerij: “De Drie hoefijzers”. Op een feestje in hun tuin 

zag Jan door de heg heen hoe de bekende Amerikaanse 

astronaut John Glenn werd ontvangen. Dat maakte zoveel indruk 

op hem, dat hij best bij de brouwerij zou willen werken. Vele 

jaren later gebeurde dat dan ook, vanaf 1976 trad Jan in dienst 

bij de toenmalige Skol Brouwerij. 
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Eerste biertje 

Jan stelt een vraag aan het toegestroomde publiek: “Weet u nog 

wanneer u uw eerste biertje dronk? Was dat in een café, was het 

bij de voetbalclub of op dansles?” 

Opmerkelijk is dat veel mensen zich dat nog goed kunnen 

herinneren. Vaak gebeurde dat uit nieuwsgierigheid (stiekem) of 

bij een speciale gelegenheid. 

Hoeksteen 

Er wordt gezegd: “het gezin is de hoeksteen van de 

samenleving” maar dat geldt eigenlijk ook voor het buurtcafé. 

Vroeger werd op plaatsen waar de paarden werden verwisseld of 

bij een smederij waar men moest wachten een huiskamercafé 

ingericht. Bijvoorbeeld bij smederij: “De Drij Hoefijssers” in 

Breda. Terwijl de smid het paard besloeg dronk men een biertje 

en maakte een praatje. Later zijn hier de buurtcafés uit voort 

gekomen. In de buurtcafés ontmoette men elkaar. 

Vaak vond ook het verenigingsleven hier onderdak. De cafés 

vervulden op die manier een belangrijke sociale en culturele 

functie. 

Sporten 

De cafésporten waren vroeger een prima tijdverdrijf. Biljarten, 

toepen, klaverjassen, schaken en dammen. Sommige cafés 

hadden een speciaal duivenlokaal en een spaarkas. Veel is 

inmiddels verdwenen. De biljardcompetities doen het nog goed. 
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Trouwen en rouwen 

“Waar ontmoette u uw partner? Tijdens dansles, met carnaval of 

bij een verenigingsvergadering?” Veel liefdes zijn ontstaan in de 

cafés. Ook bij leed komt men vaak samen in het café. Na een 

crematie of begrafenis om met de nabestaanden te praten en ze 

te steunen. 

Oude beugelfles 

Door het openen van een oude “Drie Hoefijzer beugelfles” opent 

Jan de tentoonstelling. Deze loopt nog tot 5 maart 2017 en is 

elke 1e zondag van de maand en op woensdagmiddag geopend. 

Veel foto’s van oude dorpscafés uit ons heem met uitbaters en 

bezoekers zijn hier te zien. 
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Zoeken in de Brabant-Collectie 

door Hans van der Zanden 

Naar aanleiding van de uitleg over het zoeken in de Brabant-

Collectie in Brieven van Paulus 208 kregen we een reactie van 

Ilse Mulder-van Rossum, informatiespecialist Brabant-Collectie 

van de Universiteit van Tilburg. Zij wees op een andere manier 

van zoeken, die voor onze lezers heel interessant kan zijn. 

Niet alle artikelen worden in de Databank opgenomen. Zo 

worden bijvoorbeeld geen artikelen korter dan één pagina, geen 

recensies, verslagen en dergelijke opgenomen. U kunt alle 

ingevoerde artikelen uit een tijdschrift in de Brabant-Databank in 

één zoekactie vinden via het intypen van het t-nummer van het 

tijdschrift. Voor ons tijdschrift is dat 07468. 

We beginnen net als vorige keer op internet bij 

http://dbiref.uvt.nl/iPort?db=bra&frame=bra om in het 

zoekscherm van de Brabant-Databank te komen en zoeken weer 

naar een artikel over molens in de Brieven van Paulus. Gebruik 

makend van het tijdschriftnummer wordt dat: 07468 and molen. 

 

http://dbiref.uvt.nl/iPort?db=bra&frame=bra
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Klikken op “Start zoekactie” levert weer de drie resultaten op die 

we ook kregen door te zoeken naar “Brieven van Paulus and 

molen”. 

Als u een artikel uit de lijst met resultaten aanklikt krijgt u bij de 

details ook één of meer trefwoorden te zien. Zo staat bij het 

artikel van Jan van der Westerlaken met de titel “Wiekstanden 

van de molen” de trefwoorden “molens” en “Breda”. Aan de 

hand van het trefwoord “molens” kunt u meer artikelen over 

molens vinden dan met onze oorspronkelijke zoekopdracht. Er 

zijn namelijk genoeg artikelen die wel over molens gaan, maar 

niet het woord “molen” in de titel hebben. 

Klik op het trefwoord “Molens” bij dit artikel en u krijgt alle 1023 

artikelen in de Brabant Databank die betrekking hebben op 

molens. 

 

Klik op Zoekactie Aanpassen en vul het tijdschriftnummer van de 

Brieven in onder het al ingevulde trefwoord. 
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Klikken op “Start zoekactie” levert nu 21 publicaties in onze 

Brieven op, waaronder bijvoorbeeld ook “Verhalen over de 

Mark” door Louis Vriens. Die titel had u vast niet op het idee 

gebracht iets over molens te gaan lezen! 

Als u al had geweten dat “molens” een trefwoord is dat wordt 

gebruikt in de Brabant Databank, dan had u ook meteen in het 

zoekscherm kunnen beginnen met “07468 and molens”. 

 

Thesaurus 

In het zoekscherm staat ook een link naar “Brabant Databank 

thesaurus”. Dat is waar u kunt uitvinden welke trefwoorden 

bruikbaar zijn in deze databank. 

Een thesaurus is niet alleen een lijst van trefwoorden, maar geeft 

ook de onderlinge relatie tussen trefwoorden aan. Zo is er 

vastgelegd welke woorden daadwerkelijk als trefwoord gebruikt 

kunnen worden of welke alternatieven u beter kunt gebruiken. 
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Zo wordt “Bavel” bijvoorbeeld wel in de thesaurus genoemd, 

maar heeft zoeken in de databank op “Bavel” hetzelfde effect als 

zoeken op “molen”: U vindt alleen titels met “Bavel” erin. 

 

Zoeken we “Bavel” op in de thesaurus, dan komen we erachter 

dat in de Brabant Databank gezocht moet worden op “Nieuw-

Ginneken” om Bavel (of Ulvenhout, Galder, Bolberg, Eikberg en 

dergelijke) te vinden. 

 

Per gebruikt trefwoord kan de thesaurus ook aangeven welke 

gerelateerde termen er in de databank voorkomen. Zo zijn 

“Alphen-Chaam” en “Breda” vergelijkbaar met de term “Nieuw-

Ginneken”. 
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KBS Laurentius 100 jaar 

door Joke van Baal 

Op donderdag 1 september 2016 was het groot feest op de 

Laurentiusschool in het Ginneken, want de school bestaat 100 

jaar en dat wordt gevierd met allerlei festiviteiten. 

 

16 September was er een groot feest voor alle leerlingen en op 

17 september was er een grote reünie voor alle oud-leerlingen, 

waar heel veel mensen op af kwamen. 

Bij ons in het museum kwam de vraag of ze van ons wat oude 

materialen mochten lenen om een lokaal in te richten zoals het 

er vroeger uit zag. 
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Wij hebben heel veel spullen hiervoor en die hebben we dus 

uitgeleend aan de school: 

De bankjes, het schoolbord, het telraam, de letterbak, de oude 

kaarten, de inktpot, de merklap, de kroontjespen en oude 

boeken werden opgehaald door het personeel van de 

Laurentiusschool. Ze hebben het prachtig tentoongesteld en alle 

leerlingen en ook de mensen van de reünie hebben hiervan 

genoten. Dit is allemaal prima verlopen en de spullen zijn 

inmiddels weer terug. 

Nu komen in november 100 leerlingen van de school een 

bezoek brengen aan ons museum, dus de uitwisseling heeft 

goed gewerkt! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijke van Hooijdonk stelt zich 

voor tijdens de jaarvergadering. 
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Notulen 41e jaarvergadering 

door secretaris Johan Mulders 

Op 10 oktober 2016 bezochten ongeveer 55 leden de algemene 

vergadering in de Tussenpauz’ te Bavel. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een 

hartelijk welkom aan iedereen en met een speciaal welkom aan 

ons erelid Jan van Dongen. 

2. Notulen 40e jaarvergadering 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt aldus 

vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris. 

  

3. 41e Jaarverslag 2015-2016 

Het volledige jaarverslag was opgenomen in de Brieven van 

Paulus nummer 210 van augustus 2016. 

De secretaris licht enkele zaken toe uit het jaarverslag: 

Het ledental zit nu op 563. Dat is dus licht gedaald. We staan er 

financieel steeds meer alleen voor; minder subsidie betekent 

minder financiële armslag. We moeten het ledental dus 

tenminste op peil houden en we moeten verjongen. Daarom is 

onder andere bereikbaarheid via Facebook nodig en via 

Facebook kun je aandacht vestigen op de website. 

Er komen geen vragen uit de zaal over het jaarverslag. 
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4. Financieel beleid 

De penningmeester geeft aan dat de uitgaven vrij nauwkeurig 

zijn begroting volgen. Er komt geleidelijk aan wel een tekort in 

zicht. Er staat nog een post van € 500,- te innen van de 

gemeente Breda open. Ondanks enkele verwoede pogingen is 

dit geld nog steeds niet binnen.  

5. Verslag kascontrolecommissie 

(Ad Oomen en Wim Joosen) 

De kascontrolecommissie is zeer positief over de wijze waarop 

de penningmeester de administratie van de financiën van de 

Heemkundekring verzorgt. Aan de aanbeveling van vorig jaar 

om de contante uitgaven beter met een passend boekingsstuk 

te administreren is voldaan. Verder vraagt de 

kascontrolecommissie voortdurend aandacht te besteden aan de 

debiteuren en stelt voor de penningmeester te dechargeren. 

Met dank aan de kascontrolecommissie gaat de vergadering 

akkoord met het gevoerde beleid door middel van applaus voor 

de penningmeester. 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De heer Ad Oomen blijft lid van de kascontrolecommissie. 

Wim Joosen trekt zich terug en Frans van Aert heeft zich 

beschikbaar gesteld om volgend jaar lid van de 

kascontrolecommissie te worden. De vergadering stemt in met 

zijn benoeming. 

De voorzitter prijst Wim Joosen voor zijn “Heusdenhoutse” ínzet 

voor de vereniging. 
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7. Begroting 2016 -2017 

De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het 

afgelopen jaar. Door de verhoogde kosten voor lezingen en 

porto moeten we uitgaan een licht negatieve prognose. 

Omdat we niet verder willen interen op de reserves stelt de 

penningmeester voor de contributie te verhogen van €19,- naar 

€ 22,50. Bij automatische incasso van € 17,- naar € 19,50. 

Op de vraag van Wim Joosen of de plannen om actief te worden 

op social media niet te veel gaan kosten wordt geantwoord dat 

die kosten minimaal zijn. Er gaat vooral tijd in zitten. 

8. Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af: Karel van den Hout en Peter van der Ven. 

Zij stellen zich herkiesbaar en worden met applaus herbenoemd.  

Als nieuwe kandidaat stelt het bestuur Marijke van Hooijdonk 

voor. Marijke introduceert zich zelf en de vergadering benoemt 

haar – eveneens met applaus - als nieuw bestuurslid. 

Na 41 jaar bestuurslidmaatschap, 200 Brieven van Paulus en 65 

tentoonstellingen treedt Kees Leijten af als bestuurslid van de 

vereniging. Hij is niet herkiesbaar. Kees blijft wel bestuurslid van 

de Stichting Paulus’ Museum en blijft ook conservator van het 

museum.  

De voorzitter memoreert uitvoering zijn grote verdiensten voor 

de vereniging, het museum en de heemkunde in het algemeen. 
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Met een prachtig fotoboek over “heemkunde en Kees Leijten” en 

met een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Nel dankt de 

vergadering Kees voor zijn inzet gedurende vele jaren. Hij was al 

bestuurslid sinds 1957 bij Jan uten Houte in Etten. 

Kees bedankt de vergadering en de collega-bestuursleden voor 

het fotoboek en de bloemen en de lof die hem toegezwaaid is. 

Ook dankt hij Nel die met hem een gemeenschappelijk 

heemkundig verleden heeft. 

9. Activiteiten afgelopen jaar in beeld 

In een PowerPoint presentatie, voorzien van commentaar door 

de secretaris, worden de activiteiten van het afgelopen 

verenigingsjaar in 60 foto’s gememoreerd. Deze formule begint 

geleidelijk aan al een vast element te worden op de 

jaarvergadering. 

10. Rondvraag 

Gevraagd wordt of en hoe Gens Pauli beter ontsloten kan 

worden. Hans van der Zanden zal daar aan werken en er nader 

uitleg over geven in de Brieven van Paulus. 

11. Sluiting 

Om even over 21.00 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de 

avond af. 

In de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood 

uitgedeeld en nog een tweede kopje koffie. 
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Na de pauze houdt Toon van Miert een geestige, interessante en 

goed gedocumenteerde verhandeling over heiligen en regionale 

bedevaartsoorden. Via St. Marcoen in Dorst en St. Anna in 

Molenschot komt hij terecht bij de Heilige Cornelius in Den 

Hout. Dan blijkt al snel dat wij zelf ook een heilige Cornelius in 

ons midden hebben. 

“Onze Kees” wordt op ludieke wijze nogmaals uitbundig lof 

toegezwaaid. Hij geniet er zichtbaar van! 

 



32 

De Vinkenslag 

door Kees Schoenmakers en Ben van der Veer 

De vraag van Wim Joosen in het vorige nummer van onze 

brieven leverde interessante antwoorden op. Zo schreef Kees 

Schoenmakers (ex-kweker van Europese vinken): 

Wim denkt het vogeltje nooit van dichtbij gezien te hebben, 

maar dat lijkt me toch wel ongeloofwaardig, want het is een veel 

voorkomend vogeltje in Nederland in parken, bossen en bij 

huizen en boerderijen. Het is namelijk de Europese vink en wel 

het mannetje, dat dit riedeltje zingt. In Noord Brabant spreekt 

men ook wel van mei vink of botvink en in Vlaanderen van 

Suskewiet. 

Op vakantie bij mijn grootouders in Oost Brabant gebruikte men 

niet “geweest” in dit ezelsbruggetje om de zang te herkennen 

maar Christus. Dus: “Wie is de moeder van Jezus Christus’'. En in 

het melodietje van ongeveer 5 seconden was “geweest” of 

“Christus” een langer aangehouden uithaal, ook wel vinkenslag 

genoemd. Deze uithaal herkent men in Vlaanderen als 

‘Suskewiet’ en daarom noemen ze daar de Europese vink ook 

wel zo. 

Een mannetjesvink kan dit riedeltje wel 10 keer herhalen in één 

minuut. In onder andere Vlaanderen en Zuid Limburg houdt 

(hield?) men vinkenslagwedstrijden: welke vink maakt in één uur 

de meeste melodietjes met lange en mooie uithalen op het eind. 

(Europese wetgeving verbiedt het vangen van Europese vogels, 

maar kweken met gedomesticeerde vogels is wel toegestaan.) 
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Ook Ben van der Veer had een uitgebreid antwoord:  

Het vogeltje dat zo vroom zingt "Wie is er de moeder van Jezus 

geweest?" is de vink.  

Een andere eveneens vrome variant luidt: "Wie, wie, wie is de 

voedstervader van Christus geweest?" 

Zijn bijzondere riedel noemen we de vinkenzang of vinkenslag. 

De verschillende soorten vinken beijveren zich al sinds 

mensenheugenis om er een eigen, unieke en wonderschone 

melodie van te maken. Daarmee vertederen ze ons. Zo schreef 

de beroemde natuurkenner Jac. P. Thijsse in 1914 in zijn Verkade 

plaatjesalbum “Lente”: "Van alle montere vogels is de vink wel 

de meest opgewekte. Wij zien hem met welgevallen om zijn 

lustigen slag en zijn opgewekte lokroep.” 

Ja, het is een bijzonder vogeltje. Vroeger werd hij gevangen en 

gehouden in speciale kooien. De eigenaar probeerde het beestje 

in zijn kooi zo veel mogelijk te laten zingen. Er werden 

wedstrijden mee gehouden: wiens vink maakt in 1 minuut de 

meeste slagen.  

Als oud-Tilburger weet ik dat de Tilburgse vogelvereniging 

Vogellust nog steeds wedstrijden houdt. Het is in Tilburg een 

heuse serieuze sport, waarbij veel geoefend en goed verzorgd 

wordt en het voedsel een belangrijke rol speelt. Het gaat er 

tegenwoordig netjes aan toe. 

Maar het vangen en houden van vinken en het houden van 

wedstrijden was vroeger streng verboden. 
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In Tilburg was het dan ook een sport om toch stiekem 

wedstrijden te houden. Illegaal, dat wel, maar daar maalden ze in 

Tilburg niet om ... dat maakte de wedstrijden nou juist extra 

spannend. 

Onze vink kent natuurlijk ook familie in het buitenland. En net als 

de mensen in het buitenland hebben die vinken daar hun eigen 

taaltje. Zo zingen de vinken in Vlaanderen als drie laatste nootjes 

niet "... Jezus geweest?" maar "... Suskewiet?". De Vlaamse 

vinkeniers noemen hun vinken daar dan ook naar. Bij hen heet 

de vink Suskewiet. 

Jac. P. Thijsse wist er nog meer van. Zo schreef hij in 1938 in zijn 

Verkade album “Vogelzang”: "De vink zal ons leren wat we 

verstaan onder ‘slag’. Eerst acht of tien toontjes weinig in hoogte 

verschillend, meestal in twee groepen, de eerste iets hoger dan 

de tweede en daarna een vlugge draai, die plots eindigt op een 

sterke toon. Dit kan wel enigszins afgebeeld worden door de zin: 

"Niet iedereen - heeft zoveel geld - als Sietskes Marie." 

En Thijsse wist ook, dat de Franse vinken weer hun eigen tekstje 

hebben. Volgens hem fluiten de vinken in Frankrijk: "Oui, oui, 

oui, oui, - je suis, je suis un bon citoyen." 

Dat alles over de vink, nationaal en internationaal gekend en 

bewonderd. Deze beschermde vogel schijnt ook een lekkernij te 

zijn, maar daar zullen we hier maar even niet over hebben. Laten 

wij vooral genieten van zijn wonderschone zang. 
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Stamt u ook af van de Vikingen of de Kelten? 

door Ton van Dun 

In de vorige aflevering van de Brieven van Paulus heb ik een 

artikel geschreven over de Vikingen. Er stond bij dat DNA 

onderzoek had uitgewezen dat mijn voorvaderen tot deze 

bevolkingsgroep behoorden.  

DNA onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat een groot 

aantal personen met de naam van Dun behoren tot een andere 

bevolkingsgroep die afstamt van de Kelten of Galliërs. In mijn 

boek “De Alphense en Dunse Familie van Dun 1340-2000” staat 

ook over hen een artikel dat hierna volgt. 

Misschien is het interessant te weten dat er een grote kans 

aanwezig is dat u ook tot een van deze twee bevolkingsgroepen 

behoort. De laatste jaren hebben de universiteiten van Leiden en 

Leuven van zeer veel personen DNA materiaal verzameld en 

daarbij gekeken naar de genografische herkomst. Bij DNA 

onderzoek kan namelijk ook de haplogroep bepaald worden die 

aangeeft waar een bevolkingsgroep van afkomstig is. Alle nu 

levende personen vinden hun herkomst in een 

gemeenschappelijke voorouder die ongeveer 250.000 jaar 

geleden leefde in Afrika. Van daaruit zijn zij ongeveer 80.000 jaar 

geleden gaan uitzwermen over onze aardbol. Zo is vastgesteld 

dat haplogroep I1 het meest talrijk is in Scandinavië en 

Noordwest Europa met Denemarken als middelpunt. Deze groep 

is zich daar na de laatste ijstijd gaan vestigen. Dat is ongeveer 

20.000 jaar geleden. Over deze Vikingen ging mijn eerste artikel. 
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Het nu volgende artikel heeft betrekking op haplogroep 

R1b1b2a2 (een van de ondergroepen van haplogroep R) 

waartoe de Alphense van Dun’s behoren. Algemeen wordt 

aangenomen dat deze groep ongeveer 10.000 jaar geleden 

vanuit het Midden-Oosten naar Europa is gekomen en 

geassocieerd wordt met de eerste landbouwers. 

Het voorkomen in percentage van de bevolking van Brabant van 

deze haplogroepen: 

 Groep I totaal 20 % en de subgroep I1 12 %. 

 Groep R totaal 63 % en de subgroep R1b1b2a2 30 %. 

U heeft dus een zeer grote kans dat uw voorouders Kelten of 

Vikingen waren. 

Met dank aan ons lid Toon van Gestel, voorzitter van de 

Nederlandse Genealogische Vereniging, voor het verstrekken 

van deze gegevens. 

Als u meer wilt weten over DNA onderzoek , haplogroepen en 

de verspreiding van de mensheid moet u zeker eens kijken op 

www.marres.nl. Deze familiesite is mede tot stand gekomen door 

de universiteit van Maastricht, het project Zonen van Adam in 

Nederland, waaraan ook Toon van Gestel intensief heeft 

meegewerkt en het project Oud Hertogdom Brabant van de 

universiteit van Leuven. 

 

  

http://www.marres.nl/
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De Kelten 

door Ton van Dun1 

Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen 

aangeduid die gedurende enkele tientallen eeuwen voor onze 

jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het 

is dus vooral de taal die deze stammen en volkeren verbond. 

Hun opkomst en neergang tussen 2800 en 50 voor Christus 

Rond 2800 komen nomaden vanuit Oost-Europa naar 

Oostenrijk, Zwitserland en vooral Zuid-Duitsland. Zij vermengen 

zich met de daar al levende bevolkingsgroepen. Rond 2200 

vinden we de eerste sporen van hun handwerkslieden die 

bronzen werktuigen en wapens vervaardigen. Brons is een 

legering van koper en tin. Koper vonden zij in het 

Salzburgerland. Eerst in ertsaders vlak aan de oppervlakte en 

later in mijnbouw. Het tin kwam vermoedelijk uit het 

Ertsgebergte. De brons techniek hadden zij zich eigen gemaakt 

door kontakten met de Grieken.  

Daarnaast was hun zoutwinning in Salzkammergut van groot 

belang. Zout was zeer begerenswaardig voor het conserveren 

van vlees. Door deze combinatie van brons en zout wordt dit 

stuk Alpenregio rond 1500 een sterk Keltisch centrum met 

Hallstatt als middelpunt. 

Arbeiders komen ook uit andere regio’s. 

                                                 

1
 Bronnen onder andere: Leo Verhart - Op zoek naar de Kelten (2006) en Die Kelten ( Geo 

Epoche 47). 
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Om alle monden te kunnen voeden wordt er gerst verbouwd 

door boeren en ontstaan er dorpjes. Hun doden worden 

verbrand en de as in urnen gedaan. Ook komt er handelsverkeer 

met Engeland. Wapens gaan erheen en tin komt ervoor terug.  

Rond 800 treden er belangrijke veranderingen op. Geen 

lijkverbranding meer, maar bijzetting in grafheuvels met 

bijgaven. Vooral voor hun vorsten en mogelijk ook hun priesters 

(druïden) zijn deze bijgaven vaak zeer kostbaar. 

In Hallstatt beginnen de Kelten nu ook ijzeren voorwerpen te 

vervaardigen. Vooral hun zwaarden vinden overal gretig aftrek. 

Het is tevens het begin van het belangrijkste tijdperk van de 

Keltische cultuur. Deze breidt zich uit in het oosten tot Praag en 

Wenen, in het westen naar Bourgondië. 

Bij Augsburg op de Hexenberg wordt een adellijke Kelt in een 

grafheuvel bijgezet met een met brons beslagen vierwielige 

wagen. Dit wordt beschouwd als het oudste wagengraf van de 

Kelten. Het werd samen met nog zeven andere grafheuvels in 

1960 gevonden. 

Rond 750 komen ten zuiden van de Alpen de Etrusken zich 

vestigen. Tussen hen en de Kelten ontstaat een intensief 

ruilverkeer en ook hun culturen beïnvloeden elkaar. Ook rond 

deze tijd sterft op het gebied van de huidige stad Frankfurt een 

Keltische vorst. In zijn grafheuvel, met een omtrek van 36 meter 

vindt men later in een eikenhouten kamer zijn gebeente. Hij 

moet ongeveer 50 à 60 jaar oud geweest zijn en 1.75 meter 

groot. 
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De bijgaven zijn zo bijzonder dat hij wordt gezien als de eerste 

Keltische vorst. Een van die bijgaven is een zeer fraai bewerkt 

zwaard.  

Ook rond deze tijd vestigen zich Keltisch sprekende stammen op 

het Iberisch Schiereiland en vermengen zich ,volgens Griekse 

bronnen, met de daar levende bevolking. De Grieken zelf 

stichten rond 600 de stad Marseille. Zij hadden al een levendige 

ruilhandel met de Kelten. Wijn en keramiek werden geruild 

tegen bronzen of ijzeren metaalwaren, dierenvellen en slaven. 

Door de Grieken werden zij gezien als een drank- en 

oorlogszuchtig volk. 

Een van hun grote centra is de Heuneburg, een omwalde vesting 

van 70 hectare met vijf à tien duizend inwoners. Gelegen aan de 

bovenloop van de Donau tussen Ulm en Sigmaringen. 
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Ook in Ludwigsburg bij Stuttgart moet zich een nederzetting 

bevonden hebben. Hier werd rond 550 een vorst begraven in 

een grafheuvel met een omtrek van 60 meter. Het graf bevatte 

zeer rijke gouden bijgaven. Het was niet geplunderd omdat zijn 

onderdanen met 50 ton aan gesteente de grafheuvel hadden 

gemaakt en daar nog een dikke laag aarde overheen. 

Niet alleen in Zuid-Duitsland maar ook in Bourgondië vinden we 

nu nederzettingen. Bij het dorp Vix, ten noordwesten van Dijon 

werd in 1953 aan de voet van de berg Lassois het graf 

blootgelegd van een Keltische prinses of priesteres. Gevonden 

werden onder andere een pronkwagen, bronzen servies, 

aardewerk en zilver. 

Daarnaast een gouden 

halsketting van 480 gram 

en een reuzengrote vaas 

met versieringen, 

gemaakt door Griekse 

bronsgieters. Deze 

amfora is 1,64 meter 

hoog en weegt 208 kilo. 

Zij kon 1100 liter 

bevatten en werd 

gebruikt voor het 

mengen van water en 

wijn. De hals is versierd 

met een fries van krijgers op strijdwagens die begeleid worden 

door gewapend voetvolk. Slangen ondersteunen de wijd 

uitgespreide armen en verbinden de oren weer met de vaas. 
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Het La Tène tijdperk van 450 tot 100 voor Christus 

De La Tène periode of La Tène cultuur is genoemd naar de 

archeologische vindplaats La Tène aan de noordkant van het 

meer van Neuchâtel in Zwitserland. Daar werden ongeveer 2500 

objecten opgegraven waaronder 166 zwaarden. Zij ontwikkelde 

zich zonder onderbreking uit de Hallstatt cultuur, gelijk met 

invloeden van Griekse nederzettingen in pre-Romeins Gallië en 

de Etruskische cultuur. 

Ook het gebied waar Keltisch wordt gesproken breidt zich uit. 

Het bestrijkt al spoedig heel Frankrijk en Zuid-Engeland. 

Tegelijkertijd trekken Keltische stammen naar het noorden van 

Italië en winnen diverse veldslagen tegen de Etrusken. Zij 

beheersen dan de Povlakte en stichten Milaan. Andere stammen 

gaan naar Bohemen, Kroatië, Servië en Roemenië. 

Aanval op Rome 387 voor Christus 

Als het klimaat ten noorden van de Alpen verslechtert gaan 

groepen Kelten de Alpen over. De bewoners aldaar zijn niet 

opgewassen tegen de in hun ogen barbaarse krijgers. Deze 

staan dan al spoedig voor de stad Clusium in Toscane, 

hoofdstad van de Etruskische twaalfstedenbond. De inwoners 

roepen de hulp in van het 130 kilometer verder gelegen Rome. 

Als één van de te hulp gekomen Romeinse soldaten een 

belangrijk legeraanvoerder van de Kelten doodt, trekken deze 

op naar Rome zelf. Op 18 juli 387 voor Christus stuitten zij 15 

kilometer voor Rome op een inderhaast samengesteld Romeins 

leger. Dit wordt verpletterend verslagen. De stad wordt 

ingenomen en verwoest. Vele inwoners gedood. 
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De belangrijkste senatoren en hun families hebben zich echter 

teruggetrokken op het Capitool. Deze heuvel met zijn steile 

wanden was zeer goed te verdedigen. Vóór de 

onderhandelingen voor een totale overgave en het betalen van 

duizend pond goud afgerond zijn, komt een Romeins leger uit 

het zuiden aangesneld dat de belegeraars wel weet te verslaan. 

De stad Rome wordt nu opnieuw opgebouwd en van een 11 

kilometer lange sterke muur voorzien. 

De Kelten zijn ook in het oosten verder getrokken. Zij komen 

rond 335 tegenover Alexander de Grote te staan. Pas na zijn 

dood dringen zij verder op en bedreigen in 279 de tempel van 

Delphi. De Grieken zijn zeer onder de indruk van de Keltische 

krijgers en gaan hen opnemen in hun legers. Met Sparta vechten 

zij onder andere tegen Thebe. Met het leger van koning 

Nicomedes trekken zij de Bosporus over en veroveren een groot 

gebied in Klein-Azië. Enkele Keltische stammen vestigen zich 

rond Ankara en zijn al spoedig niet meer gehoorzaam aan de 

vorst. Zij gaan plunderen en worden de schrik van de omgeving. 

De Grieken noemen deze Kelten Galaten. Pas 30 jaar later lukt 

het Attalos, koning van Pergamon, hen te onderwerpen. Als 

triomf van zijn overwinning laat hij het beeld maken van De 

Stervende Galliër, een van de beroemdste beeldhouwwerken van 

de klassieke oudheid. Het gebied wordt later bekend als de 

provincie Galatië. Ook bekend uit het nieuwe testament van de 

brief van Paulus aan de Galaten. 

De Romeinen nemen de naam Galaten over en noemen later alle 

Kelten Galaten of Galliërs. 
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Samen met de Etrusken en Samnieten trekken de Kelten rond 

290 nog een keer op tegen de Romeinen. Deze zijn hun invloed 

aan het uitbreiden tot noord Italië. De Kelten moeten zich na 

verscheidene verloren gevechten terugtrekken tot het gebied 

van de noord Alpen. Hun woongebied in Frankrijk wordt steeds 

belangrijker en rond 250 sticht de stam van de Parisii de 

nederzetting Lutetia, het latere Parijs. 

Tezelfdertijd valt Carthago het Iberisch Schiereiland binnen. De 

daar wonende Kelten treden als soldaten toe tot hun leger . In 

218 breekt de tweede Punische oorlog uit tussen Rome en 

Carthago vanwege een conflict over de stad Saguntum. Hierop 

trekt Hannibal met zijn olifanten over de alpen. Volgens de 

overlevering gegidst door Kelten. Ook als de Romeinen 

Carthago definitief hebben verslagen blijven de Iberische Kelten 

het Rome lastig maken. 

Toch blijven ze belangrijke handelspartners voor elkaar.  

In Duitsland houden de Kelten strooptochten in het Weserland 

en de door hen gevangen genomen Germanen worden als slaaf 

aan de Romeinen verkocht. De Kelten in zuidoost Frankrijk 

leveren goud en ijzerwaren.  

Vanaf ongeveer 150 voor Christus ontstaan sterke Keltische 

vestingsteden. Alesia en Bibracte in Bourgondië en Manching in 

Beieren. Deze laatste plaats, gelegen bij Ingolstadt heeft zelfs 

een muur van 7,2 kilometer. Hier werd in 1999 een grote 

goudschat gevonden. 



44 

De steden in Bourgondië zijn rond 100 nog verder versterkt. In 

101 verslaat namelijk de Romeinse legeraanvoerder Gaius 

Marius de Germaanse stam van de Cimbren bij Vercellae in 

Piemonte. Deze waren al plunderend samen met de Teutonen 

door het Keltische gebied getrokken. Dit kan mogelijk ook de 

oorzaak zijn dat het gebied in zuidelijk Duitsland, Oostenrijk en 

Bohemen ontvolkt raakt. Na 100 zien we hier geen Kelten meer. 

Ook hongersnood of epidemieën kunnen een oorzaak zijn. 

Als ook nog onderlinge verdeeldheid ontstaat , begint het einde 

van het tijdperk van de Kelten. In centraal Frankrijk probeert de 

stam van de Haeduer de macht te grijpen. Daarop vragen 

andere stammen steun aan Ariovist, aanvoerder van een 

Germanenstam. Deze komt te hulp met vijftienduizend strijders. 

De Haeduer hoofdman Diviciacus gaat op zijn beurt in 61 naar 

Rome om te vragen met hen Ariovist te bestrijden. Hij ontmoet 

er onder andere Cicero, maar hulp blijft uit. 

Einde Keltisch tijdperk 52 voor Christus 

In 58 begint Gaius Julius Caesar met de verovering van de door 

Kelten nog bewoonde gebieden. Rond 52 hebben zijn troepen 

bijna geheel Gallië veroverd. Ook Ariovist en zijn Germanen in 

de Elzas. 

Toch weet Vercingetorix, aanvoerder van de in de Auvergne 

wonende stam der Averner, nog een groot aantal stammen te 

verenigen in hun strijd tegen Caesar. Caesar zelf heeft uitvoerig 

bericht over deze strijd en de slag bij Alesia in zijn Bello Gallico. 

Volgens zijn geschiedschrijving heeft zijn overwinning 

meermaals aan een zijden draadje gehangen. 



45 

Door een belegering van Alesia, waar Vercingetorix zich had 

teruggetrokken op een onneembare heuvel en het verslaan van 

het te hulp gesnelde ontzettingsleger van andere stammen, wist 

hij een definitieve overgave te bereiken. Vercingetorix werd mee 

naar Rome genomen en in een kerker opgesloten. 

 

Pas in 46 voor Christus wordt hij in zijn kerker vermoord tijden 

de triomftocht van Caesar door Rome ter viering van zijn 

overwinningen. 

Hun macht is gebroken, maar hun taal blijft 

De Keltische taal werd over een groot deel van Europa 

gesproken. Na de Romeinse overheersing zou die taal er 

geleidelijk verdwijnen. Taalkundigen veronderstellen dat op het 

platteland van Gallië nog tot in de 5e eeuw na Christus Keltisch 

gesproken werd. In Groot-Brittannië verdween zij niet en van 

daaruit breidde zij zich nog uit naar Ierland en ook weer terug 

naar Bretagne. 
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De Kelten in Nederland en België 

Leefden er wel Kelten hier? Deze vraag is moeilijk te 

beantwoorden. Echte verdedigbare forten vinden we niet in 

België en Nederland. Wel is het Keltisch als voertaal hier 

algemeen. Zelfs in Friesland werd aantoonbaar Keltisch 

gesproken. Twee Friese koningen hebben er Keltische namen, 

Verritus en Malorix. Het is ook opvallend hoe weinig echt 

Germaanse namen er toen voorkwamen.  

Ook archeologen hebben het moeilijk met het afbakenen van 

grenzen. Keltische voorwerpen worden er zeker aangetroffen, 

maar dat hoeft niet te betekenen dat er ook Keltische stammen 

woonden.  

In België werd in 1995 bij Beringen een Keltische goudschat 

gevonden. Zij omvatte een armband, een torque (halsband), 

twee halve torques en munten. Alles van goud. Bijzonder is dat 

de torques identiek versierd zijn als torques gevonden bij Düren 

in de Eifel. Zelfde goudsmid?  

In België noemt men de bevolking uit de late ijzertijd Kelten. In 

Nederland noemt men ze Keltisch-Germaans. Zeker is dat hier 

toen de stam van de Eburonen woonde met aanvoerders met 

Keltische namen als Ambiorix en Catuvolcus. 

Keltische munten (zilver) werden in 2005 bij Echt en in 2008 in 

Amby bij Maastricht (goud en zilver) gevonden. 

Deze vondsten in Beringen, Echt en Maastricht geven aan dat 

het gebied van de Maasvallei tot de invloedsfeer behoorde van 

de Keltische La Tènecultuur. 
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Typische vondsten zijn ook ijzeren zwaarden met grepen die 

voorzien zijn van een serie ijzeren of bronzen plaatjes. Deze 

komen alleen in onze streken voor met een middelpunt rond 

Nijmegen. 

Op slechts 30 kilometer 

van deze plaats, in Oss, 

wordt in 1933 bij de aanleg 

van een woonwagenkamp 

een enorme grafheuvel 

ontdekt met een diameter 

van 52 meter. In het 

centrum hiervan vond men 

een brozen emmer met 

een prachtig krom 

gebogen zwaard erin.  

Het onderzoek van de 

crematieresten in deze 

grafheuvel gaf aan dat 

deze hadden behoord tot 

een man van tussen de 40 en 60 jaar oud. Door een vergroeiing 

aan de rugwervel was te zien dat hij corpulent geweest moet 

zijn. Dit bevestigde dat het hier moet handelen om een vorst die 

leefde tussen 825 en 600 voor Christus.  

Ook in Nijmegen vind men een grote concentratie van glazen 

kralen, ringen en armbanden. Deze waren erg populair in de 3e 

eeuw voor Christus. Een tweede rijk graf werd gevonden te 

Overasselt, dicht bij Nijmegen. 
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Godsdienst 

Van de Kelten is bekend dat zij zeer bijgelovig waren en 

verschillende goden hadden. Ook weer in de nabijheid van Oss 

liggen, dicht aan de Maasoever bij Empel, de funderingen van 

een stenen heiligdom dat dateert uit de eerste eeuw na Christus. 

Tevoren moet hier al een heiligdom gelegen hebben uit de late 

ijzertijd. Hier werd Magusanus aanbeden, een aan Hercules 

gekoppelde Keltische god. 

Geofferd werden munten, sieraden, wapens en 

uitrustingsstukken die passen in een Keltische traditie. 

Al met al mag worden aangenomen dat vooral het 

rivierengebied rond Nijmegen en Arnhem bevolkt is geweest 

door Keltische stammen. 

 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

21 sep.  Kees Schoenmakers Ulvenhout 86 jr. 

Dat hij mag rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd.  
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Ontdek het verleden aan de Viandenlaan 

door Louis Vriens 

Een bliksembezoek aan de tentoonstelling over opgravingen aan 

de Viandenlaan te Ginneken leverde boeiende informatie op. 

Er heeft opgraving plaatsgevonden vanwege de bouw van de 

nieuwe Brede School. Op zaterdag 15 oktober hadden onze 

stadsarcheologen het schoolplein omgetoverd tot 

archeologische vindplaats voor kinderen waar de contouren van 

“echte” skeletten te zien waren. 

 

In de school zelf was een prachtige tentoonstelling ingericht met 

voorwerpen die gevonden zijn in de gracht van de Oude 

Pastorie. 
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Deze Oude Pastorie (1608) stond vroeger ongeveer op de plaats 

waar nu de nieuwe school staat. In die tijd kwam het wel vaker 

voor dat rondom belangrijke gebouwen een gracht werd 

aangelegd. De gracht gaf het gebouw extra status.  

 

Naast een prachtige oude waterput zijn talloze voorwerpen zoals 

aardewerkscherven, pijpjes, botmateriaal en goed bewaard 

gebleven resten van leer, hout, zaden, noten en pitten 

teruggevonden. Ook is er een houten rad te zien dat onder een 

waterput heeft gezeten. 

Tevens zijn er scherven gevonden van een wel heel bijzondere 

schotel. Het gaat om een schotel uit 1692 ter nagedachtenis van 

een aardbeving op 18 september van dat jaar. De aardbeving 

vond plaats in België; de beving was te voelen in onze contreien. 

 

Voor meer informatie over de tentoonstelling kijk op: 

erfgoed.breda.nl/nieuws/nationale-archeologie-dagen-2016 
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Uylespiegel 

door Hans van der Zanden 

Waar was ik gebleven? Ik vertelde over Anna Maria van 

Rijkevorsel.1 Zij werd geboren in januari 1735 en rond het eind 

van dat jaar werden haar ouders, grootouders en hun vrienden 

veroordeeld voor wat zij als bende rond de Uylespiegel op 

Kersel op hun geweten hadden. Het onfortuinlijke leven van haar 

(vermoedelijk niet biologische) vader Jan van Rijkevorsel alias 

Jan Mol beschreef ik al uitgebreid en nu wil ik het hebben over 

diens vrouw, haar zussen en hun moeder.2 

Dochters van de Uylespiegel 

Op 23 mei 1705 trouwt Anthony Janse van Hooijdonck voor de 

pastoor van Meerle met Jacoba Andries Hermse. Voorafgaand 

aan dit huwelijk wordt Jacoba eerst gedoopt, want de pastoor 

vertrouwt zijn ketterse collega’s uit het Gelderse niet zo. 

Met deze doop neemt Jacomijna afstand van haar eerdere 

heidense leven waarin ze in Arnhem geboren en opgevoed is. 

Samen krijgen ze zeven dochters. 

 De oudste dochter Cornelia is waarschijnlijk voorechtelijk, 

want zij verklaart in Arnhem geboren te zijn.3 Haar zussen 

worden allemaal te Ginneken gedoopt en zullen wel in 

herberg de Uylespiegel op Kersel geboren zijn. 

                                                 

1
 Brieven van Paulus 206 pagina 61. 

2
 Brieven van Paulus 207 pagina 109. 

3
 Schepenbank Den Bosch, Criminele procesdossiers 68/8. 
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 Adriana wordt door haar tante Catharina van Hooijdonck 

ten doop geheven op 17 maart 1709. Het lijkt erop dat zij 

al jong overlijdt. 

 Op 26 oktober 1710 wordt immers weer een Adriana 

gedoopt. Haar tante Petronilla van Hooijdonck is nu de 

meter. Deze Adriana trouwt later met Jan van Rijkevorsel. 

 Johanna wordt op 1 december 1715 gedoopt en haar 

oom Peter van Hooijdonck uit Oudenbosch zou de peter 

zijn, maar omdat hij niet aanwezig is neemt Petronilla 

Hendericks van Hooijdonck voor hem waar. Ik vermoed 

dat ook deze Johanna jong is overleden, want er volgt 

nog een dochter Johanna. 

 Lucia wordt op 27 oktober 1718 door haar nichtje Maria 

Bernardi Stoops boven de doopvont gehouden. 

 Aldegondis wordt op 24 oktober 1722 gedoopt, waarbij 

Cornelis Peter Mathijsse als peter optreedt. 

 De tweede Johanna wordt gedoopt op 27 juni 1725, 

waarbij Johannes Petri van Hooijdonck en haar nichtje 

Adriaentje Thomas van Hooijdonck de peetouders zijn. 

Alleen van Cornelia, Adriana, Lucia en Johanna vond ik nog 

latere sporen van leven. Opgroeiend in een grensgebied waar de 

overheden nauwelijks gezag hebben voldoen zij aan het 

stereotiepe beeld van vrouwen in een bende: slachtoffers van 

seksueel geweld die met prostitutie de kost verdienen. 

Lucia 

Haar roepnaam is Seijke. Ik zag haar alleen als getuige in de 

rechtszaak tegen de bende van Kersel. 
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Cornelia 

Cornelia is 18 jaar oud als ze op de avond van 15 april 1723 

geconfronteerd wordt met Cornelis van Campen, die ruzie zoekt 

met haar vader. Van Campen slaat de ruiten van hun huis in en 

dreigt het in brand te steken. Cornelia roept hem toe weg te 

gaan, maar krijgt als antwoord: “Gij fotscont, waert gij maer voor 

deur, ik soude u ook tot stucken van malcanderen rucken”. 

Op 21 juli 1736 wordt Cornelia, gegijzeld op de gevangenpoort 

te ’s-Hertogenbosch, verhoord. Zij weet niet hoe oud ze is, maar 

wel dat zij in Arnhem is geboren. Zij woonde laatst met haar 

ouders buiten Breda te Ginneken. Zij zegt met hoeren haar cost 

te winnen en sig seederd eenigen tijd in Den Haag, Antwerpen en 

Mastrigt te hebben opgehouden. In 1733 zat ze ook al gevangen 

in ’s-Hertogenbosch en wel samen met een zekere Clara. Toen is 

haar de toegang tot de stad al ontzegd. 

Op de vraag of zij zich bewust is van het feit dat haar vader, in 

de wandeling Uylespiegel genaamd, op zeer enorme wijze 

verscheidene mensen van het leven heeft beroofd, antwoordt ze 

dat ze alleen van de laatste moord weet, omdat ze daar getuige 

van was. Over een eerdere moord wordt in het verhoor wel 

gesproken, maar Cornelia ontkent alle betrokkenheid. 

Zij was dus getuige van de moord op Willem Willemon, 

dragonder onder het regiment van kolonel Matha. De eerder 

genoemde Clara en Cobus de Geus waren daarbij ook aanwezig. 

Cornelia ontkent dat ze samen met Clara het lijk van de 

dragonder over de grens heeft gesmokkeld. 
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Ze zegt dat niet zij, maar haar suster Johanna, die sig wel van 

Cobus de Geus liet gebruijken, met hem de dragonder op een 

kruijwaegen hebbe gelegt en vervoert. Cornelia zegt wel te weten 

dat ook haar zus Adriana zich door De Geus heeft laten 

gebruiken en ook wel gehoort te hebbe en ook te gloove dat haar 

moeder sig van voornoemde Cobus heeft laeten gebruijken. Cobus 

heeft ook met Cornelia gemeenschap gehad, maar dat was 

tegen haar wil en dank. Als we de verklaring van haar zus 

Adriana moeten geloven, dan heeft Coop de Geus, toen hij voor 

het eerst in de Uylespiegel kwam wonen, Cornelia in het 

mastbos verkracht en een klein kind, dat ze bij zich had, van haar 

afgenomen en met kwaad weggeworpen. 

Samen met Clara zat Cornelia eerder ook in Den Haag een paar 

keer vast voor hoererij. De eerste keer werd hen toegang tot de 

stad ontzegd en de keren daarna werden ze binnenskamers 

gegeseld door de dienaars van justitie en verbannen uit de stad. 

Cornelia weet niet waar Clara zich nu ophoudt, maar ze heeft 

met niemand anders omgang gehad dan met Bel van Straele. 

Cornelia wordt hierna door de gerechtsdienaars uit de stad 

geleid en haar wordt aangezegd niet meer in Den Bosch te 

komen, maar op 7 november 1736 wordt Cornelia al opnieuw 

verhoord. Ze verbleef sinds haar uitzetting als bedelaar in 

Tilburg en omgeving. Ze is toch weer naar Den Bosch terug 

gekomen om bij de weduwnaar Dirk Koppens, soldaat onder het 

regiment van de heer Plotho, in hoerderij te gaan leven. 

Daags na het verhoor wordt Cornelia’s zaak bij vonnis afgedaan, 

maar ik weet niet hoe dat vonnis luidde. 
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Adriaantje 

In oktober 1735 zat Adriaantje samen met haar zus Johanna 

gevangen op de gevangentoren te Breda, omdat sij van de jeugd 

af aan hebben geweest van een seer sleght gedragh en leven en 

sigh daarinne soo verre geëmancipeert hebben, dat sij sigh als 

hoeren hebben gedragen en in een gruwelijck overspel hebben 

geleeft. Adriaantje had zelfs haar echte man Jan van Rijkevorsel 

verlaten en gedurende ruim een jaar met een zekere Coop de 

Geus, toch ook een getrouwd man, in een abominabel overspel 

geleefd. 

Diezelfde Jacob de Geus hielp zij bij het stelen van een rode koe 

uit een weide buitendijks, niet ver van het Zwartenbergse veer. 

Zij hielp ook bij het consumeren van de overige schapen en 

runderen die haar vader en zijn trawanten stalen en bij hem 

thuis slachtten. Zij bracht de portie van die trawanten naar hun 

huis. 

Adriaantje was zeer wel op de hoogte van het feit, dat allerlei 

vagebonden, landlopers en dieven zich ophielden in haar ouders 

huis en aan haar ouders gestolen goederen verkochten. 

Daarom werd Adriaantje op dinsdag 25 oktober 1735 (Was dit 

haar 25e verjaardag?) naar de publieke executieplaats voor het 

Bredase gemeentehuis gebracht. Daar werd ze tot voorbeeld en 

afschrikking van het verzamelde volk door de scherprechter 

vreselijk gegeseld en vervolgens gebrandmerkt. Daarmee begon 

haar opsluiting gedurende 25 jaar in het tuchthuis. 

  



56 

 

 

 

Johanna 

Net als haar zus Adriaantje zat ze in oktober 1735 gevangen in 

de gevangentoren. Haar leeftijd werd toen vijftien jaar geschat, 

maar volgens het doopboek zou ze pas tien jaar zijn. 
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Ook deze dochter van Uijlenspiegel werd beticht van hoererij en 

het bij nacht helpen stelen van de vruchten des velds door haar 

vader en Jacob de Geus. Zoals met haar zussen en moeder 

pleegde Jacob ook met Johanna overspel. 

Rond april 1735 kwam er in het huis van haar ouders een man, 

Jan geheten, die haar probeerde te verleiden om haar handen in 

zijn voorbroek te steken. Haar moeder moedigde haar aan om 

erop in te gaan en meteen ook maar de beurs van deze klant uit 

zijn broekzak te rollen. Van de dertig gulden die ze zo stal kocht 

ze een nieuwe rok en de rest gaf ze aan haar moeder. 

Ook Johanna hielp met het consumeren van de gestolen dieren, 

die in haar vaders huis geslacht werden en natuurlijk was ook zij 

op de hoogte van de misdaden die in herberg de Uylespiegel 

gepleegd werden. 

Zij kwam er in vergelijking met haar moeder en zuster nog 

genadig af met een veroordeling tot twaalf jaar opsluiting in het 

tuchthuis. Johanna kreeg niet een lijfstraf zoals haar moeder en 

zus, maar werd wel tijdens de executie van die straffen met 

roeden rond haar hals tentoongesteld. 

Jacomijna 

De vrouw van de Uylespiegel werd rond 1689 geboren in 

Arnhem. Daar werd ze hervormd gedoopt en dat levert haar in 

het Roomse Brabant de aanduiding “ketters” op. 

Zij is net als de rest van de bende in augustus 1735 gearresteerd 

en legt op de gevangentoren in Breda verklaringen af. Zij heeft 

als herbergierster gefungeerd als heler van gestolen goederen. 
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Zo kocht ze twaalf of dertien jaar geleden in haar huis van 

enkele heidenen, genaamd Arnoldus, Alewijn, Pieter en Roeland, 

door hen gestolen goederen.1 

Vele jaren geleden hebben zij en haar man dieven, landlopers en 

vagebonden geherbergd en te eten en te drinken gegeven. 

Dat waren onder anderen Anthonij de Kremer met een lamme 

hand, een jongen genaamd Jan, die een slecht been heeft en 

Jacob de Geus, die zich gedurende ruim een jaar in haar huis 

heeft opgehouden en zo veel vrijheid gehad heeft, dat hij veel  

geroofde en gestolen goederen in hun huis bracht. Jacomijna en 

haar man kochten die goederen en hebben ze weer verkocht of 

verpand. 

Jacomijna wist wel dat Jacobus de Geus met haar dochters 

Adriaantie, Cornelia en Johanna van Hooijdonck gedurende den 

voorschreven tijd in een gruwelijk overspel en bloetschande 

geleeft en geconverseert heeft en zelf wordt ze ook verdacht van 

overspel met De Geus. 

Zij heeft de beesten, schapen en kalveren, die door haar man, 

Coop de Geus en andere dieven gestolen en in haar huis 

geslacht zijn, helpen consumeren en de huiden ervan verkocht. 

  

                                                 

1
 Met “heidenen” worden in deze context doorgaans zigeuners aangeduid. 
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Op 25 oktober 1735 wordt het vonnis ten uitvoer gebracht: 

Jacobmijne wordt naar de executieplaats voor het stadhuis 

gebracht om daar ter afschrikking van anderen door de 

scherprechter met roeden gegeseld te worden, vervolgens 

gebrandmerkt en daarna voor vijftig jaar opgesloten in het 

tuchthuis, waar ze eigenhandig de kost moet verdienen. 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Joke van Baal, Ton van 

Dun, Johan Mulders, Kees Schoenmakers, Ben van der Veer, 

Louis Vriens en Hans van der Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 

op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, gevormd door 

de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 

en Ulvenhout. 

 

Secretariaat 

 

info@paulusvandaesdonck.nl 

 

Johan Mulders, Gebuurdreef 5, 4851 BW Ulvenhout 

(076) 561 20 47. 

 

Ledenadministratie 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 

augustus. Een gezinslidmaatschap kost € 22,50 per jaar, te 

voldoen op rekening NL52INGB0003713311 ten name van 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Bij betaling via automatische incasso geldt een korting. 

 

Bestuur 

 

Gerard Oomen : voorzitter 

Johan Mulders : secretaris 

Hans van der Zanden : penningmeester 

Joke van Baal-Smeekens : medewerkster Ulvenhout 

Louis Vriens : medewerker Galder-Strijbeek 

Peter van der Ven : medewerker Ginneken 

Karel van den Hout : medewerker Bavel 

Ger Schuurmans : medewerker Ulvenhout 

Marijke van Hooijdonk : medewerkster projecten 

 

Ereleden 

 

Voorzitter Jan van der Westerlaken (+), Gerard Mous (+), 

Jan van Dongen, Jan Grauwmans, erevoorzitter Kees 

Leijten. 

 

 

  

PUBLICATIES 

 

1975 Monumentenboekje 

1977 Molen ‘De Korenbloem’ 

1977 130 jaar Mariaschool 

1978 Korenmolen De Hoop 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 

1981 Driekwart eeuw Constantia 

1982 David Tomkins 

1983 100 jaar school Galder 

1983 Veldnamen 1-25 

1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

1985 Bibliografie I 

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

1986 Wandelen in Strijbeek 

1987 Kerken in Bavel 

1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 

1990 Gemeente Nieuw Ginneken in verleden en heden 

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1994 Bibliografie II 

1996 Wandelen op Luchtenburg 

1996 Veldnamen 26 

1996 Gemaallijst 1795 

1997 Straatnamen 

1999 Carnaval in Ulvenhout 

1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

2003 Boerderijen in ’t Heem van Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 

2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 

2016 Landgoederen rondom Ulvenhout 

 

 

 

 

 

 

PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1
e
 zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

museum op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 

16:00 uur. 

 

Het bestuur van de stichting Paulus’ Museum bestaat uit 

het volledige bestuur van de heemkundekring, 

penningmeester Dick Meeren en Adam Verkooijen. 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 

 

 

 

WEBSITE 

 

www.paulusvandaesdonck.nl 
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