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De HEEMKUNDIGE VERENIQ;§Q_pmvat bet ggbied_Q§§%Q§meentenm, W
Huijh§;QQ9;Q§S§nQIecht,Pu§§§_§§H§oensdrecht en mag dus re»
gionaal genoemd worden.Ze neemp_p1Q,y,§l1e_;nstanti¢§_e§nL

neuPr@1§wh¢P¢insw§an»enLh¢%f¥%¢l§ Zet¢l@¢§,$¥°1k%§bdii °-
L.V.ter Duinen" e Ossendrecht. ___‘_ ma“ 1 . U Mm.$\_T  ,

. ; -\- -_‘,- » 1 :..» .. -,,. . \. .,\. . . .»_ .\.\< .,.-» <

W?E<ZiJ_Y9Q:staa§_is vervat in Qpderstaapde dgelggellingenzI‘ ~ .~- ."-

99§£§22$£i§2s2:?-1 j. %M 1- -1 L%-H ¢1.~.-~ ;}E-
l.Zij beoogt te zijn een culturele inst§;l;nq zonder,win$t¢;

gevend of politiek doel,binnen de Zuidwesthoekgemeénten;
2.Het bebéfehé en ter*ken is brengen vg Ge fééionale ge-

schiedenis. .;?>~,<( 'r ;~ »; A;-.,»=( w»~¢?:¢;~s.;..
3.Het beoefenen van genealogie.naQmkundg"egwtQpografis§h@_;“

.-- .,, _.--_» -‘ - . "’_ .“ '.=-—»

4.Het vastleggen en verklaren van dialecten binnen de streek.r , .__ _,"'1" .~".»-’ _ 1*‘ -. 1 "» w »-.»»- .-»»>:
>5 : , K ‘ .4 . \ I Z ‘-‘ ' 4 -~ . ‘ - . v\ _ * - . > ‘ - '_, .i R » 1- -A

5-Heb vastleqgen van @l%éan néet °v¢r@¢%¢Y¢¥@¢ v¢rha1eQ,A-V¢
rijmen,gezegden,uit rukki qén‘enz;. ““‘” “ \'*‘ “'”‘*”’

6.Het stimuleren tot instand-houding van oude ambachten.
/‘A; . . , __i_. ~ . ‘ ..._7;net"aiganiséienvé5*1ez£a¢énimer=heemkuna1ge*ser§kkin@:‘¢

8 . Hebe i3%1r"e£* '*'vd‘or new -bé baaz. van" “eu1¢='¢Fma;511st¢r1s¢He' 1*
heernkunéiq mardevolle ;-0bJ.e_¢ten~(Heems?¢hut).§@

9-Het stimularen tot in atand houding v§n Qlkl¢£¢st1acbe»:¢;
activiteiten.

10.Het inrichten en inventariseren van een oudheidkamer met
antieke afbeeldingen,voorwerpen en recente waardevolle
zaken,zoals vaandels,bidprentjes e.d.

ll.Het samenste1len(inrichten) en beheren van een kleine
bibliotheek voor algemeen oriénterende werken,waaronder
ook uitgaven van de in de omgeving existerende kringen
met een gedegen bronvermeldingssysteem.

12.Het beoefenen en ter kennis brengen van geologisch,bo-
demkundig,waterhuishPldkundig en geomorfologisch onder-
zoek.

l3.Het uitgeven van een periodiek betreffende haar activi~
teiten aan haar leden.

14.Datgene te doen en te bevorderen wat in een heemkundig
kader valt te plaatsen.
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Bestuur:

Hat bestuur bestaande uit laden/vertegenuoordigers van genoemde
gemeentan is tot 1 mei 1979 als Qolgt samengesteld.
A.J. Pijnen Huijbergaeweg 51 Hoogerheide Voorzitter.
J.v.Hal Handekenskruid 44 tel.01644-570

Huijbergen Vice Voorzitter
3.v.E1zakker Verlengde Duinstraat 2

te1.D1646-2224 Hoogerheide Secr.Externe Zaken
Nej.M.Bastiaanse Antuerpsastraat 47

£e1.01645+2794 Putts Secr.Interne-Zaken
A.Mattheussens Aanwas 7 Dssendracht Penningmeester
J.Rijsdijk v.d.Moerétraat 7

‘ tel.01646-3241 Hoogerheide Vormgeving
Mevr.C.Bo1ders-v.Dooren Vogelanzang 3 Dssendrecht
J.v.Luon Kon.Ui1he1minastraat 22

tel.D1647-2782 Ossendrecht
Br.A.Franken U.L.V. tar Duinen Ossendrecht
P.Sloven Fr.Halsstraat 64 Bergen Op Zoom

Dagelijke beatuur bastaat uit voorzitter,secretariaat en penning-
meester.Nieuwe laden kunnan zich opgeven d.m.v. starting van ds
jaarbijdrage E f2U,- t.n.v. Penningmeester "Hat Zuidkwartier"
Rabobank ssendrecht nr.140521437 Giro nr.Bank 1107397.
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Lnopt van do Huijborgsouag tot can hot kruiopunt Burqoooootor 7
Hoorotroat. Moor 1950 oaa'dit:oon=baontjo-van~do.HuiJhor9aouogv
noorrdoWPqntoouo9;1ongo hot-huio on buoo9aord."de~OuintJoo" van
do fonilio ours»1v~». -,» ': ¢ z-- , _ ::w;;- g "7. ,~11~~-

(=zio-vordor+ondor-HuiJborga§uog)¢~- :@w~ -~~~ 7: ‘" "

Do u;u;;g;1gq., .;o . 7 -oo_ <@ . _ =. ~@ A :7 5-, N .Qv¢ ; "-
Lonpt won do N1ouuouog»tnt,oon-do oplitoingvBoooootroot-Quolatraot.
Do noon is ongotuijfold in ;ogonoto111ng tat Hoogophoido(hqo9or
aoingon hoido),gobruikt on,u1jot;or op dot hQt,v:nngor oon~hoido@~
gobiod woo. . ; 2~ ,; - 5‘ = , »; ~ “

Oak do nooo Hoiokkoro voor dit gabiod uijot or op, dot hot
aoropronkolijk hoido woo. Do Nodorhoido oovotte hot torroin tul-
oon do Douluog (Doolotroot) do Hooroog noo:»AntuorpoQ {Antporp¢'.
oootraatueg on Roodhuiootraat) do Ondorotol on do Gooonooog (than:
otroot do Nodarhoido) 1.)

Dot do Nodorho1do‘oon cud gobiod is on vroog bouuond io
gouooat vorhaolt hat moooriool of oontokonrogiotor voq Holio Block,
ochout van Uoonodrocht in do joron 1528-1541, goboron 1£91*" on“‘“'
o:otop,V:idobhWb1nnop;ooo:§o,¢d,;, 9 ooqn ". Hot gogiotor bovind}
Zigh in ho$,orch;of voh §grgQn up 2qoo..0o_foo1§1o_B1ock woo oon§,
9ozotonYUoono noch oo fogi11o3 pi vado van H!lf§Hi8oln_1SO94Qvoré
lodon, axe vod6ro'arfdoé1"o £vo §t n¢11: " do (vodorlijko apt) .§I
otodo_op-lodorh1jdoF»»,_ ;v..,i.<h“ _. M _‘, 7., .> -.i" '
47:1V3H Dot do hoovo db ¢a i;¢¢%u§14¢¢ 1@aq;q.¢¢ d§or. o11a bIt§Qkf
kon is volt up to makon nit hot foit, dat Holis hlor in 1s1:;a1¢;;
lotloivhorotolvorkzoaohodon_doot vorrichton4o.o, vozdtodqdi hoo '
@pO_voot.bqt§o.onvondor hputuofk gokoch$§ dotidqono otholio UL1~,v
ioooovup:dt,vo§vorktV2).JV'L lo " . “é “““ ]7j]§'__ Q_“ f'_

,,,“_ Eon oindor mqgio noon ¢==='=¢=¢.yg@r.¢p14@1;Jk_aq=p¢:=;11¢k
op do §0on;bootoondo.oi£uot1e er¢rr,¢ ho oon-dp tgpdg:o€io¢ho 7,
koo:ton_q1£;do_uQ#§go ooUUwto§ Got vqbtodo 2oIU; §.O!§!l1Jk "5115:
gatxvolg o o oroQin o ofo}v§@jHongoi oido an Wdopodréc t botibf,
hot hat godoolté v¢a‘aa N1odvouog‘£o§o;;S0o t1ch§£ g'Baaoo§tfoot-,
Doolatroot, Hior zot qaoolijk do 1ooo'oon do oppggvlaxgq, uaordoor
hot motor n1-¢ oo9 konfzakkon}7doord0or§blne _do§&qgm§1ijkor;g.
1) B12.-18 ¢q v£Jt"oudo hoorlijkhodon in an gon.Uuinodtocht1 W. -

: dcut~H.A.=von*Hoo;' oofr + W ‘ '* -I 1* -" "= * ¢~i<‘ ‘~
2) Hat Han. von Rollo Block, achout van Hoonodrocht 1528-1541;‘=‘

5"door»Kornoo1~51uotoona,?Joirbuok nd‘1S-1955 dudhoidkundiga
= ikr1 grDo*Ghu1don Runs Ruoooddool. *7; f ¢ *_;-A .

. ll. _:, ‘-' —
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De Niauwawe . Va, _ 5 A __‘ W 12M» an @_Y ii‘ _ >

Loopt van hat kruiapunt Raadhuiastraat-Duinstraat naar da Dorpsatraat
van woensdrecht. Een kaart van 1741 van Adan varnoemt reads da
Niauwaweg. 1 .1 . 1'9

Dus zo niauw is hij ook maar niat1p.i. zal hij t.u.v da wag
door da Understal an Nedarheida-Doalatraat toch nieuu zijn.Mat
batrakking tut da varharding lezan we in aan gamaantavarslag van
1886-1887 aan aanvraag voor varharding voor hat gadaalta wag van
hat Station Uoanadracht tot de wag Hoogarhaida-Bergen Up Zoom.waar-
achijnlijk wordt hier da Niauuawag badoald. Uit gam.rekeningen
maaktan wij up dat da verharding haaft bastaan uit grind dat per
schip in da haven van Ussandrecht ward aangevoard. _

‘ Begin daze aauw is hat aan kaiwag gawordan 1). Hat aan da
Dorpsatraat van Moanadracht granzande stuk Niauwawag was aan hulls
wag mat nog duidalijk ta zien is. - ~ -

1) Gamaentaarchiaf Moansdracht.

De Dndarstal.

Loopt van da Raadhuisstraat tot aan de kruising Nieuwawag-Dorps-
straat woansdracht.Ean mogelijke varklaring voor da naam Dndaratal
is dat daze granst aan een laag ueidegebiad waardoor de zoutan
wag loopt.

Bij da varkoop van de Hearlijkhaid Hoogarhaide aan Thomasv
Batten in 1573 warden louta "maijan" an land gelagan in de*onderstal
vernoamd.1) d" 9 V 1 *

Hat is niat ta gawaagd ta varondarstellan dat daze zoutan
maijan (=graaland dat bij hoge materstandan kon ondarlopen)‘ga1agan
waran in de omgaving van da zouten weg.Dit gebied granst aan da
Undarstal.Hat gadaalta dat Dndarstal heat an hogar gelagan is dan
da "maijen" kan due gediand habban als schuilplaats voor hat dp
da zoute maijan grazande vea.Da Undaretal ligt achtar lager dan
de stallan van da vroagar in Hoogerhaide galegan boerderijan,mat
da toavoaging "ondar" zou kunnen varklaren. ‘

De varharding is vrij racent.In da notulen van da gem.raads-
vergadering d.d. 7 novambar 1922 wordt vermald dat hat voatpad
langs da Undarstal voor da zovealsta maal in orda is gabracht. De
veldwachtar moat er op toazian dat er niet mear mat voartuigan up
geradan wordt.

In 1938 stalt da commissie,ba1ast met da uagan voor,om hat
stuk meg vanaf da kruising Dndersta1-Dorpsstraat-Moansdracht tot aan
da dorpsstraat van Hoogerheida,Uilhalminalaan ta noamen. Dit is
gaschiad tot dat da Duitsars in M.0.II varbodan alle naman van
levande laden van hat K0nin—klijk Huis ta gebruikan voor opanbare
wagen,gebouwen,stc.2)-

Met de aanleg van de Scheldawag in de jaran '60, incluasisf dat
gaweldig hoge viaduct,is da landalijke,mooie aanblik over da On-
derstal aangetast.

1)Algamaen Rijksarchief's-Gravanhage
2)Gamaanta Archief woansdracht.
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De Dssandrechtaeweg.K x _ . ‘, Vx .9 W ;

Loopt van he kr ispun ERaadhuiaatfaa agoheldevag tot aan da grana
met Ussendracht.Toan Hoogegneida nog.een Haetlijkhaid was (voor
1795), stonden7prakfieoh alle huizen die da dorpskern vormdan)
(1 25) aan mat thanaidaa aaehdraonteemegfheet{Iypisoh is wal in
dit verband‘1dat*€Hana7fni'og o'udelr_e_Al1aauo_n“a‘1§,s ‘van de Raadhuisstraat
bezuiden do Undefstal-Hoowhaan de bewoners van hat noordelijke
gedaelte van de Raadhuisatraat mat"die van achtar op Hoogerheide"
aanduiden. . Y .

De Groan Pagagaai.

Loopt van do Huijbergsewag langs de camping Family land tot aan de’
grens met 0aaendracht.De Groene Papegaai ontleant zijn naam aan hat
voormalige . -- _ ; ’ u A
cafe van die.naam, van de Familie"Heijmans-Lambrechts.Dat was ge-
legen aan de noordzijde van de kruising met de“Huijbergaeuag an
ten uesten van de Postweg.Uroeger was de naam Poatbaan;zij doorsnaed
de Hoogerhaidense_Plantage-In 1964 ward de naam offieiaal vas gesteld
als Groenei aoagaai 1).r ~ ~. “ V 1: E 9 H ‘ .1

1)Gameentearchief Noensdreoht.

De Postweg. ;

Loopt van de Huijbergaemag tot aan da kooiweg an maakte_daal uit
van de oude postbaan_van Antwerpen naar Bergen Up Zoom. v¢br'19e4 “
ward ook dit stuk-weg;Groene9Papegaai genoemd§'daarna ward de‘"i
offioieel vastgastelde naam Postmeg 1). ‘

1)BemeentaarchieF woensdracht.

De Putsewag.

Loopt van hat kruispunt Scheldeuag-Raadhuisstraat tot aan da Schei-
dreaf, de grans mat Ussandraoht. Hat begin lag vroagar meer naar

~,
hat zuidan.vlak langs da slijterij van Jansen,hat was toan een
smalla meg. 9 A 4-» = 9

Bij zijn bazoak»aanQNederland in hat najaar van 1811 heeft
keizer Napoleon bij dacreat van 16 december 1811 vastgesteld, do
aanlag, hat herstellan an hat onderhouden van megan in hat kaizer-
pijk.Daarbij.werden“da grote wegen ingedaeld in dria klaaaen: onder
da wagen dar 1e klasae da meg no 2 van Parijs naar Amstardam,gn¢¢
Antuarpen,wuoatwezel,Zundort,Rijsbargen,Brada-anz¢-naar nnstazdan.
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Under da wagen dar 3e klassa o.a. da wag no. 65 van n raafben aaar‘ ‘
Haarlem,gaende langs Kapella,9gtta,Hoogerhsida,Bergen Up Zoom,Staen+,
bergan§Uil1emstaH§e z.>naarQHaarlam_1).._,.>1 Hf _., ."~;~ -~~)V,

“Uit.het bovens$aande.blijkt_wal dat de Putseweg in de Na—> in
poleontisohe tijd ale verbindingswaglal.meetelda..Qa,verhardingfis. 1
gesohiad pp hat aind van de vorige eaww.De oudera inwonsrs van het'7~
Zuidkwartiervgebruiken nag dikwijle da_naam " de_Pptsesteen" of da.,
"puteeateenweg als zij da Puteaweg aadoelen. ,1, . ,I - _

1)blz. 152 an 153 van het boek Napoleon in Nedarland, door G,F,Gijsber-
ti Hodenpijl 1904.

De Raadhuisgi'1 O1 O) H‘ o

Loopt van de kruising Duinstraat-Nieuweweg tot aan de kark an maakte‘
van oudsher deal uit van de "baene"van Bergen Op Zoom naar Antwere ’
Pen,- . » _: , are 4 ~25 _ ,ov,1 . .

voor 1951 was de naam volgens da_raadsnotulan_Antwerpsestraat¢
wag, dosh in de volkamond was de banaming Dorpsstraaf. In 1951 is "
Raadhuisstraat oF?ioiaal vastgestald¢ i * mwuic q '

. '? pZ25 novembar 1910 deelde de voorzittar van da gemeenteraad,
Eug¢Mo0rs, mode§dat de niauwa lantaarn voor da straatverlichting
nabij hat gemeentehuis de eersta weken een heldar lichtiverspraiddo,
doch de laatste dagen defect was en dat hij hat voorlopig niat
gawenst ach te er meardare aan ta schaffen. De heran gaan in Uouwii
of Halsteren kijkan hoe de straatverlichting daar gaschiadde (blijk—
baar was er voor die datum geen straatverlichting). 1).

Tot i_1965 ging al hat verkeer van Antwerpen richting Zeeland
en Bergen Op Zoom en omgekeerd door da Raadhuisstraet, nadian gaab _
hat doorgannd verkeer langs de nieuwe Scha1deweg.Tot 1937 gingl-iT~¥
ook do stoomtram langs da oostzijde door daze straat.

De bestrating is in 1960 gereconstrueerd, het wegdak is _ u
aanzionlijk opgohoogd‘2oals hog ta zien is aan hat oude gabouwtje *“
(aen~vroegare bakkeet) van de familie Nontraa,dat nu tot aan hat" °
raamkozijn in de grand zit.2o ook aan hat bordes voor hat Raadhniéfl
dat voor 1960 2 1m ho09 was. 1" 1*, ‘ » L‘ Y¢* '1 P"-~»*

an daze reconstructia he rinneran da twee tagals die voor
hat Raadhuis in hat trottoir zitten.

1)Gemeantearchief woansdreoht.

P_°_.R.._J.i'2§."...._d , . 1 -
Loopt van do Dorpas raat Moansdrecht tot aan de Bossestraat, 6 M .4

De varmoedelijk oudste aanwijzing van hat bastaan van da'j.f
Rijzende wag doch ondor een andere naam, vinden we in hat aantekan-
register van Sohout Malia Black (1528¥15 1)§ Daarin varmeldtihij de A
koop van."noije Briatkens Malia Gamer" (huie§s)‘in5de "karckstrato
voer:16 pond grootan-ende“daér*heb"i6 made mijn eandaél 1)’ _‘,

"~*<:Up1da»plaats'waar no de‘kleu€erschoo1 is heaf fvroeger nanelijk
de Zigenaemde stompe toren mat de ksrk-gestaan (de s ompa oren ism_
verniotigd door oorlogageweld-avenaLa'da-karkgdooh déWtoran'in* '“'*‘
1944 an de kark ruim 300 jaar eerder tijdens de 80 jariga oorlog).
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Het is waarschijnlijk dat hat near de kerk lopende dael van de
straat in de tijd van Nalis Black Kerckstrate genoemd ward.

Up een kaart uit 1741 van Adan,wordt hat aerate gedeelte
van de Dorpsstraat tot ongeveer halverwega Nolenweg genoemd, near
de molen die op de hoogte gestaan haeft. Hat andere gedealte heette
toen al Rijzende wag. De naam Rijzende wag betekent omhoog lopende
wag an spreekt voor zichzelf.

1) Hat Hem. van Nelis Black Schout van Woensdrecht 1528-1541 door
Korneel Slootmans, jaarboak no 15-1955 oudheidkundige kring De
Ghulden Roos Roosendaal.

De Steenstraat

Loopt van de Antwarpsestraatweg tot aan da Bossestraat. Up een kaert
van Adan uit 1741 wordt de huidige Steenstraat Dorpstrate genoemd 1)-

Het is waarschijnlijk de oudste verbindingsweg van Hoensdrecht
near Bergen Up Zoom.De naam is niet aenvoudig ta verklaren.Hen
ken veronderstellen dat de wag ale verbindingsweg tussen woencdrscht
en Bergen Up Zoom al vroeg met stenen verhard was an dus een"Steen-
street" tegen over de vale zandbaantjes.

Door oudere bewoners van de Steenstraat an omgeving is one
een verhaal vertald dat zij van hun ouders an grootouders vale
malen gehoord hebben,zij spraken namelijk van hat Karngat, in dialect
"Kerregat".Da oorsprong van daze naam is volgens de overlevering
te vinden in hat fait,dat er vroeger een karntoh vol spaanse munton
zou zijn gevondan; een verhaal dat hardnekkig in de volksmond voortleeft
en waarschijnlijk wel enige grond heeft. Hat "Karregat" ligt ten
noorden van de Steenstraat bij de kruising met hat zandbaantje
near de polder, wear de Ualkestraat bagint.

1)GemeentearchieF woansdrecht.

Hoogcrheide november 1978,
Merkgroep toponomie
J.v.d. Bussche
Hevr. Nijssa-Stakatea
C.3. van Opdorp
A, Pijnen.

cazxcnr or ossannaacew
VAl‘:a.F T;¢A1"iBAAN
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GEZEGDEN &UlTDR_UKKlNGEN 1.
UIT OSSENDRECHT1E.O
Dialect is !n-ongedwongen"en:natuurlijke vorm van communicatie
binnen een hep. streak, die tan neuwste aansluit bij hat volks-
eigene hiervan. Hat is9een verrijking van de teal en meakt daze
dikwijls zaer ”b1oemrijk". 9 9
Bepaalde uitdrukkingen herbergen menigmeal een schat aan genuan#»»
oeerda gavoelens, en al of niet bedexte toespelingen.
Um derge1ijka_uitdrukkingen voor later te behouden geven wij er~
hier een aantal uit het "Zuidkwartier” inzonderheid Ossendreaht
W881". _ 9

Dan kuis iek m'n schuup mar af.

Kuist oew schuup mar aFI

Meej un zwaore kar rai—je.
Meej ut dienk oep ol zijn.
Ut ies zo mar m'n geive. } b

Ai ies mee ut bakken uit de pan gar
sprongen. _g} 1 g~.;
Ut ies un echt emmeke raok m'n gatje
nie. .

Da's wok ietigesoheteni LL »1§ Q

Daorom ies geen,rede, eggs valt_dsn-
lede. 1 .8

Ier kom iek oap de suikere koeken;
Uep de spiegel geechreven staan.1

Iemano_aenwijzen mea de neue af ta
veigen. 7 ‘

Be moat eerst ies leren om oew eige
aesie ta kruien. '
Jeerste gewien kattegespien. “

Ze he nag al protocolle.

Ut ies zo mar un keutelpeirke.

A1 é ne Rap as un maukeemaand.
D'n druivevijger sneuien.
Zai ies eltai oap d'n erret}
A1 ies de‘piest"ien¢9
Ai ies ien z'na keutel gepiekt. 1
Ge war nooit dur un koets overreje
mar wel our on strontkar.

\ 9' '

Ik trap hat maar aF.E=weg—
.. . gaan)

Trap jij hat maar aFZ=ga <.
9 jij maar wag]

Zwaar op de hand zijn.
Overdreven gek van iets zijn
Hij is aigenlijk niet te .

9 . vertrouwen.
Hij is nietmhelemaal tears-

. hp A kenbaar.
Een meisje o? vrouw die Q 1
dacht dat ze meer was dan
een ander. 1
Denken meer te zijn dan een‘

, . . ander.
ward gezegd els ja op een
vraag alleen maar wow zeggen

_ g "nou daarom".
Hier word ik gosd onthaald;
In hat kriJt.staan(= sahuld

‘ ‘ 1 hebbenl
Met de vinger onder de
news door in de richting
van de sohuldige wijzen,
Je moat je were niet op een
ander afechuiven. '
Hat eerste succes is altijd
nog geen blijvend succes.
Ze heeft veel noten op hear

zang.
Een kind dat er zo maar min-

netjee uitziet.
Hij heaft een groot hoo¥d.
De beerput leeghelen.
211 is veal uithuizig. 9
Hij is er vandoor.
Hij voelt zioh beledigd.
Bekritiseerd warden door
iemand die zelf niet zui-
ver9in'de1schoenen'staat.
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Ai ies zo lienkas un looije deur. — Hij is zeer geslepen.‘
Z0 scheel as ’n cjter. - Erg scheel zijn.
Meaj un kaske oep oewe rug lopen. — Een bult hebben.
Van d'n as oep d'n ezel spriengen. - Van de hak op de tak springen.
Liege dat ie zwart ziet. — Je kunt er niets van geloven.
Z0 bot as n'n ak. - Heel dom zijn.
A1 draoit as un meulepeird. ~ Hij waait met alle winden mee.
Mae jeene d'n eirt aonveigen. - Met iemand doen wat je wilt.
Iemand over den dam sturen. - Iemand van zijn land af sturen of

iemand ontslag geven.
Daor kan iek laank aen pruimen. — Daar kan hij het voorlopig wel

mee doen.
Veur d'n dieje Kunde aon oew pet — Daar kun je respect voor hebben.
tieken.
Z'n stront zit kart aon z'n hart. — Kort aangebonden. Gauw op de tenen

getrapt.
Nie veur elf ure af gaon. — Gierig zijn.
Nie gepiest en toch nat. - Medeschuldig zijn.
Terug gaon naor de hogs bomen. — Uit de polder terug naar het

hooggelegen gebied gaan.[naar
“ huis].

Ut ies na vent van lek m'n vesje. - Het is een slijmerd.
Ge kun me de bout achelen. - Je kunt me nog meer vertellen.
Van un scheet un donderslag maken. - Stark overdrijven.
Ai ies un vuist en un duim hoog. - Hij is Klein van stuk.
Dew gat under oewen arm nemen en - Weggaan.
wag zijn.
D'em ziekte emmen. — Heimwee hebben naar huis. Te veel

aan huis hangen.
Ga mot nie verder gaon dan agget — Dit werd tegen de jongelui gezegd
schouwke ziet roken. als ze een levenspartner gingen

zoeken.
Ut stao geschreven en gedrukt ge — Krabben waar het jeukt.
mot kraawe waor ut juukt.
Z'n kont tegen de krib gooien. - Hij laat hat in de steek. Hjj

werkt niet meer mee.
Ai ies de luizen uit. - Hij heeft het nu Deter dan vroe—

ger.
Stoefen en broekschijten. — Opscheppen.
Blaozen en broekschijten. — Opscheppen.
Dat ies wok mar goed van ne cent. — Heel goedkoop. Niet degelijk.
Z0 gierig as un tang. — Heel gierig.
Ze emmen de rekening met de ket - Er is veal te veel gerekend.
geschreven.
Ai he loeten. _ — Hij zit met streken.
Da dies ma ne sjoe en un kop. ~ Dat is niet veel waard.
Deej man ies nag goed vierkant. — Die is nog goed gezond. Zonder

mankementen.
Ut ies vandaog n'n echte k0mmekes— — Veel onverwacht bezoek krijgen
dag. waardoor er weinig werk verricht

wordt.
Met de konijnen dur da tralies ~ Heel erg mager zijn.
vreten.
Ge zou ze Uns Hear geven zonder te - Ze lijkt erg goed en degelijk,
bieohten, mar God woor ze brommen. maar vertrouw haar niet.



Buiten z'n blaaike gaon.
De nurk om emmen.
Ut ies naor da vaontjes.
Dew eige nia laote kieste.‘

Dew eige nia onder laota schijtan.
Ai ies nogal ’ne geive mane.
Dat ias ma na gaive.
Ge moat nia zo zjeveren.

We gaon um,gespen
Vort emma.Y 7“
Duw doewe tetter, of ouw doewe
toot.
N'n vetlavoas.
Un vetklodder.
Na vaodar oons bidden. A
Dap de suikare koeken koeken kom-
Slijkende vol zijn.
Un assiekat. D

Duw doew geneuk.
Prottekollen opruiman.
Nor 't huske gaon.
Niauwsgieriga potuil of nieuws—
gierige pollepel.
Ut ias n'n echta pallapwoot.
Ai komt"r veul over d'n eird.
Ut ies n'n echte luismajoor.
Ut ies n'n mutte (kalfl.
Den ans wachten.

Dm Non gaank waoter gaon.

Ai ieswzo kwaod as un ooske pek.
De koei“o¥ de gait pap d'n tuiar
zetten.
Ai ies aon d'n afgaank.
Dep d'n inkora gaon.

Zai zit me ta koejenere.
Aveseer d'n bietje.
Z'é twee tetrenta kousen [o¥ i.d.] -
aon.
Amaaj m'n voeten!
Dnttrampenaerd zijn.

2-at un lamp.
Die deken is fotsig.
Ze kunnen nia akkederen. -

Ge mot da nia verbollamonten.
Ut ies n'n hoge wind.

-11-.

Buiten zijn boekje gaan.
Niat goed gehumeurd zijn. t
Het is verknoeid,‘kapot. “M
Een ander niat de baas over je
laten spelen.
Niet op je kop laten zitten.
Nogal een knappe man.
Die Kan lauk uit de hoek mmen.f‘_
Je moat niet zo zeoren. Je moetL
niet zo'n onzin"vertellan. '
we trekken ar tussenuit.
Heimwee hebban.
Hou je mond.

Ean vuila man. ”
Een vuila vrouw, niet. proper.
Ean Dnze Vader hidden.
Dp kraamvisite gaan.
Tot aan de rand gevuld zijn.
Luie vrouw of een poes die in
hat najaar geboran is.
Hou je stil.
Rommel opruimen.
Naar het toilet gaan.
Nieuwsgierig Aagje.

Hij zit overal aan.
Hij komt er veal op bezoak.
Ean vuila. verwaarloosde man.
Een goade. sullige vent.
Buiten de bossan of velden warden
de hazen door de stropers opge—
wacht. r_ _“ _ _ W4
Twee ammers water halen bij de
put of bij de sloot.ii '
Heel erg kwaad zijn. .
Aan een touw vastzetten op eeni
grasland. _;v
Diarrae habben. ' ' '
Vroeger gingen de jongens hat bps
in om op eakhoorns ta jagen.
Ze zit me ta sarren en ta plagen.
Schiet wat op.
Twwe verschillenda sokken aan hab-
ban.
Djeef fuitroepl.
Er uit liggen met ja werk, door
een of andere tganslag.
Ze heeft een kwaal.
Die deken is klammig.
Ze kunnen niet opschiaten met el-
kaar.
Niet verknoaien, varwaarlozan.
Dostenwind.



Zit nia zo ta schoafalen.
Dat ias n'n echta wielewoutar. .-
wa d'em iak toch un dol mas jou. -
Da d'ies a1 navanaant. V e -
Ut gao zo mar davontrent. » ;= -
Ge kunt un flair rond oaw oren -
krijgen. ; ,.p , ,,n_, @ s
Dat ies gin ragulatie. -- -
Dat ias de simano, of, na monark. -

Dat ies un acht stel batraven. -
wel niejaent. » -
Dat ias geen avance. -
Hijgen as un spurriakoei.. -

Un pennekas. ‘ -
Garnot pallen. -
Un labbekak van un vantje. -
De waarf oeprijven.
Ut waoter ies gatlauw. - -
Un ziepke. un floeren broek en ne -
bazelean.
Grootsig zijn. -

Sloefen an klakken. , > ,. -
Na’ d’emman z't daor bagaoid. -

Hat spraakgabruik in onze omgeving is
lange tijd onvarandard geblavan.

Zit
Ean
Hat
Dat
Hat
Een

Dat
Dat

-12 ~-
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niet zo sohrokkarig ta eten.
lauke daugniet. 1 ~
hab ik toch last mat ja.
is al naaraelang. V
gaat.nogaL.- V
oorvijg krijgen.

is geen regeling.
is een dronkaard. ward vooral

Eazegd van mannen die ver van
huis warkten Ipolderjongensl an
daar veal dronken.
Ean stel kwajongans. _
Welnee. . ~
Dat is gaen manier van doen.
Era hijgen. [spurrie: vroeger
groenvoer].
Ean griffeldoos.
Garnalen oallen.
Ean
Hat

Flauwe kerel.
er? opharken.

Hat water is iets warm.
Ean yrijs werkjasje, een manches-
ter broek en ‘n (werklhemd.
Trots of verwaand zijn. maar ook
wel graag mooi geklead zijn. . -
Pantoffals en patten.
Hat habben ze hat daar bont ge~
maakt.

tot voor V.D. II. Qedurenda zeerl

Door 0.a. vermenginp van de bevolkinp is hisrin de laatste decennia -
wijziging gekomen, vandaar dat wij hat "oude‘ z.g.m. hebben trachten
ta vertolken.
wellicht habben sommipa uitdrukkinpen nog maar batekenissen. Gaarne
commantaar.. » 1' -.

Warkgroap: dialekten, ouda varhalen e.d.

~$
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~ .WOE.NSDRECHT IN DE FRANSE TIJD HI
hat Koninkrijk naiianul’ "““i' 1' ““ "D D ' =.

In 1806 komt hat Koninkrijk Holland tot atand met ale Koning
Lodewijk Napoleon, da broer van do "Imparator". Lodeuijk maeI’
ontegenzeggalijk aan man die hat mat zijn nieuubakkan rijk =
goed meande en in hat algameen is in zijn beuind zeer gunetig ge+_ i‘
waeat. 1 ~ 1

De "Franse tijd" mag tech eel beechouwd warden ale de ‘
periods die de inleiding vorada tot eat man nu da modarna
eaataoheppijinoamt. '1

De op Franea least geachoeida uetgevenda en uitvoerende r
aacht hebben nodal gaataan voor uat uij nu kannen en veal ‘~ ~
dearvan was reeds tan tijda van hat "Hat Koninkrijk" one erf- '
deal gauorda . 'T"*"' - 1

Over do aehaduuzijdan hebban uij hat al meer gehad. Ean van ’
die eohaduwzijden zou da aanleiding zijn tot hat inaenatorten ‘ *
van hat Rijk van Lodaadjk. In hat najaat van 1809 keen er in Zee— _
land aan inval van da Engaleen, aan inval die zich in woensdreoht
zou lafen gavoelen. ~ "“' “

Um daze inval ta keren warden in one gebied troepen samen-
getrokken van hat Koninklijk Hollands lager. Daze troapen var- "“‘
oorzaaktan veal ongerief en vroegen veal aan ondarhodd; De gedec1a~
reerda achadelbedragen liegen er niat om: *

Schade an leveringan voor an aan de Koninklijke Hollandache ~
Troepen Cavallaria,Attillarla an Infantaria van do Oogatmalnd _ _ V
tot de 24a van da wijnmaend 1809 toan do Engelean in Zaaland wee Q
ran gelend. .. -

. '~ . __ ., . _.

. 7. gld. at. pen.
11J.C.Drlop “ 11 . W\..

Pieter Lindars .12 a ~
. 1 , .

Jan Home ' 15. 1.10
Jan Baptist Hogans 9 12_ _
Dingeman v.d.Bergh 34 ,
Adriaan van Qpdorp 45 1D_.@
Jacobs V; (onleeabaar) t.b.v.Generaal Heijligena 14 4 ,
Willem van Data stand er op voor 142 ia doorgehaald - \?
Anthonij Adrieeneen 29 .10
wed. Petr. de Naijer -25
Pieter Jan Varbeek 14 p‘ .

' \-

Corn.v.Ooorn 1 . 32 . .1? -
Gommart Leena D 11,m V V ,
echial Plompan 40> 16

Pieter Janeaen 16 J2
Joh. Verboom wed. Corn.v.Kaam 100 f
Hendrik Andreas 65
3.8. Martens 24“ l .
Pieter van Valthovan 20 H¢ 9
Pieter Luijeterburg 18 14
Jan Suijkarbuijk . 13 12.
Hendrik Vareeeen 31 _ ‘14
J-Fr. Lambregte 31 15
Willem Huijbreehts ,_ ~18 ~ 10

1 . . . QBrnh. Dekkara "“ _9.‘.-~\.\ "> ~ .‘ - ....»...,. ( ‘ .~
Jac.v.Uavalenjf ’ 2&1 “
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_‘ ]3~ ' IDEA’ P 1 H 1 Dld. st. Pen.
Pietar Koolsn. Harbergiar inkwartiering Generaal 127 6
Adr.Verbraak " ' ‘D 15
Geraard Jansen 1 39 12
J.v.Ualthoven 21
Jac.de Nijs 75 6 1D
Willem Dons winkalier 1 93 10
Mathijs Mastboom 29
J.v.d.Boom 21 '
Cornelia Vadden 46
Jac. Dielen 11
Hendrik Jansen 25
Willem v.d.Eijnde 1 13 16 »r
Corn. da waert ~ 35
Hendrik Hertogs 25
Corn. Dalemans .1 44
Adr. v. Dijk 1 26 » _
Jan Pals “ 11 1a
Pieter Vos . .~16
Joh. wuijts 39 8
Jan Matheauwsen 15.
Paulus Uos é I 4 21
Piatar.v.Zmijvalen 16 »
3.8. de Moor 18 6
Nicolaas v. As 19
Jan Broos ' 24
Lud. Smout 4 17 10
Corn. Wuijts 9 13 10
J. Laumans 28
Jac. Smits 17
Mar.v.Measel A 23 18
Arn. Vos 29
Daniel G.Huijbrechts landbouwar 72 6
Severijn Adriaansen landbouwer 43
Antonia Bake 24' 6
Jan Adriaansen 13
Jan Verheesen 12
3.8. Markus landbouwar 125 14 .2
Corn. Krijnen L12
Frans Leenaarts 11
Peter de Brae 7
Cornelia Franken 18
Bernhardus Nijs landbouwar 263
Pieter Jan Nontraa 40 1D
Millem v. Devalen 20 .10
3ac.Hugens 1 19 .16
Jan da Rijk 4
Joh. Nanord ? 24 4
Christ. Luijsterburg , 17 _ 14
Gerard Hussaatcs ; 36 7
Jan Uenninx ' 23 18
Martian Havermans 12
Adriaan Linders 35
Hendrik Koch 28
Pierre P. Boral welgestalde J 508 J
Pieter 3.v. Hooijdonk smid,landbouwar etc, 645 .»
Millam v. Dstaaij landbouwer 330 11
Hendrik de Jongh landbouwar 203

12

17

'1;
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Nu koman waarsohijnlijk de voornaamstei9haran",(uaaronder raads1eden,.-
alleeiuaa Zest mooi an uitgabreid’opgetekend.
Daar gaan ma:

Jaoobus Bril
Milhelmus;Kuijlen
Pieter da Nijs
Joh.de Jongh »
Hathijs Uillemsa

landbouwer
landbouwar
landbouwer
landbouuer
landboumer

in t' Hooghuis

Kosten gamaakt door de gemeanta woensdrecht
hierondar gsspacifioeerd,
wegens voorsahot aan den timmarman Huijbregil V00!‘
hat laten maken van tafals mitsgaders andara goe-
daren an kosten van hout an arbeidslonen tan
diensten der troepan en voor de generaal Bruno
aangemelda generaal en de wagten
24 pond kaaraen 5 10 st.
5 pond touw 5 12 st.
aan zout voor vijf compagnien
aan gidse voor 4 reijze na wouw
twee dito na Putts
een na Steenbergsn
drie na Sandvliet
an twaalf na Beth
nog 6 tonnen bier

Jacobus Kuijlen
Jan Looijen
Jan Koekhoven
willem Smitsa W.
Pieter Jan willemsa
Denis van de Hoar
Jsoobus"van5de’Moer
Jacobus Brooijmans;
Gabriel=Slooven“ »¢
Cornelia Mantras A -
Johannes de ongh
Willem Brooijmans"’
0abrial“SwageméRers
Gerrit v Putte__ I
Josef@Adrieenschen
Jan Dingemans
Cornelis Cornelissen

landbouwar
landbouwer
landboumer
landbouwar
landbouwar
landbouwer
1fa:'?’¢fb=?*i3*eié 1}‘
landbouoer
landbouwer
landpoueer
landbouwer
landbouuer
-landbouwar
landbouwer
landbouwer

op Kqrtaven‘ '

Q1121. Sta P80»

1503
BB2 ~
449 . I4
374' .1Ui
579 if 4 '

23; ~ 16
12 ‘ 9 '

3 .

18.-.12

.2 '
1. .

i 3 '
24

' 42

~1ssa . s I
.347‘ - 12~"‘
454
960
e15
412 .

'10s? .
,1 491

j _'12e2. 10
_ '1eo, ' a

541 .14.
_ 567» .16

1 .1306
B65 18

“_‘4DD 1.
*" 57 >5

2a
Bedraagenda daze lijstan ale van hat geheel na korting van hat geen
waarop Bone zijn afgegeven eene somma van 19002 guldens 10 stuivars an
8 penningen.

Van daze lijst afgedeena-reijlonen is van iedere post hiervoor
zoveal afgetrokkan ale de afgegeven Bone randeren. Dan indian da
ingahoudane Bone voor reijlpnan an levarantias niet gaaf wierdan betaald
sofan daeze lijst van sohasdens der ingasetenan nog moeten worden var-
hoogt met eanan somma van 1394 guldan 4 stuivers an 12 penningen.

Hat gameenta bestuur van Uoensdrecht den 22a van de Mintermaand
1809, -

Jacobus Kuijlen
G. Swagemakers
G.v. Putts
J. Miqielsen

Johannes de Jong
millam Brooijmana
Gabriel Sloovan
F. da Voa secr.
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Lijst der ingezetanen van woensdraopt w¢i&e’5p1Eq55$ reijlonen eenigeit
bons ontvangan hebben. '6’ H

" u Z ‘. wagans
Jan Baptist Markus
Barnardus Maijs
Pieter v. Hooijdonk ’
Hil1em* v.Dstéaij
Hendrik v.0staaij
Jaoobus Bril 20
Willem Kuijlen i'*" v‘20 '
Pieter de Nijs ' .' ‘
Jan de Jong 15
Mathijs Millemse " 15
Jaoobus*K ijl¢B 20
Jan Looijan f.
Jan Koakhovan
Willem_Smits.f
Pieter Jan Millamse
Dionisius v.d. Moor
Jaoobus v.d. Moor
Jacobue Brooijmans
Gabriel Sloovan
Cornelia Mantras
Jan de Jong op t' Kortaven
Willem-Brooijmans
Gabrial:Swagamakars
Gerard van Putts 20

' 225

15
10
1D

15

15

15
15
2D

totaal..karren .
= " 18[gld.

a.»a.a<a

4- 10- ~.. .1 104
*~ 610

10“
1 ‘ao‘1

.5 » 10. H _6U
1 .v60

so
20 <40

- so
" : 40 ’

" - 40
10 -Y*20

_6o
10 » .20 <‘

”,so
10
so
an

" - so -_

5 ...

_ ..75- .__ 1050

Inderdaad Fabuleuza badragen voor die tijd,_dooh dit mas niete_vergele~*
ken met mat nog volgde, zij hat op staatkundig terrain.,,.;1 ., ..~ _ »

Naar aanleiding van hat optreden der.Engalsen, lijfde Napoleon 1"
Holland zoals al aardar aangegaven in 1810 bij Frankrijk in en zijn >~
wij tot in 1814 Fransan. 0m do beperkt meergegeven geschiedenis ta;
besluitan mag tpch gestald wordan dat dndanks.de grote offers
die dikwijls mdasten wordan gebraoht de.nieuue‘tijd ook nieuue en .
betera megen.haeft geopand. .. J . - >

Napoleon is reeds lang gestorven doch veal wan zijn "sohappingen".:
levan haden tan daga nog voort.

1) inv.no. 611 oud archiaf gemeente

.

1

Uoansdrecht, _

PHoogerhaids novembar 1978’
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reglementen gilbe stasehastiaan
nssenhrecbt annu 1773

Traditia, hat ovardragan van paraoun op paraoon, van ganaratia op
ganaratia, bij nonda an oak in vooratalling of gaachrift, is val in
hat bijznndar van toapaaaing Op hat in Daaandracht ainda aauwan ba-
ataanda Sabaatiaans Gilda.
Ean buck, dat da aauuan gatrotaaard haaft an zich in do arcniavan
van da Ganaanta Gaaandracht bavindt, varachaft one daarovar intaraa—
aanta gagavana. Niat allaan mordan varmald da gildabroadara dia in
da aauwan van batakanie zijn gawaaat an vat hun functias uaran vuur
hat gilda, dosh waarvan ook hat nvarlijdan ward opgatakand in da
ragiatara.
Ondarataanda is vrij vartaald uit hat 18a aauua handachrift an ar
antbrakan aniga zinsbindingan dourdat hat boak niat gahaal enga-
achondan maar is. Darhalva hab ik toch gatracht aan zu volladig
nogalijk baald ta gavan van da, naar nijn man1ng,;hadan nog in ates-
aanta uattan an ragala van da gilda. Zoala zal blijkan uaran omatraaka
1773 da laden aan daza wattan zaar varplicht, zalfa op atraffa
van galdbnataa, varkoop bij axacutia an/of directs varbanning an
royaring uit da gilda. Op 30 januari 1773 ward aldua hat volganda
vaatgaatald: ‘
Dc radan an rakanmaastars van dan daor1.huizan van Bargan Up Zoom
dean ta watan wij habban ontvangan do duplicatan van Hoofdnan,
dakan an andara laden van hat gilda van St. Sabaatiaan of van dan
handbooga tot Daaandracht galagan binnan da larquiaada, tan daazan
on maa ta habban aan kaart of raglanant uaarna hat gilda zich in
't varvolg aouda gadraga. Sou is ‘t, dat uij tar bada van suppl1can—
tan, aan do aalva habben varlaant aan raglanant an ordonatia baataan-
da in hat volganda artikalan an aig dear naar laatatalijk ta
ragularan.
1.
In dan aaratan, dat nan voortaan da Gilda braadara bij maardar-
haid van atamnan zullan kiazan, aanan houfdman, an viar Dakana um
da achuttarij val an gatrouwalijk ta ragaran an adniniatraran tot
ondarhoud van daza ual an gatrouwlijk ta ragaran an adminiatraran
tat ondarhoud van daze taganuoordiga ordonatia naar hun baata var-
nogan.
Zullanda da hoofdmand an 4 dakana gahuudan uazan bij gaachriftan
ta galovan daza kaartan anragalamantan... ta achtanvvolgan, an door
do gawazan gildabroadara ta dean agtar‘va1gaa. Zoo anda_ga1ijk dan
ook da gawaza gildabroadars made under die achriftalijka baloftan
ontvangan zullan uordan.
2U

Iadara achuttar in daze gilda ontvangan uazanda, zal gahouden
zijn binnan daza tijd van 3 maandan ta rakanan van dan dag zijnar
inkonata, zich ta voorzian van aan goada an buigzama booga mat 6
pijlan tar kauzan an ganoagan van hocfdnan an dakana op da varbaurta
van 20 stuivara.
3.
Alla gildabroadars die ontvangan uordan zullan achuldig zijn ta ga-
van voor hara inkomata tan bahoava van dazan gilda. Vijf,guldan an
voor dan knaap tian atuivara, dus semen vijf gulden an tian atuivara
contant, of ta wel zoo vaal minder ala da huofdman zal goadv1n-
dan. .
gaBBditahuiav4é;naat iaas achtarzijda
<---—
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4.
Men zullen gehouden wezen ta hebben eenen knaap van diecretie en;
bekwame, daar toe zijnde den uelke gehouden zal zijn den koning
hoofdman dekens en geweze te dienen, weten en andere bevelen van den
koning,»hoofdman"en dekens naar inhouden deze ordenanti6..¢ en
keuze getrouwelijk na ta komen, als.00k de goederen dezer schut-
terij gade te slaan, bier ta tappen, en dus in alles deelee gilde L
behulpzaam~te wezen maar voor hij knaap zal vrij zijn van alle
kosten deezes gilde aangaande. . v‘,~

5.
Men als iemand van de gildebroeders aflevig-wordt, soo zullen de
gildebroedera gehouden wezen behoorlijk weete gehad hebbende een »
uur voor de begraafnisee op de gildekamer binnen de heerlijkheid >
Ussendrecht te compareren. Eerlijk gekleed om also gezamelijk»ter »
begraafhuize te gaan op straffe dat de gene die niet en zullen
compareren zullen verbeuren telkens zijnde tien stuivers. Uit-e
genomen pepeonen boven de_zeventig (70) jaren,‘bedlegerigen en
die om pereoonlijke affairens absent an buiten do jaris diotie’
maar ouder de selven wonen uaren, dus zal den arfgenaam oF'erf-"*'
genamen van den overledenen ten_behoeven van den gilde gehouden i
wezen te betalen zes (6) guldens en voor den knaap tien (10) l ' 1
stuivers, zullende aan den gilde mede blijven des overledens"boo-V
ge. Des zullen de gemelde erfgenamen den zelve mogen fedimeren" -
met vijftian (15) stulversvionder meer. n‘ ' >_ a l

Indian iemand bruidegom wordt zal hij gehouden wezen ten behoeven
van daze Gilda to betalen eenen som van vijf (5) QUIGGHS3 of zoo _
veal minder ale den hoofdman en dekens zullen bevinden te behoo-
ren. _

7' " . ' ~ 37; < » .a~ ~;1~ <
Ale hat bij de hoofdman, koning dekena en gemeene.gildebr0edere
geconsenteere zal wezen de vogel ta schieten om eenen vrijen “'n<'
koning. Zoo zullen alle gemeene gildebroeders gehouden wezen
alsvorensLzij echieten zullen tot eender gazette uren eerlijk en
in goede orde met hun vaandel, hoofdman koning en dekens te gaan j H
ter plaatse daar men den vogel rechten zal den zelven vogel‘he1L"V
pen rechten an echutterlijk gezegt zijnde, zullen zij ta semen
in alle modetia wederomgaan tar p1aatae'daar zij hear hoft an ver~~~
gadering houden binnen de voorgemelde heerlijkheid Useendreoht» V -
op de boete van tien (10) stuivers bij ieder contrarie doende ta;
verbeuren. ' ‘" .., . . ‘ v=i~
8_ . H -
Ten tijden ale men opwaarts schieten zal near den vogel, zogfzgf 7'
den Koning en alle de sohutter binnen het dorp zijnde gehouden'
wezen met haren gespannen booge en de geraedschap sohutterlijk
naar den vogel ta gaan en aldaar die publicatie van onzend wegen
gedaan zijnde na oudergewoonte dat keus en igdijk wachtzn van hinder.2oo
zal den schout het oft desselfs laat hebbende de eenaten onsent ’ -
wegens opwaarts na den vogel schieten, ten minste de zes (6) eer-
ste schoten, zullende voorta de gildebroeders haar n—artigheid
doen, om eene vrije koning ta hebben en zo¢wie het gevaltakoning »~
ta wezen, die zal vrij zijn van alle kosten den tijd van zijn ko+- ;
ningschap gedurende ends ale den vogel af is, zo zullen allen- e ~
achutters eerlijk met haren nieuwe koning gaan ter plaatsen,_daar --
zij haar hof houden zullen. - A ' ' ’ ; .-



9. ' 2”’ '
Desandere daags zal den koning gehouden wezen den noofdman,Tdekene* 0
en gemijdeqgildebroeders bij”achrifte te beloven daze kedze en ’
ordonnantie*in alle epiichten ta zullen observefen;!en*te*stellen ‘ '
¢~¢¢bDI‘g9 “'lZ8 -=-»~ Van QT) h60f’dr|'18h' en“ dBk~enS dB 7SC’|'!'U tB’rs..-1..-,

om hat eelve*altijd te*zUllen leveren in 't’gehee1; gaa ~eh*onge— A‘
schonden, in handen van dan hoofdman?en dekena en zulkcn gedaan’
zijnde, zoo zullen iii haar hofhouden in alIe‘modestie{ zueterlijk
an orderlijk. ~ ”"“' »" ’i Q
10. r_
Den koning zal voor hat vrijdom hier v¢@r....;;.g@durénde zijn
koningschap schuldig en gehouden Uezen_aan~den span~¢e‘1ever¢n= 0
een zilveren”aohilt~voorz£en-met*zijntkoninkliJke?wapenen;'ue§en 1
de tenminsta'tmee“(2)'0n2edF"?t *‘ "‘ ‘ “ “ '""{“‘“1 '

Endewie den konlngsvogelatotldnie-meal rechter den anderen zal -
afschieten zal Keizen uezen an de oversulkwcn zijn 1nucn§gzfurende
vrij....zijn van alle vertefingen en kosten van den....@-en boven-
dien zo zal den zelfde gilde tot haren_kosten moeten laten maken l
drie (3) Ziveren vogels, ten zamenawaardigatenminste vie w nitwin-a_
tig (24)_guldensQ Die den keizer ten zijnes eepe zal mega dragen--~'
bij alle vergaderingen van den zelven gilde, maar tegene den: ~» V
Keizer den eerete of den tweede dag als hij zich keizer geschoten \
heeft, aan den gilde zal geven veertien (14) guldens, in plaatse
van twee (2) tonnen bier. Zullende de voornoemde zilvepen vogel-_
tjene, near hat overlijden van den keizer door der elf erFgenamen_”
aan den gilde moeten warden gefestitueert; ’ " A " " 0 ~
12. . , _ _ _ _ .

wanneer iemand zich keizer zal geschoten hebben, zo zal bij hoofd-
man an dekens van dez gilde een naar daze dag worden beraamt, om
eenen vrije Koningrte sehieten uiterlijk binnen de tijdavan' U
veertien (14) Hagen near dat er-een-keizer zal geschdten*iijn.v '
13. H ..._>( p __ _HA’) _,’W 0 .0 pp: »’3,H all
Zoo mie ;§mana?s¢h1¢t van zijnnkeizerschap die ial hebben_van¢den~ y
gBlu9ZBl'l.'¢-._¢¢-¢_ ‘ -V _ . ,, . .. ‘ I \

....dat;hem:niemand van de aehutteré en zal vervofderen den tijd i
van haaren feesthouding; o ook op enige andere tijdeh ale 2ij'
vergadering houden enige ' " ' 3” ‘ ' ‘ “:0 "’“ 0 “
wederspannigheid..........te doen, bij dagn noch bij nachte in‘
enige schutterehuizen of goederen maar bij zij den andaren schede
mogten toe brengen op--..,.qvan twintig (20) stuivees iederaen-
telkene zijnde“zulke behoudan wopde,zal3terstend op te-leggen 1l~
en te betalen an bovendien de gedanen achade te_vergoeden~o »met ;
breuken te‘mordenTgecorrigeert naar gelegenheid der eohade, _ "V

&5i."’ f ~‘;-u¢=<, '1‘ ' * \ t "T ‘ ‘fY >‘* ’ ‘ ' H
Dat de koninginne van de achutterij bij hare Zelfve in goede ma- r
nieren enige hofhodding’ndg‘koetén doen Zal maar zal hear hofhou# l
den met danikoning in ‘s-koningé Hof"en_aldaaf met de gewijde gil-'
de schutters,1huiavrouwen haar maaltijd en alsoo hear ho? en de '
Feesteny~eer1ijk ends manier1ijR°Houden zondet datdenigefjonge '
dochters in de hofhoudihg dee kdninginne of bij wet gele enheid
zullen zouden moqen wezen in de Qildekahei zal dp_zullen warden
geattendeert op straffe van verval dezer corectie{Ly ‘



16. ' 2? '
.-..niemand van de schutters zal;hem"vervoorderen enige vreemde
manepereenen'in den voorgenoemde heft; of op enige vergaderingen
te brengenyzonder content van den koning ten mare dat hij van ee-
nige andagQQ5QhUttBrij waren ende dat op de peene van zee5(6)‘
stuiversndin hier tegene bevorderen word te‘hebben‘miadaan’telkene
zijnde ta verbeuren. M " ». ~f~>_ ~1 '

. ‘ /---\~". ’

170 7 2 _ 2 I :.. . 1-~ - "

..-.zo wanneer de sdhutters onderling en bij gemeen consent een
prijs op stelden zo zal den koning geweide achutters dien het be-
lieft, den voge1'gerecht zijnde en ingeheet hebben de naaf den‘) '2
vogel schieten een iegelijk met zijn eigen boog en dé te mare
zijnen boge outzijlt mare, wanneerehij eene andere zal moge bele+(
nen en de anders niet en de hij aldien iemand'den vogel afschoot *
met eenen andere schutters bouten hem niet toe behorende die zal
verbeuren tmintig (20) stuivers an de zijnde prijs, tot behoefte
van de schutterij. n 0 2 2 A;§ __ 1" I
18C 0 7

0p het geviel dat er enige gildebroeders of sohutters waren die
wederspinnigheid toon de of tegenstand dede in enige vergadering M-a=
tijde van hear feesthoudingen bij het aohieten van ene vrije koning
of op andere tijden met moorden of met werken in..-.dezer ephute
terij het zij over voldoenige van kosten of beuken de geleden _~
zullen moeten worden bij den hofmand koning dekens en gemeide gil-
debroeders of den anderen in jurerende,dusdanige wederspannige
en rebellen bij'a1dien den hoofdman koning dekens en geweide gil¥ 1
debroeders hem hat gilde niet een oorbaar voordeien of teratond" '
mogen royeren en bannen+++++deze gilde en schutterij dee zal den
reroyeerdeneterstond~betalen alle zijnde‘koeten;'breuken pijnen _ '
en andere schulden in handen van de deken of bezorgers en de in -
gebreken vandien zo zullen de dekens ‘t zelve met“onzenfdienaar 2
of voster mogen.... panden aan zijne gerechté goedérenbuiten“‘“
forens van prociedneren alzo behoudens bovendien ons.....ofFicier ,
in alles onzen rechten en de breuken daar brauken toe,ataan._l W»
19. »’~ ; -V! _» -; 1;»-~ ~ < *. ‘ ~
A118 SOhutters zullen haare maand scheuten houden ten behoorlij—
ken zijnde zo en-gelijk hoofdman en dekena zullenvgoédvinden ten
welke dagen een ieder op zijn tijd zal moeten oompareren met zijn
9199" b00g en pijlen op den peene van zes (6) etuivers ten behoeve
van des geueide gilde telkene zijnde ta verbeuran ten were hijveteeds ab-
sent of enige andere mettige verhinering hadde die hij gehouden
zal weezen aan den hoofdmab of een der dekens te kennen ta geven .
en walk gevalwhij van de pijne zal vrij zijn an anderen niet. a
20. ~- ~ ,; * 4 2 -
Zo wanneer men zal schieten binnen den doelhove om prijs zo zul-
len de schuttere die gelieve te schieten moeten oompareren dee
namiddags ten drie uren precise, alwaar de prijzen voor de aerate
meal zullen worden voorgeeteld en een ieder aan gewezen met de
uaarde van dien ale wanneer aldaar geloot zal worden wanneer een-
ieder zijne beurten hebben zal om te schieten en zo wie tar zel- -
ver uren o? ale wanneer eel worden geloot aldaar niet present wast -
zal dusdanig niet mogen schieten ten ware hij bij.den hoofdman -
en dekens ale eon bij de gelote liefhebbers daartie wuerd geadmit-
teerd doch in welk'geval hij laatst zal moeten echieten, H 1 _,
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21. i
En bij zo verre een~tweetoF“te meer personen near dire uren tar
doele kwamem;zu1len:die?te laat’gekomen zijn moeten achieten den
enen naar den anderen zo ale zij gekomen zijn. Zo nogthans dat .
iemand werkelijk belet had; ende den tijd niet toeliet tet gazette
ure ale voore_=hij.is preoiesite oomparerne 20 zal hij-gehouden “
mezen iemand anders last te geven om voor het te laveren voor dat
den aerate voorgang/zal zijn geeohoten op de verbeurten van zes
(6) stuivere en dear boven niet_Qeaooepteerdvuqadena 1 0 V

De sohutter bij den anderen mezende zal een ieder op zijn beurt‘
moeten schieten zonder dat den enen voor den anderen-zal gaen op
verbeurten van zee,(6) etuivers zal tar zijde te verbeuren, en
dat zijnen echauten van-onwaarde zal wezen. ’ ’
23. . _ , . a A

De cavels gesteld zijnde om te schieten, zal die gene vienetor
beurt het is, luider kele moeten roepen en zal niemand andere mo-
gen schieten op pane van zes (6) stuivers te verbeuren.

Iedem gee het gebeurde_op dat God verhoede opdat iemand naar ”"
behoorlijk gedane taken en geroepen zijnde in den-meg liep en over
zilke gekwtste wierd'2a1 het voor geen moet aard kunnen gerekend"
worden.’_ 2 _ 2 A .“ L _v . _ _ , _
25. In ti, _.H , N ' H- - f‘ ' ' “” " I U:

Bij zo verTe~ at;iemand dacht dat hem in den doelhoft enige
breuken ten onrechten wierden afgevorderd zal zich met beleefd-“ 2
heid en zedigheid moeten verantmoorden1't?me1ke bij*twee"of'ten_”
hoogste driegenpartijdige;sohuttere'in den doelhofwpreeent zijnde
zal wordenibeslist en maarmede eenigelijk zig tevfeden ze1*mdeten
houden en dat diegenene die dear tegen kwaam te doen in it vervolg
in den doelhof iet_meer zal worden geeomiteerd.‘“ " -~-TPY 2 '
26. “,1 "?~- . . . . .;”@ ,~1" v-b -l. _ '::wF~1 Q g

.. .. 4...,_‘“, ' - . '
Zo iemand in‘de doelhof in breuke gevallen zijn de zelve breuke
niet wilde betalen of die veraohtelijk op den grondmerpt zal
ingelijke nietimeer in den doe1hove1morden geadmitteerd gelijk't”
Q k m9d8~"i9t aldaar geadmitteerd zullen worden pereonen van een”
kwaad gedrag ale vloekene; zmeerders; blasplemeerders, veohtere
en krakeelmakers en diengelijke soorten van pereonen an do melke‘

de dQQlhoVQt_§“? Hi v;n p . SIT P? H . g‘:

27. 1 __ <2 . ~» = .
Dat ook niet op mat tijda'het“zoudan moga wezen zal gepermiteerd
zijn in den doelhove enige drank hoegenaamd te mogen drinken op
de pane van vijf en twintig stuivers (25) ieder meal ten behoeve -
ale voorn te verbeuren en dat zodanige persoon in den gilde niet
meer zal uorden geadmitteerdv ' “ 2 ~ - A ' 2*
28. ‘ ‘ ' 2 . r t -
De achutter zullen de plaatsen dear de doelen en schuttereboom j:
staan tot hare exeroitre vermogen te gebruiken tot.reversie van
deze raden reeerveren wel expreselijk den eigen doen an ZUlk3,|~m
om den zelve te mogen nemen en bepalen in melk geval door dezen
raden anderen bekwamen_te plaatsen'ter naaster gelegenheid vangr
het dorp zullen warden aangewezen.
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29.
Bij aldien in het schieten enig misverstand of different kwam te
ontstaan zal zulks mede worden beslist in den doelhove door twee
of drieonpartijdige aohutters near welkene uitapraak de partijen
zig zullen hebben te regelen.
30.
De dekens zullen alle jaren eens doen kuanen rakansn van ont-
vangst en uitgave openbaarlijk in overstaan van de hoofdman en
geweide gildebroeders die daar present willen zijn ta weten 's-an-
derdaags of ten tweede dag naar dat den vogel zal afgeschoten we-
zen in welke in ontvang zal worden gebracht alle inkomsten an
einola msutan mitsgaders in tijd geeft alle onkosten reparatien
gedurende en sedert 't sluiten der laatste rejebubg gevallen
welke rekening gedaan....gesloten zijnde zal een paar van de gil-
debroeders gehouden wezen binnen 24 uren daarnaar af te leggen
an voldoen aan de dekens hetgene een jaar respectievelijk zal
schuldig zijn op peene van 18 stuivers te verbeuren ten behoeve
van den geweze gilde voor elke week dat de dekens onbetaald
zullen blijven onvermindert het principaal.
31.
Hie in gebreke blijft te betalen dat hij schuldig is ‘t zij van
omslag, onderhoudsnissen, reparatien tot het gilde gedaan als ook
van boeten en breuken in deze ordanatie begrepen near behoorlijk
mete gehad hebbende zoals hiervoor art. 30 is gezegd, soo zal den
officier den gebrekigen executie en zijne gerechte panden doen
verkopen als na rechte en daarean verhale ‘t gene den salve de
schuldig moohten zijn tijdens leven mitsgaders de boeten en exe-
cutie koaten....zullende deze exeoutie stand geven en moeten
prijzen na dir meeten en aanmaningen door den knaap gedaan ieder
met een interval van 24 uren.
32.
Reserveren aan one de interpretatia vermeerderen, verminderingan
dezes near welgevallen en tijds omstandigheden.
Aldus gedaan in deze Raden ends gegeven onder het zegel van maps-
nen van zijne vorstelijke doorluchtigheid van den Heer Markies
van en binnen Bergen 0p Zoom den 30 Januari zeventien honderd
drie en zeventig.

A. de Greef-Verhees
werkgroep Alg. Geschiedenis

‘een stukje hei’

_______\_\_/
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DEAHEIDE
0p een gonnige dag op het einde van augustusj tietste in van Hoogerhei
de richting Huybergen en reed de Abdijlaan in. Na een vijftig meter _
[sohat ik) zag ik een zandbaantje. Het leek me leuk om daar sens in te
rijden. Nadat ik een eindje gereden had kwam ik aan bij een praohtig
stuk heide—gebied. De meeste heiplanten stonden el in bloei en het was
een praohtig zicht. we hebben toch wel een geweldig mooie streak, dat’
we maar een korte tijd hoeven te fietsen om zulke mooie_stukken natuur
tegen ta komen. Vooral wij, in de Zuidwesthoekl _ _f 1
Een belangrijk deel van onze streek wordt gevormd door hos en heide.
De meeste mensen kennen het bos wel uit eigen ervaringen en door wet
men er op school van geleerd heeft. Naar hoe staat het met de heide?
Juist omdat de heide zo'n mooi en interessant gebied is,.wi1 ik er in
een drietal artikelen iets over zeggen. g 1 '_}
Dit eerste-ertikel is gewijd aan het pl§ntenl§v§n_v§n_oe_heide. Het
tweede artikel zal gaan over de ¢EuEa‘(§g5 dierenleven1_v§n_d§_Qeide.
Deze twee artikelen zijn de g?bEaIh?5?mat1e‘vE@r het derde en belong?
rijksts artikel. dat het ontstaan van de heide. ge_eEonomi§p§§_g§b2n;
Qenneig van de mens@n‘aEh"aE'F@1ae en tenslotte de toskomst van de hei
de behandelt. _ _’ g _ I _ “ A L _’ L 0
1-E1? f1@ra__vsn1qs_,h@idst-. i - _ ‘ ' ._ .
Eopendé door eenjheidegebiedg'5en het gebeuren dat we na verloop van)
tijd eengandere snort heidestrnikizien dan aan het begin. Hoe ken dat
nu? we zijn nog steeds op dezeltde heidel ‘ '
wel, dit is niet zo verwonderlijk. Zoals ik in mijn vorig artikelaal
heb vermeld. ken je dikwijle aan as plantengroei de bodemgesteldheid
aflezen. Er zijn n.l§, grofwe§“gesproRen, twee soorten heidestruiken:
~ de Struikhei ‘[Calluna volgarisl en _ V L " “
— de Dophei v_ )£Erioa tetralixl. I'M‘ ‘ _
De struikhei Is een plant die voorkomt op de droge gedeéltes van de
heide. Bit Ziet men ook aan de been van deze plant: _
Als je een takje van deze plant goedibekijkt dan Zia je vier rijtjes
met dikke blaadjes zonder steeltje. die dakpansgewijs over elKaar‘val-
len. Die blaadjes zijn met opzet zo dik en zorgen er voor dat het wa-
ter 20 lang mogelijk wordt vastgehouden (het zgn. xerophytische karak-
ter van de blaadjes). ;
De kleur van de bloem is rozerood/pears. Een heel enkele kesr, eohter_
zelden, zijn de bloempjes wit.
De dopheildaarentegen, is een plant die voorkomt op de nettere geneal-
tes van de heide:
0e blaadjes staan in kransen om de stengel en de bloemen van de dophei
zitten {some tot een twaalftal toe] overhangend aan het eind van de;_;@
stengels en zijn rozerood van kleur. 00k hier komen in zeldzeme;gevall
witte bloemen voor. r : or _v
Bij one in het zuidenikomt oak nog een familielid-van do dophei,voor,
n.l.: - » . .
de Greuwe Dophei .[Erioa oinera L.). De bloemen hiervan(;ijn.rood, of-
(let wel] wit. "

Bl’!
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Dit zijn echter niet de enige planten die wij tijdens een wandeling
op onze heide tegenkomen. Een andere tyoische heideplant is de door
vrijwel iedereen gekende Brem (Sarothamnus vulnaris], een taaie plant
die wel anderhalf tot twee meter hoop kan warden en waaraan een zee van
ge1e,zgn. vlinderbloemen komen.
Er zijn echter nég twee andere bremsoorten op de heide, die ook gale
bloemen hebben, en dat zijn:
~ ge_§§g§gl@§e@ [Benista anelica) en
- g§_E§g§g§§§@ (Genista pilosal.
Deze laatste twee worden echter niet groot en blijven vrii dicht bii de
grand.

Bij de erg vochtige heidegedeeltes ontstaan de heiplassen. Het water
ken hier niet weg omdat er een ondoorlaatbare laan in de bodem zit. Daze
plassen hebben hun eigen plantenbegroeiinv: zonnedauw, wollegras, veen-
mos en veenbes. (Zonnedauw is een vleesetend_p1antje en dit kan men in
de omgeving van Huyberpen nog vrij goed vinden!) A

we zijn nu aangeland bij de kleinste en minst opvallende plantjes die
we bij een wandeling op de heide kunnen teyenkomen: ge_@g§§en_en_§g§§t:
@9§§§D;

De korstmossen zijn voor ons erg goede graadmeters voor de 1uchtver—
vuiling.
Is er maar weinip 0? geen luchtverontreiniginy, dan zijn er veel k0rst-
mossen. ‘
wordt de verontreiniping grater dan sterven de korstmossen at.
Eén van de meest bekende korstmossen is het lichtpriize Bengiegqgg
(C1adonia’rangi¥erina). Een ander zeker 20 bekend korstmos is net_Bggg
gggggggg (C1ad0n1a oocciferal: het heeft qridze kelkjes met een rood
randje.
Als laatste zijn er dan de mossen, en het mos dat we op de heide het
meeste aantreffen zijn bladmossen. De bladmossen hebben tot taak de
grand vochtig te houden en te helpen bij de humusvormine. Een bladmos
dat altijd in grate noeveelheid aanwezie is. is net_@gg§ntagg@g§
(Ceratodon purpure e).
Het heeft een t 3 cm lange purperrode kanselsteel waaraan on het eind
een puntmutsje zit. Een andere mossoort met ook zo'n puntmuts is net
aggggg [Po1ytrichum commune].

Met de mossen nemen we afscheid van de he1p1anten.Natuur1ijk heb ik niet
alle planten van de heide behandeld, maar ik hoop dat dit artikel uw
eigen kennis omtrent de ¥10ra van onze heide wat aanpevuld of verhelderd
heeft. *

Bert Janssens, heemschut.

§@£9eQ9l§§a9§_li§§§eE99£-
"Geillustreerde flora van Nederland" van E. Heimans,tH.w. Heinsius
en Jac.P.Thijsse
uitg. W.Vers1uys B. .- Amsterdam, 21-ste druk.
"Natuurleven in Nederland" van J.P. van Blijdestijn. uitg. w01ters—No0rdhof¥
Groningen, Sde druk.
”Inleiding in de Miliéukunde”. uitg. Van Gorcum. Assen/Amsterdam, 1978.
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E EN NAAMSVERANDERING.
‘ ".=~:71 :‘K-»?‘ ‘:‘ 1 . , ~ -

Dat nananween=ahuuenaud bazit¢zijn@d5t uiaten we pl, an hug ze r
tot stand kuambnmhabgik trachtan ta verklarsn in Tijding II 1978a
blz.31~a¢v.~» ;:: 1' 1<'< -~= . - ~; , " » " a
Hiarin uoxdan under 8d»Pa§r0 i9IIn, oak §a;anka1e;nog-voorkpman-
de dUbbB1 BM9 YQihUB d1" 1 ~ ' ;= a~1 :e-;¢~ 1*». »=§¢
Van één dubbalnaamtganoemd 1n*di artikel.1awdeMgeschiadgnis:_
zadanig dat hat da uoeite uaard is daze ta va:maldan1- ~ "
Het batnaft.hiBr~da nah! Q8COb8~HiQ1BlB8 die gesn gene dubbel-a
naam blijkt to zijn doch=aan~toevqag1ng van igialeen up warmers‘
ring met qnn"andera fanilio te_voorkonen¢ »‘ vt_e ..,
Naar ahnloiqing van harder ganognd pktikbl nochten uij een‘tda—*
Iichtin§}fqdp{ do qeuchiedsnia,van data naamsverandaning ont- 4
vangan; Daze Herd and ¢o¢r Dhr.Rpn6 Ja¢bba}Uonanda té~H¢1mnnd,  
die aan"Bq;q fanilie varuant ia,toagezondan. ' ~ '5 -'
Hij 1atant1n'hdrsta ins éntip Dhr.Ja¢oba hier zelf aan hat
uoord an gaven*da tekst~vanaf da 60 regal onvlrendsrd wear. ’

' 9:;!:!££&!:ss2Q22s222 sieisstn ‘ "
Jacobua Jacobs, landbouwer ta woansdrucht, richt Op 31.meart;__@
1635 een rakusat,aan koning w;l1an.I, uaarin hi} "uotmoedig" VT_ . _ _. ‘

vatzoekt "d -hBt.BpOg8 da2BL¢8.g0BdgU 5tig»mOg8 bahagan om
zoodaniga vap:zieningap.te uillon naman als tot harQteL1£ng Q
in deze ("flu foutiaffnaemgsbruik) noodi9tziJnF.(1) -v!‘a ’¢
Wat is namalijk hat.gava1? Mi1 zuL1s ‘hien met aigen.uoqrden '_ ,
de takat_vgn_het_vagiqakachr§ _v&n Jacdbua Jacobs an de’anderei,
ralevante taka§an wabfgQvan. ,_ V ’ 1.’ ,§ .A_ a,f'}
Us naam 3acoba*k0mt"§nrds'9Bnaan£en ondar'BorQan OD Zoom veal 51
voor, met na e in da gnneenta Noonndracht.~Oe maadta van hen'=i
zijn Fld dbuuuende perscnen"; Door het vaak‘voorkoman van deié’I~
naam ontstaét“veruarr1ng, tenant daar zijn zwagar, dis ook- '~
landbouuer is; prsciea hetzelfda heat, due oak Jacobua A; ‘
Jacobs, ttréijl oak da‘gealachtsnaan van baida echtgenotani
dazalfde 1a,‘name113k.Hichielsen. we habban h1or'dua twee
anal Jacobue Jacoba, die baidan gehuud zijn not Hichialsan;

- -. O
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"Dnze" Jacobus Jacobs heeft tar voorkoming van vsrmarring de
achternaam van zijn vrouw Isabella Higielsen, met wie hij op
27 april 1812 is gehuwd, bij do zijne gevoegd, zodat hij bekend
ward als Jacobs Migielsen. Hun oudste kind Maria Catharina,
gsboren op 23 maart 1813, is in het geboorteregister ingsschreven
met de familienaam Jacobs Nigielssn. Zo ook de andere kindersn,
dis daarna warden gsboren. Kennelijk was de naam 26 ingeburgerd,
dat de ambtenaar van de burgelijke stand niet eraan gedacht
heeft, dat de naam Foutief was.
Umdat Jacobus Jacobs erop geattendeerd ward, dat hij de dubbsle
familienaam ten onrechte voerde en zodoende in mosilijkheden
zou kunnen komsn, richtta hij het bovengenoemde verzoekschrift
tot de koning. Minister van justitie Van Maanen tilde er niet zo
zwaar aan. Naar ingekomen informaties is hem namelijk geblsksn,
dat "da suppliant alleen uit onkunde en gsenszina met opzat" ds
naleving der wetten hseft verzuimd. Hij adviseerde aan de koning
Jacobus Jacobs toe ts staan als vasts geslachtsnaam " ichielssn"
aan ts nemen. Het koninklijk bssluit van 7 mei 1835 nr. 92 volgt
dit advies letterlijk op (2) waarmee dus wordt bepaald, dat
Jacobus Jacobs voortaan Jacobus Michielsen zal heten.
Volgens wettelijke voorschriften most dit koninklijk bssluit
ter kennis worden gebracht aan de ambtenaar van de burgelijke
stand. Jacobus verschijnt dan ook op 2 juni 1835 ‘s morgens
om 9 uur voor de burgemsester - ambtenaer van ds burgslijke
stand dsr gsmeente Uoensdreoht en overlegt een kopie van het
besluit. Ds ambtenaar least het besluit an konstateert, dat
Jacobus Jacobs terscht nu voortaan de geslachtsnaam Jacobs
Migielssn mag vosrsn en dat bij de respectievelijke gsboorte-
aktsn gssn aantekening behoeft gemaakt ta worden, omdat alle
kinderen reeds de geslachtsnaam Jacobs Migielsen hebben. (3)
Nijns inziens zijn hier twee Fouten gemaakt: de aerate: het
koninklijk besluit spreekt niet van Jacobs Migielsen, maar enkel
van Higielssns ten tmeede: in het koninklijk besluit uordt
Miqhielsen geschrsven,tarwijl de ambtenaar van de burgelijke
stand schrijft Jacobs Higielsen. Overigens is de schrijfwijze
Migielsen wel overeenkomstig de tekst van de doopakte van
Isabella Migielsen, echtgenote van Jacobus, d.d. 20 septamber
1792 en de tekst van hun huuelijksakte d.d. 27 april 1812.
Uoor zover ik tot nu toe heb kunnen nagaan in de sohrijfwijzs in
de diverse akten na 1835 altijd Jacobs Migialsen geweest.
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Naar mijn mening is dit een eardig voorbeold hoe door "good
vertrouwen" van do naamdrager en door het verkoerd lezen van
een koninklijk besluit een dubbele gaslachtsnaam kan worden
verkregan.Uoordeel voor do genealoog is, dat hij or in iedar
geval Ieker van kan zijn, dat iemand met doze goelachtsnaam in
zijn genoalogie most voorkomen. Misschien kom ik daar later op
torug.
Tor afsluiting nog iots over hot "stamhuis" van do Familio
Jacobs Migiolsen: do boerderij Uud Hinkelonoordpolder 11.(4)
Jacobus Jacobs,geborsn in Lillo op 22 oktober 1784, kwem na zijn
huwelijk met Isabella Migielsen in 1812 op do boerderij te wonen.
Tot ongeveer 1860 bleef hij op het bedrijf,toen hij door drie
kinderen word opgevolgd. In 1869 kwam Petrus Jacobs Migiolsen,
na zijn huwolijk mot Catharina Jacobs, op do boerderij.
Daze word in 1903 opgevolgd door zijn zoon Alphons Jacobs
Migielsen. In 1938 volgdon zijn twee zoone Petrus en Leon hem
op, van wie Leon in 1941 do exploitatie alleen op zich nam.
Leon word in 1970 opgovolgd door zijn jongste zoon Felix
Jacobs Migielson, die thans eigenaar/bewoner is.
Eigenaar van do boerderij zijn geweest do families Van der Duijn
van Maasdam, vanaf 1889 Volcker van Soelen, en sinds 1977
Felix Jacobs Migielson.

Holmond Rene Jacobs
27 augustus 1978
1.Archief ministerie van justitie,dossier naamsveranderingen
1835-1836 (algemeen rijksarchief Den Haag)
2.Archief Staatssecretarie inv.nr.4D24 (algemeen rijksarchief

Den Haag)
3.Archief gemoente woensdrecht-
4.Gegevens ontlsend aan persoonlijke aantekeningon van Alphons

Jacobs Migiolsen.
Tot zover Dhr.Jacobs.
Een niet veal voorkomende radon, om naamsverandering aan to vragen
on daarom intoressant.
Alhoewel er goon onkole twijfel was, omtrent do toelichting, wilds
ik graag iets mesr ta weten komen over het éérste gezin dat
do nieuwe naam verwierf.
Bij een bezoek aan het Stadsarchief Antwerpen wear ik voor sen
ander onderwerp moest zijn, wilds ik resterende tijd wijden aan
do voorouders van Jacobus Jacobs (Migielsen).
Mon dseldo mij echter mode dat do oude parochieregisters zich
sedsrt geruime tijd in het Rijksarchief bovinden, terwijl Lillo
toch Gemoente Antwerpen is. wagons tijdgobrek hob ik dit vsrder
moeten laten rusten. In het Rijksarchief to 's Hsrtoganbosch had
ik vanaf zijn huwslijk moer succes.
Zoals Dhr.Jacobs reeds aanstipte, is Jacobus Jacobs vlgs.de nevol-
gende acts op 27 april 1812 gehuwd als zoon van Petrus Jacobs,
landbouwer on Anna Isabella Domus beidon wononde to Lillo. Zijn
bruid Isabella Nigielsen was do dochtor van Jacobus Migislsen,
landbouwer, en Anna Catharina de Bio wononde in do Hinkolenoord
te Uoonsdrocht. De stukken warsn zoals U zult bsmorken zeer grun-
dig- Het is daarom dat wij de akte weorgeven.
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Ale Dhr.Jaoobs stelt dat hun aerate kind Maris Catharina geb.23

_35..

msert 1813 ale Jacobs Higielasn steat ingeschreven,dsn is dat
volkonen Juiat.
De vader komt trouusna in do nu volgsnds acts onder dszelfde naam
voor. A
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Het huwslijk van het echtpasr J.Jecoba ( igielsen) Higieleen
bleak een bijzonder vruchtbeer ts zijn.
Na Maria warden nog geboren:

2. Isabelle Jac.Jecobe Higieleen 6 febr. 1814
3. Catharine Sophie Jacobs - 13 Jan. 1816
4. Marie Anna Josephs Jacobs - 24 oct. 1817
5. Milhslnus Jacobs Higieleen 15 oct. 1819

. 6. Petrua Jacobus Jacobs Higieleen 28 oct. 1821
7. Joanna Cornelia Jacobs igielsen 2 espt. 1823
8. Josnnss Jacobs Higislssn 3 nov 1825
9. Maris Josephs Jacobs Higielsen 10 eug 1827

10. Anna Cornelia Jacobs Higielsen 18 febr 1830
11. Cornelius Jacobs Higislesn 23 nov 1832
12. Martins Joanne Jacobs Higieleen 20 dec 1836

In totsel due tuealf kindersn in sen tijdebeetek van 23 jeer

Acts
Acts
Acts
Acts
Acts
Acts
Acts
Acts
Acts
Aote
Acts

(3)
(3)
(25)
(31)
(31)
(23)
(27)
(21)
(6)
(23)
(20)

Uit het voorgesnds blijkt dat twee kinderen Catherine en Marie
Anna niet als Higielesn zijn ingeechrevan hun gsboorteecten
volgen hierns.
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Als Dhr.Jacobs stelt dat Jacobus ar op gaattandaerd ward dat hij
da dubbele naam tan onrachta voarde lijkt me voor da hand liggand.
Dok do raden uaarom FEE-F§§_voerde hoaft man niet ta batuijfelan.
Het varzoekschrift tot naamsverandaring, mat ik niet hab gezian,
moat mat "allaan uit onkunda an niet opzettalijk" waarachijnlijk
toch wel met aan korreltje zout genoman uorden.
"Boosaardigheid" of "mislaiding" of trachten dit ta doen is er
zaker niet in 't spel gameast.
Maar bij hat nakijken van do registers bleak dat Jacobus Jacobs,
an vanaf 1813 Migialsan, gaen domma jongen was.
Hij voarde aan zear good handschrift an trad voor de Burgalijke
Stand nogal wat als getuige op an steeds tekande hij Jacobs
Migialsan, do ambtenaar van do Burgelijke Stand, meastal Burgamaes-
tar Corn.v.d.Moer, moat dit al gedurande vale jaran bemarkt hab-
ban.
Bij het doorbladen van de geboorteaktan van het jaar 1835 vond
ik toevallig op hat laatata blad da copia van da beeuhlkking van
do Koning m.b.t. do naams verandaring plus da ragistratie dat da
Gemeente Moensdracht aan an ander ondarschrijft.
De acts die U in het vervolg van dit artikal aantreft, zal maar-
schijnlijk niat duidelijk uitkomen.
Maar als Dhr.Rané Jacobs constataert dat daarin twee Foutan zijn
gemaakt, dan moat hat na hat raadplagan van de acta opvallan
dat er maar fouten zijn gamaakt.

1a De Koning "smeerde" ham do naam Migielsen aan.
2a De Gamaanta Moanadrecht verklaarda dat hij an zijn kinde-

ren steeds de naam Michielsan voardan i.p.v. Migialsen.
3a Zij besluiten in afwijking mat da Koning tot Jacobs

Michialsan, die algggn Michielsen bedoelde.
Dus niet Jacobs Migialsan doch Jacobs Michialsan.
Tanslotta Qngggigggngg Jocobus mat

J.Jacobs Migbialsan
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V66r ds naamsvsrandsring: V

V66r de naamsvsrandering ovsrleed Anna Josepha (zis 4) dis evan-
als haar zustsr Catharina Sophie (zie 3) als Jacobs gsborsn was,
als Jacobs Michielssn op 28 maart 1821 (acts 25).

Na ds naemsvsrandering:

Na de naamsvarandering ward het nakomertje Martina Joanna als
Jacobs Michislsen geborsn (12). Zij overleed met dszslfds naam
op 4 april 1847 (Acte 7).
Isabella Jacobs Jacobs Migislsen (zis 2) huuds op 8 mei 1839
Jacobus Bril als Jacobs Nichielsen (acts nr.8)
En Joanna Cornelia Jacobs- T§§§i§§n (zis 7) trouwde op 30 april
1849 Petrus ds Bruyns, gensesheer uit Antwsrpsn, under hear onvsr-
andsrde naam.
Als men allss sens ovsrziet mag men toch wel vaststellen dat de
Koning, less Van Maanen, ds zaak niet begrspen hseft en Jacobus
sen naam gaf maar hij niet om verlagsn zat.
Dat de Gsmssnte woensdrscht wel zo cnnozel was als zs gshandeld
heeft, waag ik toch wel ts betwijfelsn.
Nan mist toch wel "maar den os gsbodan lag", en ze kondsn toch
lezen.
Jacobus van zijn kant onderschreef als aangshaald met zijn hand-
teksning de veranderde schrijfwijze Jacobs Michislssn.
En ook hij mist toch wel dat dit niet ds geII3E¥5“EEFrijrw1jza
U390

Is het zo onlogisch om ts varondsrstellen dat bij een (nieuu)
beroep op Van Maansn, deze da gang van zaksn niet gsnomen zou
hsbben, en dat daarom Jacobs zich er bij heeft nesrgelegd. Na een
periods van i 15 jaar kserde men weer tot Jacobs Migéelssn terug,
toevallig of niet tosvallig, dat valt niet te bewijzen---
Maar maar men wel in mag geloven is dat Jacobus Jacobs aan
Jacobs Migielsen gehecht is geworden, tameer omdat Migielsen
inderdaad de achtsrnaam van zijn vrouw was an hem dat dierbaar was.
Allss bij allss een reeks bedoelde, of onbedoalde Fouten op sen
rij, dis op sen ongebruikelijke wijze tot sen ingsburgerde dubbe1-
naam hebbsn gslsid.
Het is zeker niet mijn bedoeling gewssst Dhr.René Jacobs zijn
toelichting "om zesp ta helpen" doch deze ts verduidslijksn en
uit ta breidsn.
Tot slot zij nog msdsgedesld dat bij de volkstelling van 1948 in
Noord-Brabant 10 psrsonsn met de naam Jacobs Migielssn voorkwamsn,
allsn woonachtig in de Gemeants woensdrecht. De schrijfwijzs
Jacobs Mighielssn blijkt dan volledig vsrdwsnen ts zijn.

A.J.Pijnen
Bronnsn:Rijksarchief Dan Bosch

Doop Trouw en Begrafenisregisters v.d.Gem.wosnsdrecht
1812-1850.

Uit dsza brcnaan diverse eaten gabruikt.
Litsratuur:

Nedarlands rspertorium van Familisnamen Noord-Brabant
Uitgave van de Koninklijke Akademie van mstenschappsn
Uitg. Van Gorcum Assen/Amsterdam 1977
812.294.
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Naar“§snVmi latau yfwaarsc ijblijk van Matthew Paris,;
in sen angels manusBfipt'van het "Leven van St.Alban"
¢a~126Q;. hans in hetv riniiy Qollege in Dublin:/ 4 -
Koning Offs bezoeKt met gijh architect de bouyplaats
van de kathsdraal_van'St,Alban,p ~ 1

_ .1-~ - ->\—, > - ,' ' I _ ' '

Wong zovsr men kon'nagssn sr het vial onstrasks 2880 v.Chr. _
uitgswondsnq Ds ssrsta vegans warsn tuaeuiiligg daarna is nan '
ook wagons at visa uislon gasnvuakenl daze vegans sazsn altijd
t¥GkU@Q §g Dat.l£gt ook wel voor do hsnd¢“Iunora; audtijda — an
tsganuoordig ook nog usl - vsrvoordsn do monaan'hun goodaren door
dszs oféélfdp-hunjolgan hoofd;‘schoodera of rug ta dragsn,_ofeol~A
door is op lsstdisrsn ts laden. Pas uannlsr do gosduran ts onvanof
rijk-of €s”zuaar uondon iaaktg gun pabruik van pagans. Daze pagans
noeatsn altLjd,trskuagans~ziJn;;want osasn{’paardsn{ noilszsls onz.
zijn mat hun longs lijvso nist‘ aschikt om to duusn. Dnts'zsgswijza
"het paard achtar do wagon spannsn" bedoalt dan ook duidslijk ts
zaggsn, dat man daarmos ista tsgenatrijdigs'dost. ,
De kruluagsnldaarentseen is typiach aan wagon om to duwan. Dmdat
diarsn lichamalijk niet 9sschl5t";ljn_on;ts goose; lsggeégcuiuagsn
dsrhalvs aan uagsn voor usnssna Daaruit volgt, dat do kru§uagshY1
niet ta grout UR niet to zuaar nag zijn. 1';== r ::'*?"*v
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Het mag ons dus niet verwonderen, dat het franse woord voor kruif
wagen — "la brouette" - een verkleinwoord is, analong aan "charstts",
Dok de Italiansn gebruiken voor kruiwagen een verkleinwoord. Kar
wordt in het Italiaans vertaald door "carro", daar voor kruiwagen
zsgt men "carriola" of "carriuola", hetgeen nists anders dan karre-
tjs betekenti Us franse en italiaanse woorden duiden echter niet
op dUUBho
Daarvoor moeten wij near het Duits en - zoals we zullen Zien ~;
naar het Nederlands kijken.In het Duits heat een kruiwagan "sin
Schubkarren". Ale men nu west, dat "sin Schub" een stoot of duw is,
en dat "schubsen" stoten of duwen betekent, dan is de duitse bena—
ming heel duidelijk.
Dit geldt ook voor de nedsrlandse naam. "Kruisn”-it to het"M£dde1--
Nederlands " r dsn", wat drukksn of persen betekent. Zo spreken ulj
nog altijd van het "kruisen van het ijs", en degene, die ooit dit
verschijnsel hseft gadsgeslagen, west dat dit het duwen en persen
van het ijs beteksnt. Uoor one, Mestbrabanders, hset sen twsewie-
lige wagen, walks men duwt, een "stootkar". Hieruit ziet men, dat
duwen, persen, stoten en dus ook "kruiIl!‘vniuantbabetbkénissen
hebben.
De Engelsen gingsn bij hun naamgeving voor ds kruiwagen van een
andere visis uit. Nuchter als ze zijn bekeksn zij de constructie
van de kruiwagen en concludeerden: " dit is een draagbaar (barrow)
op een wiel (wheel) = "wheel-barrow"._Met dezs>benaming sloten zij
aan op de latijnse naam, welke men in ds Middeleeuwen voor kruiwa-
gen gebruikte, namelijk Pbarrotum". "Bare" betekent draagbaar en
"rotum" iets wat rolt; letterlijk vertasld een rolbaar.»Maar niet
alle Middeleeuwers spraken_Latijn..In onze streken spraken.zij niet
van een’"barrotum", maar van een "kordewagen". Deze naam is aFge-
leid van het gebruik van de kruiwagen¢ waarbij men destijds bij het‘
kruien een band over het hoofd droeg.
Door wie, wear en wanneer de kruiwagen wsrd uitgevonden is niet
bekend. Men bewsert -.ovsrigens met de nodigs reserve - welesns,»
dat Blaise Pascal (1623- 1662) de uitvinder van de kruiwagen zou
zijn gsweest. Dat is zsker niet-waar, went een miniatuur uit ca.126D
v0orstellende:"Koning Offs bezoekt met zijn architect de bouwplaats
van een kathedraal"-toont het gebruik van een "kordewagen". De uit-
vinding heeft dus lang v66r Blaiss Pascal leefde plaats gevonden.-
In aansluiting op bovenstaande megs ik er nog op wijzen, dat het
woord "kordewagen" ons - om zo te zeggen - welluidend in de oren
klinkt. Immers in het bekende lied "Merck toch hos sterck" van
Ualsrius (ca.1570 - 1625) komen de navolgende woorden voor:

"Cordua kruit spoedig voort, Zag daar niet ts winnsng"
"Don Velasco lisp gestoord: 't Vlas was niet ts spinnen."

Spottend vergelijkt hier de dichter de spaanse officieren Cordua
met een kordewagen en Uelasco met vlas..

ANT.C.M.ASSELBERGS.

Portret van Jacob Jordaens.
door hsmzelven geschilderd.
gegraveerd door Petrus de Jods.-->
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Alé‘ms ¥dé9ddrp§kom'vanYPdtt§”pé§seértitrekt“esn*pracht1§*gedenktsksn
de aandscht; vreemd aigenlijk, want wie zou hst5hier vérw§chten:‘¢
In het,gsdenktsksn zijn ingemetssld enige grsfstsnen met naqr=de.-.s,
voonkant gekasrd dis van Jacob Jordssna,wssrop tevens ;i§n_vsrmsld, ¢
zijn vreow en dochtsr. ‘ 9 s‘~¢- 5

De tekst luidt als volgt: 8
"1

1_ ier lset.begraven,. I 1?,1 -
l Jscqoss Jordaens gaboren'_i1.

,r binoen Antuarpsn star? den .
1a» October A9YHVCLXXVIII,p

* » "f.. IT1‘-g dg“.:-’” ' '“~il. '

_"1 Deerbaré Catharina van more 1
5yn8.buysvrdgwe‘ster?Tdsn";;
1? épril A°‘mu1L1x '
-3; . =@ ands .~=~ ~ =1
_3qt.‘_v,- €.,li,$x@bs_tb Jo.rdv'ssns,_.., I‘ -

1, 1» ssge,°§5"¥Bi;stérf es T- <1»
ff.;;j11§jQ¢;¢ba§jA?“i6vaf";§1_: fp“f;N, I '

~wChristus»is1ds@hops sneer Hsenlyskheit ;>$ -1 ~ - _a_r ~~~%;# ~:s
waaron an gaardeqr_wij_dit aandsnkéh;van“de verdéards,kgnstschildsfW’1
"is? =¢v¢f¢tfed.%al it éve éls Iii" lavas in hat vsfvdlg van ha?‘ 1»?artikal trabnean‘uita¢n as z@ztan.~ l ~ 1 J @“"m1 1 m;._‘§ 11 “

ZN” JJordaens'ivodroudérs§’ooBsrs1en Qs5do§te_.L _ ,.“ Q);
. 1@?+~€€#—€*-“*#~#~w %*1%~"~*-**? -““*~***% " -.“ »~ J

ea ~=@» Jsasasna kwew an v»@@@@¢ i da ts vwebpsn viii ¢@¢:1y§@s"?:
en talrijksikdnatsnaaisw5sbben;&eni§sdragen;¢iij~waaenyv6§rTzsvdrY~_$2
beksndi §aen“?awilis’van Jacob Jordasns. Us aeratejva§;¢l§nfvooroddara
die uit ambtelijke stukksn bli3ksn,_earsn zijn‘odd ovsrgrootveder§_;)l
Hendrick J5rdasns(sn“dieds*vroow Msrgasetha van Uffele, p_; frmw
Zij stierven ts ntwerpen'§66f‘1541§’“ ”“_f f *1 )HA“ __>' Jpgfffu
Hun zoon_5imcn was seh“5edsklssrkopsr§ die huwds met Elisabeth van*d7
Asltenl an vaar<+ssa¥eaad¢ was gestorv5n.Hij list twee ioned nag * diw
Simon an Peter, deze_lsststs,_zondar sen bsksnd”bercsp_enmgshuwdfmst‘
Anna aaui2;~@a§ ds grddtvsder sen 3a¢qs,‘:~* ‘ _*Ju v‘ "J "‘ f“ A__
De oudste zoon van Peter so Anna, Jacob sré, was ssrgievsrkopsr “>pW_"
(Iij waadvsrko§ef} an trodsde op 2*ssptI‘1S98*eet Bsrbara“ven7M§lscHa7
ten. ' ~"J *‘ V ' ” ”’ ' '
Uit are hug@11jg;aar¢ 3aagbfJ&;saés§;§xs_§qaésg;z¢¢n gag st geziqf lf
ss allasé éé s sy n’é§Ii9i§ iQ1593;$é§¢i@n§§¥5T?@’¢”¢° 2°? meéf,-8-ié.1a<u¢ o;u:vrauuauasR cs Rntwerpen“gsddopt;”"' "" w~* * ~ ’*/"- ;~

:r","'~"'_“*' J 9”’ /5 W5 ;:,',,jr ~ ' '
3-.0 . , -ii? " " "'6-‘(kl :15

a . t
~~ .. M: ; : ~1; . 1' . i



-. 44'.-

De hiervaar afgedrukte copy van de insahrijving in het gebaarteregis-
ter is za goed als onleesbaar maar geeft aan:

"Anna 1593 20 may Jacus of Jocus idem Jaardaens (evenals zijn vader)
Berbel (Barbara zijn maeder) daoppeter en meter Dirick de May en
Elisabeth van Brial"

Enkele biagrafen en Jardaens zelf, hebben wel eens vermeld dat hij in
1594 geboren zou zijn, doch het doopregister laat hieraver geen enke-
le twijfel.

22s22:2l-l2e22_l2£2n
Jordaens ward gebaren in de Haagstraat na.13, in die tijd een der
voarnaamste straten van Antwerpen.
Het huis draeg de naam "Het Paradys", dit huis is tat op de dag van
vandaag beweard geblevan, al is dit sleahts ten dele.
Zijn ouders waren bepaald welvarend daar de handel die in het pand
ward gedreven en waarsahijnlijk oak daar erfenissen.
De gehele familie bleak trauwens in vrij gaede doen te verkeren, za
liet zijn tante Maria de Bath bij hear efsterven een fortuin van
f 146.187,- en 4% stuiver na.
Van zijn vader die op 5 aug. 1618 stierf erfde hij angetwijfeld een
aanzienlijk bedrag.
Taen op 18 maart 1634 de nalatensahap ander hem, zijn braer Jsaac en
zusters Anna, Magdalena en Elisabeth werd verdeeld verkreeg hij vaar
zijn aandeel zijn gebaartehuis en kaaht er meer dan waarschijnlijk
twee huizen van, aan de Uerwersrui. Jordaens ken dus bepeald niet tat
de minder bedeelden warden gerekend.
Van Jardaens' prille jeugd is weinig bekend, hij was nag geen 15 jaar
toen hij schilderslaerling ward, dus ging hij niet langer dan de gewa-
ne burgerjangen near school.
Taah vaerde hij een goede pen, bezat kennis van het Frans en was
gezien zijn mythologische stukken vertrouwd met de fabelleer.
Verder bezat hij een geweldige belezenheid.
Ig_E§gBnstel1ing tat andere grate meestere van zijn tijd ging
Eij nIE€'EE5¥'T¥EIIE"3 'E3BE§§'EE'FE5EE'UEE'EE'EE€EEEEB'EE'Fet werk
HE3'T¥5IIEEB§3'EEE§Eers.
Sandrat zegt: "Hij bleef te Antwerpen, wat men hem kwalijk nam".
In zijn werken is volgens deskundigen niet veal "Italiaans" te
bespeuren maar Rafael,Veronese en Barraccia beraerdsn hem.
Men besahouwt hem dan ook niet als een Fijn kunstzinnig schilder,
maar als nuchter kunstenaar.
Naar de mening van vale kenners hebben zijn apvoeding en 1evensapvat-
ting hem van een rsis naar Itali§ afgehouden.
Niettemin wardt hij na of naaat Rubens en Van Dijak tot een der gro-
ten van de Barak garekend.
In 1607, waarschijnlijk in de maand aktaber, kamt hij bij Adam van
Naort in de leer, de man die later zijn schaanvader zou warden. 1
Uan Naort was de Calvinietische gadsdienst taegedaan wat we dienen te
anthauden.

In 1615 werd Jordaens in het St.Lucasgi1de ingesahreven als "watersci1—
der", watersahilders schilderden met waterverf op daek.
De sahilder die vlak na hem wardt ingesahreven, Mathews Matheusen,
krijgt dezelfde betiteling.
In 1610 en 1613 kregen dergelijke schilders de benaming "Daeck-
schilders".
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Bare daekan warsn an de lange duur niet haudbaar;Canatentijn
Huygens, eectetaris van ds Prinaen van Dranje a.m. van da latera
millem III, eohrijft aver de watersahildars ap 3 aug.1675 het
valgende:"De Sraef van Harnee taende ans enige tapijten in water-
ver? geechilderd up daek maar zij weeretsan niet aan het water nach
aan ds vachtighaid”.
Hat audst bekends desk van Jardeens is "Familiepartret" 1615~1516@

Z3§2mE2a§££;5-§§_$22EE§22
Jardaans ging bi} Adam van Henri in de leer teen deze in as
Evardijstraat waande. Daze had vi}? kiadaran:Jan,Catharina,knee,
Elisabeth en Ream.
Catharina, de eudate dacntsr was gedaapt an 21 eug. 1589, an due
bijna visr jaar audar dan Jardasne. Bit balatte niet dat hi} hear
tat zi}n vrauw varkaaa, an volgens navolgende efeahrift van het
trauwregiatar, huwden zs op 15 mei 1616.
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Jariaens was teen op vier dagen na-drie ntwintig jaar aud. Uit hun
huuelijk warden drie kindaren geboran, alle drie warden ze gedaapt
in da O.L.Vrouwekark. ‘
In valgorde:Eliaabeth op 26 juni 1617, Jacob op 2 juli 1625 an Anna
Catharina dan 23a October 1629.
Elisabeth, de oudeta, bleaf gedurende heal hear levan bij ham wonan
en ongehuwd atiarf» re op dezelfde dag als hear vader. van Jacob Jr.
is weinig bekend, hij ward schilder avanale zijn vader; er is alechts
een sahilderij van ham bekand gedatserd 1650. Naarsahijnlijk is hij
jong geetorven gezian dit enige taken van zijn baroap.
Anne Catharina, de
penaar die reahtan
zitter ward van de
Eigslijk wijst dit
Jacob ging na zijn

jongsts, trauwde rand 1650 Jan miertz, een Antwer-
etudeerda te Leuven en later ts 'a~Grevenhage voor-
Raad van Brabant en protestant was. 6
reeds op een bepealde houding t.a.v. het Calvinisme.
trouwen naast of bi] zijn sahaonvadsr wonen want

in 1618 etaat op da bagrafenisrol van Jan Horetus + 11 maart 1616,
"Adan van Naort ands behoudsane (achoanzoan) Everdijetraat".
Op 15 jan.1615 kocht 3ardaana een praahtig huis in do Hoogstraet V
thena na.43 waarin hij Qeboren was an ging daerin wonen. Alhaawel dit
gezien de datum van aankaop wel niet direct gebaurd zal ziJn,‘gezien
hij in maart nag gaboakt staat'EverdiJstraet. ' 1 1
Zijn sahoanvadar moat nadien bij hem zijn ingetrakkan want op "
de begrafaniaral van Melchior Maretue in 1634 staat hij vermald ’
als samenwanende mat Jordaens in do Haogatraat. ‘
Op 5 sug.1618 kamt
het crescendo.

zijn vader ts averlijden, maar voor de zoon gaat

Het mark van Jardaens trek al vraeg de aendacht van da kunetenaarai
an natabelen der stad.
Tuaaan 1620-1621 kreeg hi} volgens de leggar van het 5t.Lucaagilde ~
zijn aerate leerling Charles du Ual an het jaar daarna Pierre
Maulijn.
Op 28 eept. 1621 vial hem een geweldige ear ta baurt: hi) ward aenge— ,
zaohtvals daken van het St.Lucasgilde. Dit was eigalijk made ta dan-
ken een het feit dat het Gilda, door het in huur namen van een nieuwe
gildehuia "De Vaetbaog" op de Grate Markt, slacht‘bij kae wee. Herder
warsn do geldmiddelen om andare redanan bedenkelijk gedaald.
In deze amstandighedan moest de averheid wel near iemand uitzien die
hear uit deze benarde taaatand kon halpen. Jordaene, aan kunstanear
was de aerate rang
man gelaken hebben

an aan bamiddald peraoon, zal hun wel as aangawazen
om in deze leamte ta voarzian.

Dp 16 aept. 1621, drie waken vaar het dekenechep inging, vaardigde
de Hegistraat het bevel uit:

1
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"Ceaommitteert ende geordonneert Jacques Jordaenslte wesen
Dekan van Sinte Lucasgilde binnen daeer stadt mite doende“
den behoorlijcken,eedt ende dat_voor den jeg@pv¢b;a1gh;n_g
JaHr@"“  1.. A 4 ~d ,1 .fT A 1 1

Jordaens weigerde, maar twee dagen later 30‘sept. kondigde deg
Hagistraat het volgende afz .' . 1, 1"

"Gecondonneertranderwerff Jacques Jordaensvbinnen vieren+ »
- twintiah uren naar d'insinuatie te comen doen; den eedt als =m

Deken van de Gilda van Sint Lucas binnen dese stadt'op-pens ;;
r(baete) van hondert gulden ta bekeeren near oude gewoonte".

Naar dit bevel luisterde hij, maar wenste verechoond teiblijven van
de oude sbhulden. I ’ 1M 'f ‘ .‘ 1
Jan Happarts, een der sohepenen, ging deZe_zaak ahderzoeken.‘vanv f
de uitslag geen vermelding,_maar waarsahijnlijkfkreeg J rdaens zijn
zin, al staat er aver het dekanschap.verder niete aangegaven. ' _
Jordaensf loapbaan was ander gunstigegometandigheden’begonnen. I
De beeldehstarm had in ds 16e eeuw veel kerkelijke_kunst verwaest.
Het aonailie van Trente 1545-1563 had een’impuls gegeven aan de,
Kath-KBfk.BW dB kunst speelde hierbij.een belangrijke rel. J_ ‘_
Het TwaalTjarig.Bestand 1609-1621 had rust gebracht, an van deze
opleving prafiteerdeude cultuur en dus ook Jardaens.t Q _H ’** A
Aan apdrachten heeft het hem nooit antbroken. Zijn laopbaan als 1'
schilder wordt daar de.deskundigen in periodee aangegeven die lgj
echter niet bif allsn dezelfde tijdspanne amvatteh. g_ '1
Het is ondoenlijk om in dit kader al zijn werken ta vermelden maar“'\ "
van het begin van zijn‘Iaopbaan tot i 1615 kunnen o.a.pgenoemd»warden:»,
"Familieportrat;Kaeael",_"Heilige'Familie met herders" en VAanetelling;_'
van Petrus at Opparherder". A P, ;»> ” .1?/.'.' ~- "*1
Van 1 1618itot-1 1628 naemen we a.a. "Sater an Boer", een onderwerp~ A
waarvan hij verscheidene veraies maakte, "Het Gezin van 3.3ardaens", ,
"Allegorie,ap_de,Uruchtbaarheid" en "De_Talpenning". In 1651 op 11 febr.g
averleed zijn maeder Barbara van walschateng de beste periods van de A
piator is dan_aI;begonnen en valgene'andaren zelfe reeda1voorbij.n I
Hat is alleazine@eenfbelangrijkeftijdgvaor hem en de invloed van [_
Rubens is dan merkbaar. Hij-vervaardigt in gaze tijd o.a. voarmarpa-;v
ling van'deQH.Appollonia", "Suzanna en de Uuderlingen", "De Koning' ’ g
Drinkt","Apollo en Pan"(vaor Philips IU)en "Za d'Ouden zangen zo pij-3’
pen de Jangen". _ A _ Y ‘Km’ g . 5‘ ' _ _ ‘
In 1641 voltoaid hij 2 onafgawerkte doeken van Rubens:_YHercu1es"en
"Andromeda". ~_ ‘ I 1 ‘ ' ‘ it ~‘
In hetzelfde jaar blijkt hij zes "knapen", volleerde medewerkers,R_ ‘ii
in dienst te hebben, watwtoch wel bewijst dat er"braod op de plank was9.i
Op 11 act. 1539 kaaht hij bi] het Huis Halle of Liar of @TurnhaUt-
se Halls" een ander bewijs van zijn welstand. i_ '
De "Turnhoutse Halls" had een achterhuis dat hij liet afhreken en door
diverse verbauwingen,werd het met het in 1618 aangekaahte huis één " g
great en prachtig pend, het tegenwoordige "Jordaenshuis",Z eijnderseg j
street-Haogstraat. Op 27 maart 1641 levert hij zeven schilderijen van '“
de "Geschiedenis van Psiohe" af bij abt Scag1ia.> , ’ “_' ‘l
Uan 1642 tat 1652 vervaardigt hij a.a. "Paulus en Barnabas", "De
Heilige Iva", 35 echilderijen voor Koningin Cristina van Zweden,
"Atlanta en de Hippamene9;;"De slaap.van Venus" en vale andere werken.
Hij had nogal mat bindingen met het "Staatse Nederland" wat valt~ap-1
te maken uit zijn apdrachtan. . . ' -1 A 6 ‘ ~ _ ;
Up 14 maart 1647 was Frederik Hendrik averleden. Ala blijvend aanden-
ken aan haar geliefda man liet Amalia van Salms de
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Dranjezaal vani et Huya tan spggh inr;¢ptgg.: A’. ' II., J45‘
In 1649 kreeg¢30rdaans1def0pdiabht<hi9iaan?meé ta Uerkan,_hij_wis_
selde hiervdor vale brieven mat de gfote Cbnstantijn Huijgéhs. _'
Jordaens voltqoide daarvoor eerst ?H0a;de_tijd alles Vernield en ’
daarna "De Triumph van Fréderik Hendrik",dit’laatste aan gpme1dig_doek
van 8,5 bij 8,2., m kwam in 1652 gereed. V - M ’
Uoor dat hij aan het aerate doek begun Had hijvte*Turnhout;>waar de
Uranjas aan jaéhtdomein an buitenvérblijf'hadden,rpersoonlijkTcontact
met Amalia van S lms; 1 A “ an . ii» v‘ ’"» * * . in
Huijgens'en~3brdaena hebben elkaar nadien niet maar uit het bag verl0-
ren; Huijgens,bezoch;;Jordaan$.zelfs nog in dians>laatste levensjaren.
Voor de siad Am§£ardam'varvaardigda hij in 1661 "Claudius Civillis"Y N
an "Philistijnen,op demvlucht gedreven". 6L“ __,_ AH“ 6 A 6’
In 1663¢verrich; hij‘schi1daringe voor het "Landhuia in Hu;st",_vA’
hiarv00r6untvinQ_nij 200nrijksdaaldérsgajgrdasns kpaag66ok nog aan
order die hij waars§bijnlijkYLiévér nia; had a geUerktQ Imea van zijn
zustars,nEliaaheth_an.Magdalana,6wapen non geweest in hat,klp6star '
St.Catharinadal in_qq$pBrhou;; Dit aunvent dat bij q;;z¢pderingyb1eef;
bestaan, maakta aanspraak 0p_§an legatiesphuld van_dé“zuateps. Nader-
hand warden Jordaans en Adgnatijn Thijsaén?hiervQ0r"aangaaproken. '6,”
Om deze schuld te delgan sch1lderden_ze in 1673 PDQ Marteling van ' ’
St.Quirijn", "09 Aanbi ding den Koningen".en "D§vH,NDIbgQtUS ont-
vangt hat klead‘zijne; 0;de".f_ - 6 6- % Y - . ‘ T. I
Een, of twee van deze doekan,Zijn van de hand van Jordaens.IFDe :_
Aanbidding dar1KoninganH met vrij grohe zakerheid. .lw '
Jordae a-verblaaf vnij veal in Ndordm ederland. Zijn~sohoonzoonV ,
Joha iwiertzg die
kocht op 27 Sept.

aen'aanhangar was van Jansanius (Jansenisma); n'
1660 een huis voor hem te '5-Gravenhaga¢ Hat gebouw

"U0orbqabh"'ge1egen aan da‘Haerstraat.werd voor f655D,=.z;jn-aigen+ ;
d0 'l. V 5‘ Q? " N

-- -- '_ . », » \ . ; ,_-,. .. j

0d£ren;'Pinkat¢£en,1a63_verp1eqF_h1j te Utrecht, qit Qlijkt uit een
procesaie stukumaanHHij‘zijdeliQg$Lbij_batrokken mas.§ntuasanfwas_ 6
zijn vrodw Catharina van Noort op 17aapni1 1659 overladan en §e @_ L
Eg§§§igg;§§;§§9£a§f laate der Hervormda GemEeEEE_B5§§§v§F:5§if5kSt 1
up de gra steen,§ee?Ef§n1§B5E§ §§fE§§?§i§_T§Z§-Eiafjaa¥*van overlijdan,
hetgaanveen out is. Trquweqs 0ok,ha£ a afFE§_jaar van Jnrdaens "Q
zelf is foutief ingabeiteld! ‘ ' " 6 ' “ " 6 ‘ “_
De schilder was toen al over zijn hoogtepunt been, Hen zeg van'hem,_
dat hij na 1650 soberder an onnauwkéurig ward. Hij schildeft nog meeat
parabels,>predikingen,_bijba1se stggkan en mopaliserende tafe alan;
doch gevoel an fijnheidiontbreken. Van zijn hand koman in da laa§ste__
perinde_03m§ Q a-Hemelvaart van Maria", V etvlaatste,Uopdeal","3acob _
door Isaak gezegend","3ezus qnder d9'SchriFtga1eerden";YDe Besnijdenis",
"Hetvlaatste Avqndmaal" en als een van zijn laatste werken "De Nood_
Gods". Na-1670 is
gezien zijn ieeftijd toch lang actiaf,.Nathias'SchUyts dié hem in 1659
bazoaht achrijft op het scndtblad van Karel van Wander's”schildersb0ek'

geenjbakendkuerkTméer van hem verschanen. Hij bleef

"Jacob Jordaens is de dicipal van Adam van Noopt gaweea ik vond  ' _A
hem nog naarstig schilderang hij liat mij allea zien mat hij beiat,"
dat was zeer veal, znmal van hem als van anderén”.*Doch de bran was"
weldra opgedroogd
Het aantal merkan
is onv brstelbaar
koos hij dikwijls

.. 4_.

-en zijn lavensavnnd begonnen; 6’ 1 <6 an "v_ an
dat van 2ijn hand is en uit zijn atelier is gekoman,
§root;:Het bedraagt ongevaerF14DD.eXamplaren, al:.a
hetzelfde ondermerp. -" I 1;‘ Pfl‘ 3 "*\
j~l " -- _ ____ ,'.. V» ._ 5 . ,
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Het betreft een verscheidenheid aan tekeningen,aquarel1en,dpeken*~*
@n~aeeuratieue»stukuén.‘Hi5'1evera§ pa&r¢nan~vQQr*waadtap13t@n;**
die sbms een gewe16ige*bmvang?hedden} 61-'*’A*_ "_*“' _n”_f‘~
Up 22 sépt.Y1a4a kmém*3¢rdaens"met Frans'van cotthenq Jan §efdijs7
en Q6u ewijn~van“Beveren‘dvéreen patrpnen e 1evéren_@¢ar *-‘ ‘Y '
"eene canértapieefijé;figuurwerk~te weten sekeré uitgebeeide i’*:“
Spreekvbardan, die hij Sinjeur Jerdaene,-daartpe*bequaam sal vinden
@égena*8 guldéneYieder e11e";‘ - = -"~., = ~1 - H _ fKA”\ Ir.
Hij*z6uiévefigens*reede-in‘162D"blijk gegeven hebben deze kdnet
ta varabaan.<Dat'Jordaens iijn vale perken hiat alleen heart uit-6
gevoerd haeft niet7be€mijfeId te-ébrden. » 6 _* “ ‘ * ” ‘
Hij had geen*echte "ech6ol".YTbeh iijn 15 leerlingen van hem bekend,
waarvan 13 met name genoemdL"Ueel is gesehreven over de s iji *"" "
van Bordaens en de inv1oed'van Rubens op iijn weaken die er wel*“
geQeest*zal zijn, maar waarep we niet-diep kunnen ingaan;“""*7s‘
Ru ane is volgens de kenners fijner, kunstiinniger en evenwich iger
dan Jordaens die, naar men meant eobarder mas; ddch'néer fealistiseh
schilderde7emda£ hij’dichter bij het volk stand. ’ >’ “ '“’
wat er oak ever stijl pf invloeden gezegd is, algémeen M' M‘* ‘ 7
is hij aanvaard als een der reuzen van de schilderkunst. En wordt na
de dood van Rubens an Van Dijck“El$‘de’nb9 en$9e6Qrote'V1aemee'7 6H"
meesteé van zijn tijd‘bascheUmH;“ 5* ;' ‘“ A, A-**‘]6" ‘A **”

6 622s9eé22L-2222§si2in2;22_§:2:2226 »~ass “ ~ ‘n
In déié arige ijd die vo6£aF=§in§”aan'de dpstand in de Nedajlanden,
1eefdén*ér~in"Antwerpen rend %56S een aantal mensen, die Luthere;“V“
Calvin£é£iseh§~en6Anabaptletfwedei opera)“maven.I j ;¢"" 11 *=f <1
In de daaiop vdlgende peri de kregen'da Eelvin£sten*d6ef'a11erIei f‘
ooriaken de ovethand en paid Narnix van St.A1degbnde burgemeestef*
van qe,stad.M W ; ,‘, V_- , , .-_a ».n V. »- 4 < -e 6;» @ _,,
In 1585 ward Antmerpen na een hevige strijd door Alexander FarneaB,
Hertqg van Qa:ma,,tepug iqganomen.;HetWwerq_de protestanten bij~ _.
tractaat oegesfaan neg vier jaar Binnen_Antmerpen te»ventoeven:~ ~’

QAlla.deMv00rsahreven.Bqregexen en ingheeentenen;suLlan¢aldaerV’
a dghen bgijyen huuden,aldaer residentie~den termeijn van = -- ;

1’_vie gheheele jaten sender aldaer ondersecht oft gheiquiteertv
an ité wb dé in.stu¢k.van henna eonsentién ofte ghedwqnghen te. _
‘“n mqrqen jetfnieuuen aadt".W @; _>_“ . . . v_ A:,,’. . H
Uerdei gaak het: “ ‘ “ ‘ ->' »5‘ _", V N-H

_fAfQ@§§n ghevalla niet hen alsdan.binnen.den selven,tijt te moghen
1p@ypijalijpk_rpyten_lande vartraeken ale hun goadqunken,sa1". A

Aldus 1uid#.in@he kart Aptikel,4 van genoemd tnaptaata Het-kmam at
op near dat men de R;K.-godsdienst_terUg ken pmhelzenqqfgviez-jaa;~
d3_Fiid K2899 Om have an goeq te_ge;de te makan en te;vefL;ekken. ~
In die tijd_zijnvvele_pelgeatelde€Antmerpanaran1near Nonrd Nederland
geEf0kken”en hebben er hbge ppsten Bezet; ;,;. %‘X as
Niet alle protestantee Antwerpenafen hebben echter de wijkqge+Vs¢
"QWB ,.Q°°»d°°1 blaef ta: nlaatse» ri\!i 6» V ~~~sv»s<‘"»
Wen'bedpeigdepza_uel;_Dp_31 dep,§16D9.Lietensde.aanteher$ogen;een,
ediat;uitgaan’verbieqendea' [A], ,pn Us il ‘Q! a ;-. .3 4.

"De schandalen art exerci ien tot verachthinge van onze
.6__H9Yli9h9.CathQlyCk8»Ap0et0lyCke Rpomsehev eligie op pane

’ "van arbitrale amende en eeuwich bannisement". . = U _-
:= . "~‘=v' 7 "1 -'-;_.' 1 ~ ‘ - ~
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Men list ze echter oogluikend toe als ze zich maar koest hielden en
zich nergens mee bemoeiden en hun overtuiging geen aanleiding tot
aanstoo gaf, v H n;vv; . l1<€ . ,. ., ,
Zij mochten, zoals ds Katholieken in Noord Nedepiand, geen openbare H
ambten bekleden en verspreiding van geschriften.werd,.evenals voor .
de Katholieken in Staats Nederland, streng.gestraft. Vsnaf 1609
(het Twaalfjarig Bestand) ward men nog watpvegdraagzamer, wie eohte:
de predikant herbergde, diende daarvan de.Magistraat in kennis te
stellen op pane van honderd gulden. Zo kon men dus hem, en zijn_ 4 n
volgelingen, in de gaten houden. Men mist wear ze verbleven, kende hun
naam, en,het was bekend waar ze vergaderden, En in tegenstelling tot
in NoordhNederland, wear de predikanten.Fel gekeerd warsn tegen de A
Roomsen; was de clerus verdraagzamer dan de overbeid.¢: . =
Verden,was men toch wel beducht dat bij een streng opireden tegen hen,
de Katholieken in het Noorden het nog moeilijker zouden krijgen.
Mia het near hun gevoelen te bont maakte werd over da grens gezet.
Een protestants hUwelijk_werd§"evenals een katholiek in Holland, niet
als wettig erkend an huwelijken werden dan ook meestal door de pastoor
gesloten, en nadien dpor de predikant. L _ . A V V »~
De Protestanten zagen_dit eerste echter als een Formaliteit,.v -v , -
Dopen deden ze algemeen binnen hun gemeente, hiervan getuigen‘hun regis-
ters. 4 6 , . 1 - - 0 -. 6»
Dsze toestand heerste er binnen Antwerpen toen Jordaens were ge— _ ;
boren en gedorende de tijd dat hij 1eefde¢.Jordaens ward kagholiek »
gedoopt, er is dus alle reden om aan te nemen dat zijn ouders
dit °°k WaPB"- 5‘MjI s.._",‘ .§_..s--;i_Qq
Het geoeprde echter wel dat men katholiek liet dopen am de schijn van
"ketteri§"Aaf te wenden. Naar het feit dat.twee van zijn zusters‘,.
non zijn geweest en zijn_broer Abraham_Augustijner monnik, wijst- -
bij henwhelemaal niet in deze iiéh ing. wannéerijordaens tot zijn ,;
Balviqistische over oiging is gekomen is niet met zekerheid bekend ~_
want wanneer is men iets, op het tijdstip dat men het gevoel heeft,‘
of dat men hiervan in geschrift blijk geeft? ‘ ~' ~ ‘ ‘
Wen mag aannemen dat iemand'het bij-het denken zal houden, en wie 6
ken een*gedachteiregistreren. " in " _ “ 4 1~ _‘_ _ '
Als men er eehter van itgaet dat Adam van Noort zijn schoonvader
een protestant was; en hij Huwt op 23 jarige'leeFt1jd diens Hochter,
dan most hij teen toch al onverschillig tegenovef“de RJK. Godsdienst
hebben gestaan. Uerder zal de overtuiging_van zijn’schoonvader an vrouw,
hem zeer waarschijnlijk eerder tot het protestanfisma hebben doen over-
hellen dan bekend is. H 6 1 0 "
Het'eerste wet over Jordaensoals zddanig ts boek staat“is_dat hij op
de rol~van de schout van Antwerpen tussen 1646 en 1650 vermeld wordt
voor een te betalen boete van 140 pond wegens het verspreiden van ‘
scandaleuseifkette se) eschriften. V ‘V ‘ ' ii 6' ' >_v
Deze,datUm'schijnf echter niet helemaal juist e zijn, in dftvtijdvak
warden pp de rol vermeId"diegenE’3i§-Em vergrijpen liehamelijk wer-
den gestraft en de ts betalen boats. ” 1 .. ,
In het kepittels "'“ r»:» ' ~" r ' V 6"“ “ =

"Anderen ontfanck van divepsche avonduren op de"naervplghendeh
personen*gerecoureert bij appoinctenement ende maniera van compo-
sitie oock bij gewesen midts de redenen ende saeckeninaar volgende"
staat te l€ZB g. . -1 -= » » . " 6 =- 1 i_

"Van dat den schilder»3ordaens eenighe scanda1euse_geschreven
hadde satisfecit"; "*= -‘ ’ ' ' '1

De rekening loopt van 1 jan. 1651 tot 30 juni 1658. Dat scandaleus,
ketters was, wordt aangehaald in de besluiten van de Synode van
Antwerpen gedateard mei 1610.
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Roosaa healt plaataen an feitan aan waarna hij bssluit dat Jor-
daene meegewerkt zou kunnan hebben (acandalauas gaschriftan)
aan de tot stand koming an verspraiding van de "Geusencatachismua".
late waardoor hij dus openlijk voor zijn geloof uitkomt. Ala
getuige bij een procea up 16 due. 1660 zwoer-hij allasn nog bij
God an vernald geen Heiligan an verklaarde dat hij niet tot do
R.K. Kerk behuorda zonder dat ham hierover last ward aangedaan.
Anderen ward het some wel sans moailijk ganaakt om voor hun
ovartuiging uit ta komen.In 1671 list man Jordaena toe tot het
"Heilig Avondnaal". ‘

"Jordaens met zijna docnter ende ne1aaans(d1snatboden)
aan Christi hailige tafal tot het haylich an

‘ hoogwaerdich avontmacl toegelaten"
hij was toen 78 Jaar.0p 24 dec.1674 ward voor het eeret bi] hem thuls
hat Avondnaal gahoudan. Dit gebaurde eveneena 14 maart, 21 Juli an 2B
doc. 1675, varder op 12 april an 25 doc. 1676, 20 maart an 25 den.
1677, an ten laatate op 16 juni 1678.
Zalfa na hat algameen bekend zijn van zijn ovartuiging ontvangt
hij opdrachten van do R.K. geastelijkhaid on hun karkan an alta-
rnn op ta amukknn.
Za listen hon not rust,behalve in het gavel dat ham een boats

d o lo d d li hti 1 f m n h b itwar pga 9 , an e var c n voor z jn er gene a em u an
hat land ta bagravan (Recess blz.233).
Hi] was een algamaen gaacht man die er tot zijn levanselnda good
van leafde- In zijn laatste levensjaren ging het lichamelijk an
geeatalijk anal bargaf. “
Constantljn Huijgensotekent in zijn "Journaal" op 7 Juni 1677 aan:

6 "De Prina van Orsnja (Willem III) list mij onmiddelijk
na het nosnzaal reopen om met hem near Jardaena ta gaan"
"De Prlns sprak hem,J0rdaene zat in een draagatoel,
an zal dat hij 86 jaar oud was an raaakalda, van
tijd tot tijd da kluta kwijt gerakende".

In 1678 brak er in Antwsrpen een epidemie uit, sommigen zeggan
de pcldarkoorta, anderen de zwatende ziaktn. In elk gevll was het Con
=p1aag die veal dodan kostta,gasn huis was er dat niet bezocht ward.
Tengevolge hiervan atierf Jacob Jordaana in de nacht van 16 oct.
1678 an zijn dochter een dezelfde ziekte 2 uur na ham. Het is
mogelijk dat dit niet exact la, aangazlan do gabrekkiga aantakening
van zijn overlijden in het doodboek van de protaatantse gemeente
De Brabentae Ulijfberg onduidelijk is,

1 V‘ ‘ . -11-“ ""“"' (L
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Anna 1678 oct? is geatorven Conatrijck achilder Jordaena ten...
ure an twee ure na hem den salve nacht sijn dochtar Elisabeth.
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In da rekaningan van de 0.L.Ur0uwaparochia, waarom hij hiarin
veer komt wast ik niat,waarschijnlijkvmoaaten er rachtan warden
bataald, ataat 1B Dctober. I
Bij aerate doda dis na ham ovarlsdan in hat deodbask van "De Ulijfbarg"
ward opgatekand ataa?'de datum 20 octobar.
Naar hoe dan ook, aan paar uur vruagar sf later, een grout kunsta-
near, aan man die naar zijn gawatan handalda an anvarvangbare '
uarkan haaft nagalatan was heangagaan. Man zagt dat hij nag da-
zalfda dag met zijn dochtar ta Putts ward bagravan.
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Hat sehaalda niet veal
of er was in Putts gean
hsrinnaring maar aan hem
achtergablsven.Da Pro~
tastantsa kark ward in
1794 grotendaela vsrnield
an in 1609 van da kaart
gevaagd.De zarkan dis
zich at bovunden warden
waarachijnlijk op aan
hoop gegoaid, pf up ‘t
puin achtergalatan.Dia
van Jordaana was in drie
stukken gabrokan,toan
hij in 1829 bij toaval
deer Frans Pauwelasrts,
aan Antwarps koepman,
ward ontdakt.In 1833
dost Dhr.Norbart Corne-
lissan, in aan uitgava
ta Gent,een oproap em
de zerk aan waardiga
pleats ta gevan.In ver~
band net aan vsrzoak
van da Balglacha Stash
in 1844 aan da Nadarland-
ea Ragaring,zergds Kening
Willem II in 1845 ervoor,
dat da grafstsen die ,7
daar verlaten lagen,
mat aan ijzeran hsk war-
den omringd.In 1877 ward
tijdane da Rubansfaaa—
ten aan monument opQa—
richt, daar maar eartijds
ds kerk stend.Tagan hat
vpststuk warden de zar~
ken bavestigd van 3or~
daens,Rdriaan van Shel“
bsmt+21 sapt. 1663, zijn
vseue Barbara Uerdalft
+ 15 dac. 1663 an w11~
lam da Paapa + 167$‘
Hat gehssl van het mo»
nument ward nakroend
mat aan berstbsslé van
Zacnb 3mrdaana,vsrvsar—
digd dour af Lambsaux.
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Van zijn gebeente geen spoor, missohien rust het nog ergens in
Putse aards. Naar het monument en de grafzerk,herinneren sterker ‘
nog aan het menselijk monument, Jordaens zelf, die er 300 jaar geleden
ward begraven, en er nog steeds de aandacht trekt.
Al was hij geen Puttenaar van afkomst of geboorte, hij behoorde
tot hetzelfde volk als wij, uit de schone streak langs de Schelde,
die op een pleats niet verder vsrwijderd van Antwarpen dan
Bergen 0p Zoom, van Putts, de jongste dag wilds afwachten.
Bedenken we dat met verwijzing naar het bijschrift op de grafsteen
van Adriaan van Stalbemt de dood ons allsn is beschoren.

"wilt onser indachtich wese
die voorbij gaat minst ende meest
dat wij sijn sult ghij
noch words
dat Ghij sijt sy wij gheweest"

A.J.Pijnen

0pm:In het doodboek van de Protestantse Gsmeente te Antwerpen
koman veal begravingen te Putts voor, zelfs te Ussendrecht.
Stof voor een later artikel.

§E£§2§ElEE2§E_li§'
a. Hoofdzakelijk:3ordaens' levan en werken.blz.1.—317

Prof.Max.Rooses. uitgave van Elsavier
Amsterdam-Antwerpen 1906

b. Bijdrege "De Polder" stabroeck 7 eug 1977.
o. Jordaens,Een grootmeaster van de Barok. 24 pagina's

een uitgave van de stad Antwerpen. 24 pagina‘s 1978
d. Archiefmateriaal van de "Gezet van Antwerpen".
d.1. Maaronder een uitgave van "Antwerpen Uooruit" ongedateerd.
d.2. Bijdrags uit "wereldrevue" 1932
d.3. Artikel:Dr.Carl v.d. Velde 1977 "De sohilder in de schaduw".
d.4. Los stuksdoor Marc. Lambin.
d.5. "Het Jordaenshuis". Artikel in sen kunstzinnige uitgava

waarvan de omslag ontbreekt.blz.129-142 met bijdrage
van H.B. Cools en 3.van Elewijck.Met verwijzingen naar
ProF.JS.Baudoin en Prof Roger D'Hulst.

Bronnen:
1. Stadsarchief Antwarpen. Parochieregister P.R. 11 1592-1606
2. Ibidem ,, P.R. 196 1612-1625
3. Ididem Gemeente Brabantsche Olijftak

P.R. 171 fol64 verso.

@E§_Q§E§-§EEE
Mej.M.Bastiaanse, voor de verzamelde literatuur.

A.P.
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|nbreuk op de Heerlijke Rechten
van Hoogerheide.

Hoogerheida vormds in do periods 1453-1761 sen apart rechtagabied
in hat land (later markiazaet) van Bergen Op Zoom.In 1453 nl. heddan
do toemalige haar van Bergen Up Zoom,Hsndrik van Boutsreee,en zijn
vrouw Maria van Marksam do hearlijkhsid in lean gsgavan aan Godevasrt
van dsr Dilift en bij die gelegenhsid da haarlijkhsid tot hogs hesrlijk-
heid varhsvan,1) walks situatie tot 1761,tosn as markiss de rachten
kooht,voortduurda.Hat wezenlijks varschil tussan aan hogs an een
lags of enbechtehasrlijkheid is gelagen in het fait dat man in een
hogs heerlijkhaid hat halsreoht bezit,d.w.z.da doodetref nag uitapra~
ken an voltrekken.Esn galg aan da rend van of net buitan de sted of
dorp gaf uiting sen dit recht.Zo ook ta Hoogerheida.In do buurt van
do huidige Molanatraat stand de galg.2)Ala efschrikwekkand taken voor
lieden, die mat al ta kwads bedoslingsn rond1iepan.In aan klaina
gsmaensohep als Hoogarheide kwam het schter niet vaek voor dat men
van dit raoht gebruik hoefde te mekan.Dat Bergen Up Zoom aohtar
wel sens een kaar inbreuk haaft gaplaagd op dit reoht,dat de hear
van Hoogerhsida in lean had gskregsn,toont da volgends varhendaling.

In 1515 is er een ruzia ontatssn tussen Janvsn Glymas,heer van
Bergen 0p Zoom,en Anthonia ‘t 5ersarts,alias Haankenahoot,heer van
Hoogarhaids.Jan ds Hertoghe,ds drossssrd van het land van Bergen op
Zoom,hed uit ds gevsngenis van Hoogarheida drie misdsdigers gehaeld.
Daze nisdadigers haddan n.l. een "dearlijoka moort" geplaagd
op aan koopmen uit Antwsrpen,ganaemd Cornelia inda Uijffringhen.
Oiezelfde droeesard had hen dearna "Doen sxacutaren mattan brands".
Anthonia 't Seraarts‘verk1aerda dat dit was geschisd tagen da rechten
in,wearmaa da haar van Bergen Up Zoom ham had balaand, an die door de
hear van Bergen Op Zoom ook warsn hekrachtigd niddsls een leenakta.
Er ward aan proces tegen de laanheer aangaepannan voor da Read van
Brebent, hat hoogsta rachtaorgasn voor Brabent,ts Bruaeel.Door bemidda-
ling van ds rsadsharan Franqois van dsr Hulst an Adolf van dar Moot
kont nen tot aan vergelijk.Man zal hat procea ataken op do volgands
voorweerden.
Drosaeerd Jan da Hertogha, of zijn prooersur, dis dasrvoor aan specials
maohtiging most hebben, most veer do oencelisr an do overige laden van
do Read varachijnan an eldssr varklaren,dat hij drie misdadigsrs uit
do gevenganis van Hoogerhaids hssft gehaeld, nenende dat nij dat
uit hoofds van zijn functia van drosaaard van hat land van Bergen Op
Zoom had mogen doen.Hij most tavens verklaran onrachtmetig genandald
ts hebben an hij neat daarvoor zijn verontschuldiging eanbiedan.De
Read zal den afzien van elke rsohtavervolging an daze zaak mag dan
op gsen enksla wijze mesr in aan procas near voran gabraoht warden.
Hooht do haar van Bergen Up Zoom dit op enigerlai wijza toch doen,
dan zal hem do hearlijkheid Hoogerhsida warden afgsnomen.Zowel Hoogar-
hside als Bergen op Zoom meaten handalan naargalang da hem varleende
rachtan.Tenslotta moat ds haar van Bergen Up Zoom binnen één jaer daze
uitspraek van do Read van Brabsnt bskraohtigsn op straffe van 400 pond.
Up 12 sugustus 1524.3) ratificsart Philips van walhein,oudste zoon
van de hear, bij monda van mr.wouter da Hertoghe,atedhoudsr van do
lenan an zoon van droeeaard Jan ds Hertogha, net ekkoord.

De vsrhandaling zoals hierbovan baschravan,bav1ndt zich in authentiak
afaohrift in hat Familia~arehisf van van Asrssan inv.no 497 en hat
akkoord is door Karel U ela nsrtog van Brabant sfgekondigd op 18
oktobar 1624.

‘¢_._.__ u._-...._:_-..,_H :~._.:.x.-:..,:.....
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1) 8 mui 1553, urij naar M.Hu1l,HiddulanuuaB rachtshncnnan uan hnt_
land usn Eargun Up Iunm,D$n Hang 1916, hlr.7H. '“ '

2) U. .uan Ham.Ds 5 nude hasrlljkh sn in da gamaantn wnsnsdrBcht,aug.19?T
Fubli atia van hat arnhiuariaat H&saau>Erabant. .

3} Hui akknnrd vuur dn Hand van Hrabnnt datasrt van 26 augustus 1523.- -

Jan Suijkarhuijk

MIEUWJAARELEEDJES.

Diza liadjas,din wnarsvhijnlijk a1 maar dan 'n aauu uud2ijn,uardan up
nudnjaaradng bij dn rnn qang large dB dauran gaznngen dour hindaran uit
arbsidQrugczinnan.H1j da maasta huizan kragan xn k1ainqnln,snnap uf
fruit tnagaatnpt. Bit qahruik m§r ,, isuwjaurka znats zingan qanuamd"
Eignnlijk was hat QEEH IingQn,naar maar in nen bapaal ribmn af- -
dr unmn van n liadjss. I
Bmatraeka de jaran nnrtig ward hat Iingsn langm da huizan in Daaennrauht
lerhudun. Us gsmasnts—va1 wachtmr hisld daar streng tnazinht up. Later in
hut gsbnuik-want in arm herutnld danr enkaln burgers nia het als Fnlklurn
beuchoumnan¢ n» dean at kindarsn van allurlai standen aan mna,duch ds
laatmta jnran is het Qa t l kindaran dat gaat zingan minder grant dan za'
tian jsar gsladan. -
Urcaqar gingan dn npgaathstan jnngann in de avnnduran hun nisumjaaraliadja
zingun. Tsgnnmnnrdig gahnurt nit anhtnr niat maar. .

Miauwajaurka znmte
Ht vaarkn ha-uinr vneton
Uiar vnmtan Juana rug 11
K*znu~~~-1-*2} ulug
Ink Qtaun al inn nu kuuw
TB st uudsn an he hieh ren
M‘n hartjn klupt uaur jnum
Hrsuuke mul wa geven
Bier 0? Hrandauijn
Har gnld zal batnr zijn
Has} al diQ'h@i1£ga engan
H' bnurska
I k zian ut
Iak zinn ut

war zu kluin
a1 aan da aan
-2:1. .'-"ml": :19 f!1E5LIII‘I

Ht uuua jsnr ins uurdwanan
Ut niauwe jam: kumt alaun
BE: inn nag wel un'gneia vrcuu
Die nag wal ma gave wnuw
Laank ma; :2 Iuuan'
Haul ma§ In Qwunn
ndard janr naur daze dag

T'upa n za lawn mag.

I . . . .J Ean an arn detain mas: i.p.u. rug zeymin atairt, an vardar:t‘1an nog wel nur
I - cantja uuirc1] . . a _4 . H . F . . 4 .n naam van Gm wsusr warn dun gannamd b u Kinks 1 SBL s u‘ug
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Nieuwajaorke t'aoge1aand
Ut katja he z'n gatja verbrand
Van achtara eon z'n snuiverks
Vrouuka gas? me un atuivarke
Iest gen stuiverks dan ista ne duit
Gwooit ‘m mar dour ‘t vsenstar uit.

Ala er nieta ward gegavan zong men:

Boven de daar daar ang na zak mee) zomals
Iadar zamel koa n'n duit
Angt de giarige tang mar uit.

Dit liadje ward dour opgaschoten Jongans net oudajaaraavond gezongen

Klainzialtja klainzialtje
Staut achtar da daur
Klein ziultja klein zieltje
Naar traurda gij veur?
Gij moat er nia trauren
Uoor hat hemals achavot V
Ik val up mijn knia§n en bidde boar God
Ik zal at d'n hanel sens open gaan doen
Daar hab 1k nog can broartje ataan
Een brosrtje mat aan houten kist
Een huutan kiat mat een atrooian band
Z0 rijdan uij door ‘t Naderland
‘T ouua Jaar uit
‘T nieue jaar in
Kasje gaat open an leg er vat in.

warkgroep; dia1actan,oude varhalan enz.

***
‘kit it
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E r r a t a

Art. 23 , pane,moet zijn , pene.

Nr. 12 rechts onder,Migie1sen,moet zijn Michielsen.

le Migie1sen,moet zijn Michielsen.

ge1ijkte,moet zijn geijkte.

Joraens,moet zijn Jordaens.

was,moet zijn van.

kath. moet zijn Kath.

processie stuk,moet zijn,processtuk.

bijdrage,moet zijn,bijdragen.

Onder; de Gezet van Antwerpen,moet zijn,Gazet van Antwerpen

jaartal 1453, le en 2e rege1,moet zijn,1353.

Artikel Jordaens: bij de afdrukken van doop,huwe1ijk en

over1j§en is nagelaten resp. de cijfers

1,2 en 3 te verme1den.Deze verwijzen

naar §§9Qgg§ blz. 53.
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