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" imam zw1:wBwa@m\ar1r<m\'*
i opgerichf v

27 maart1977* ¢
. _‘\ : .

De heemkundige vereniging "Hat Zpidkwartier" is_een_vareniging zonder_
winstgevend 0? politiek duel. f’ “’n ' ‘ ‘ éh‘ _ M
Ze neemt t.0.v. alle instantiasLeen neutrals houding_aan. 7 . r v
Haar werkgebied omvat de Gemeenten Huijbepgen. Ossendrecht, Putté an . ’>_
woensdrecht en heeft als zetel de Volksébéij 0.L.V; eréDuinen ta Dssen-'
drecht. .. . ’ \»"' ""

Wat zij beoogt is verv¢t.in onderstaanda}doe1stellingen:

:.., ., ,: . _~, < - - A "

1. Zij beoogt te zijn een culturele installing zonder winstgevend of ii
politiek doel binnen de Zuidwesthoa3gemeenten_ _V _2n

t2. net 5edé?énen»én ter kennis bféngen van as regi6naIe'geséhiedénisQ “é
‘ 3. Het beoe¥enen van genealpgie, naamkundeaen,t0p0grafis¢h-onderzoek; =

4. Het vastleggen en verklaren van dialecten_binnen4de‘gtreek. .; A
~»w;5,wHet vastieggen van 31 dan niét-ovébgeieverde vefha1en¥rijmen}~gé¥¢¥¢

zegdan. uitdrukkingen enz.
E. Hat stimuleren tot instandhouding van oude ambachten. _ V

nv==7!;H€t~0rganiseren van~I9zingen‘metP éemkundige*étrékking.‘" ‘J_"»~~
8, Hgtuijveren vqqr;het.behQud van cu1tuur~histprisphe*activiteiten.*~

" ‘ ‘Q; Hat "s’1;1‘in‘u1neren mp instand “hduding van Folklpristigchpa activiteit_en..‘
10. Hat inrichten en inventaffsérén vén-een‘dbdhe1dkaér met antieRe‘ '

_ _afbee1q1ngen,,vpqrmerpgn;enArecente wqardevolle zaken»\z0als vaén~.;
~"'““‘*'dé1s‘. 5'idprén1t’je‘s5 e.d“.;’ L L ' _ , _ _ 7

.;vJ1,gHe£ §amenstel1en"{inrichten) an beheren van Ben kiéiné biblibthéek“ ‘
voor algemeen oriénterende werken, waaronder pok uitgaven-v¢n_de in”
de omgeving existerende kringen met een gedegen br0nvarme1dingssys~teem. I ~ L vv=~ ~~:= V §:>1n€ ;. ;;" J.L.L%n\ v~ -

12. Hat beoefenen en ter kennis Qrengen van ge0l0gisch,:bn¢3mkundig,~_“
waterhuishoudkundig en ge0mbrFO1bg1sch pndgrzbek. éi  V

13. Hat uitgeven van een periodiék bétreffe de‘haar“activ1téitén aén
haar 1ed§n.HM_WM“ __ _,: ‘V n_ A ; } . .n. >‘L ‘L_:v».

143*Da¥g%He*fe“dben en té bevordérén%wét in een hgemkundig kadar valt ' _
te D1aatseD- ..;; :1 L " _'; _'£» vi~:»_ v . < ‘I1~v*"

. \
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Hat bestuur bestaanda uit ledan/vefteganuoordineré van genoeldo gnlaenten
1s.thana tot 1_mei 1979 als volgti5amangaatald,. . _

- . - v ,

A.J. Pijnen, Voorzittar, ..“_*.
Huijbargseweg 51, Hoogerheide. Tel. 01646-2895.
L.F. v.d. Bergyhvica-voorgittar,
Aviolandalaan 29, Hoogerheide. Tel. 01646-3339.
G. Backx, Secretaris Externe Zaken,
Flemingstraat 1, Hoogerheide. Tel. 01646-2333.
Maj. M. Bastiaanse, Sacretaresae Interns Zaken,
Antwerpsestraat 47, Putts. Tel. 01645-2794.
A. Mattheussens, Penningmeester,
Aanwas 27, Ussendrecht.
Mevrouu C. Bolders-v. Dooran, Vogelenzang 3, Usséndrecht.
Broader A. Frankan, 0.L.V. tar Duinenlaan 199, Dssendrecht.
R. Kuylen, Langeweg 2, woensdrecht.
J. v. Loon, Kon. wilhelminastraat 22, Uasendracht. Tel. 01647-2782.
P. Sloven, Fr. Halsstraat 64, Bergen op Zoom.‘
at dag§1£;5§_Q§§§gE£ bestaat uit uoorzittér, secretarisat an penn1ngmses-

1731‘.

§§§g§§_1§Q§n kunnen zich opgeven d.m.v. starting van de jaarcnntributie van
f 20,-- t.n.v. Penningmeaster "Hat Zuidkuartier' bij de Rabohank ta Ussen—
dracht no. 14 05 21 437. Girono. Bank 1107397.
Zij ontvangen hiervoor tevens drie maal per jaar "Tijding",een tijdachrift

samengesteld an uitgagaven door de vereniging. (Lassa nummera zijn te ver-
krijgan ad. f S,-- per stuk).

Q§_£§Q§E§§§£§§§ van "Tijdingg wordt gevormd door :
A.J. Pijnen, Huijbergseweg 51, Hoogerheide. _
J. v. Elzakker, Verlengda Duinstraat 2, Hoogerhaide an
3. Rijsdijk, v.d. Noerstraat 7, Hoogerheide die de vormgeving verzorgt.
Het redactieadres is: Huijbergseweg 51, Hoogerheide.

&£9m22E§2b22=
EQQEEQEQQQEQ betreffende hat lidmaatschap kunnen ingeuonnen uorden bij:

Maj. N. Bastiaanse
Seer. Interns Zakan
Antwerpsestraat 47
Putts.

Tel. 01645-2794 na 18.00 uur.
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van de redactie .

"T I J D I N G 79/2" is een feit geworden.

Zoalsialtijd was bet een opgave om in saenwerking
met alle betrokkenen de uitgave tijdig rend te krijgen.

Gewoontegetrouw is getracht het gehele Zuidkwartier
te belichten.
De lezer zal echter bemerken dat Ossendrecht wat
méér zon heeft gekregen.
Een en ander is gelegen in het feit dat het
Zr. Marie Adolphinespel na vele jaren een heropvoering
krijgt. ~

Op grond van een bepaalde overtuiging kan men over een
dergelijk gegeven nogal van mening verschillen. ‘
Het is echter een onloochenbaar iets dat Judoca Catharina

(Kaacje) Dirks deel uitmaakt van de historic van
Osaendrecht en zijn omgeving.

Met het aangehaalde voor ogen, zijn wij van mening dat
het artikel over haar leven dat U hierin zult aantreffen
alleszins op zijn plaats is. .

Ter verduidelijking zij neg medegedeeld dat bestuur
en redactie geen verantwoording aanvaarden over aard, stijl
en juistheid der artikelen, doch deze geheel voor rekening
van de schrijvers/schrijfsters ié.

Moge "T I J D I N G 79/2" smaken naar mééri

Namens redaccie en bestuur
A.J. Pijnen.
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WETENSUAARDIGHEDEN VAN EEN DORPSKRDNIEKER DEEL II
‘Q noun-n——;-—-n—¢nq-_¢—_-n-—cn--4-nun-—u-n¢—--u-noun-__-nnn_nqnqn—cnnI-n———_-_-_—.-——a—uu-

.<.-;. ., ‘ 1 ,; -_ _- ' ;": ._ _"_ ‘I '_ --1 ‘ -

‘ 1. ‘:.~_:,,- - := _‘ .*'- - . ‘=1.- , ,.

wadarom, als vefvolg op da,in,davvorige~Tijding vermalda artikalen, 2
da wetenswaardighedan van aen dorpskroniaker. _ '

Gagevans van daze Fmatanamaardigheden" warden ontlaend aan toch zear
interessante boekah an tijdsohriften,_QaHk;oniakanM;ijn natuur1ijk"
altijd voor aanvplling an var etaringvva baarg maar men diant toch
te bedanken, dab aan"kroniakschrijver §§€n»archivaria-is, maar wel
iemand, die met zear veal interassa, an'me£ da ham ten dienste~steande
gegevans, de geschiedenis van zijn omgeving tracht weer te geven.

Ala bijlage, een gadeelte van da kaart uaarop Dssendrecht an omgeving
gatekend staan. Hat-originael van de kaart (1494-1504) bestaat uit tian
aaneangebrachta stukken perkament met een gezamelijke langte van 5,47 m.
up 0,75'braedte. Hat-bévindt zich momantaal ta Antuarpan en da kaart
beschrijft de loop van de Schalde van de zea tot Rupelmonda in de
Xve eauw.

92_22em_92§229£22bE-

De tekanaars van 0009 landkaarten plachten da plaatsnamen ta vefla ijnsen.
Z0 maakten ze van Bargen (op Zoom)- "Berghis"é "Bergna"¥ "Berga ad Zdnan"
enz. an voor Staanbergen "Bergem". (In twee Folianten van Fr. Halma vinden
we Ussandrecht aangegavan met " hsens" (de 6e an jg kaa:t,_inPqaal~I,“»
na blz. 314 an de 2e kaart idem na blz. 336 an, in deal II, de kaart na
blz. 388)-’ F=1*~- 1 .- @ " .,-
Dat hat achtarvoa sel "drecht" (soms‘tricht) aan vertaling is van hat
Latijnsa tgajectug overtochtg 0vergang,alias: veer; doorwaadbaaf.uater anz.,
wordt don; IEEEBd betwijfeld. Hat uerpt dan ook”ean lioht.op"dafplaatsen
Uoensdrecht, Berandracht, Zmijndrecht, Ussendrecht, om bij Zuid-Brabant en
Noord-west Belgié-teablijven. 1) ’ - -, ,

wannaar we echtap.weten dat de Romeinen die tot 405 heersten over de V M
Franks, Friezan an Saksen, al héél lang in hun vaderland,gewand waran’
ean uithangborden bij de herbepgan (zia Quo Vadis) en andere romana over
da tijd van da Kerstening van het Romainsa rijk, dan begrijpen we dat ‘
ook in onze gamesten die gewoonte in zwang is gakoman.

Berandreoht, Zwijndrecht (in Balgia) an Usaandrecht kunnan dan ook»bij -
hun "trajectum " aan harbaro gehad habban met "In da Beer", "In hat imijn",
"In de 0s". Wat Uoensdrecht batreft, dit heeft, (evenals woensal) zijn naam
wal ta danken aan een offarplaats tar are van wodan (de Germaanse Krijgsgod)
maar dan gelagan bij ‘t "Trajectum ".
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woensdag toch (de vierde dag van"de*oeeR) mas~wodansdag,@zoals bij de~ "
Egyptenaren en Romeinen (in de meeste Romaanse talen) die dag Mercurius
heette (Meoredi in ‘t Frans). De Romeinse gesohiedsohrijver Tacity8
stelt Uodan nadrukkelijk gelijk met Merourius (al was doze bij de
Rgmgingn moan de Bod van de,handel en winstbejag) wanneer hij het hseft

, _ ......~.. .. .,

over de Germanen. V "_ V): _ V _; ¢;¢ ..;v vp

Mat "In de Os" ("hat Zwijn, de Beer") betreft, dit hosft voletrskt niet
ts wijzen»op"aen over het water'breng§n van 0ssen'zwiJnen-en-varkens.
De Rome nen"koien_5:UT_“5§_5E§§“:_“De Zwaan",_2) maar in sen land van_‘
beren,'RUamen*vanzelf de bovenvarmelde=dieren in aanmerking, voorsl V
ale de eigshaar er sen kwskerij b? handel op no hield. ‘ "

1e’22_2!e£_b§.*z_§2'221iii222245-“ 1 A V M A 1
wet net veer-betreft,meten we alleen (Slootmans St.G.39) dat,op de‘“' -
domeinrekeningen“van'1520-1565 de>inkomstsn daarvan»verantwoord staan.
Missohien, aldus Slootmans, is dit hat Jacques-veer, dat staat aangegsven
op de Antmerpae overiichtkaart over de loop van de Schelde van de’Zee
tot Rupelmonde in de“XVe eeuw. A .‘@ '““ ~ *‘ 3 1

Nu lag er bij Zandvliet sen Fort, dat St. Jacques heette, maar ik kan
niet aangeven welk punt in Ossendrecht daaraan correspondeerde.

Hoe het zij, dit veer zal zeker het veer gemeest zijn, dat reeds“"‘"“"
bestond lang v66r het indijken van do schorren onder Ossendrecht, wear-
voor op 24 deoember 1428,.ootrooi ward vsrlsend,(blz. 13). - A

Q5;Keretenino"gva‘n’ on"s~*’oew‘e§t. ‘---------frff-*--+11-*4» on =~@~ <~* ¢.¢ p; =.- 1 ». ,-
Volgens René van Hasselt?(Gr.‘*B2 U12.-5B)“HebF£ de Kerstening van Noord—
Brabant pleats gehad, gelijktijdig met die der Kempenstreek in de ~
Merovingische7tijd. Daze tijd nu begint mef Clote ius I (558) en eindigt
met-Childerif III(752) toen deze door Pedijn He Korte ward afgezetw-4 -

',\. ' 1* 1,. 1: I . ;\I‘ . ,. -‘

01% beteken 'evenwel nie , oat de geloofepredikers-in die 200-jarige ,
periode,66k zijn doorgadrongen tot de, veelal door wildernis omgeven
dorpjes en gehuohten. 0ok mag niet vergeten worden dat 0ost-Brabant
van Maastricht uit gemakkelijk gemissiuneerd kon worden. Bij de.Donge_
(nu.een rivier van weinig betekening, maar vroeger sen machtige , 0
stroom) hield hat bewoonda Brabant voor velen op... , .

-L. Merkelbaoh (Gr 1951) -1 M .; 4 .,~ 1-.¢ _
- Bij Alphen hield de wereld op: do rivier de Dongs, met haar overma-
- tige brede bedding (of prehistorisch) rivierdal (7), bleaf sen schei—
- ding tussen de stammen van ooet en nest, 66k in oult hil ' 1

l :_ ,.~_‘- 1’ .._,. _. ,. >. ,, _, 3 1 _ . 1_ _

' " ‘.: ’ .1 <‘»r.-.~. ' ’ 1 ’ "' -PM “ < '
1
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(GR 1961 blz. 43)~Markalbach schrijft: dat voor BBO da Kamarijksa
- biaschoppan zelf zich wainig of niat naar hat noordalijk deal van
- hat bisdom bagavan (avanmin in waatalijk Noord-Brabant).

wast Brabant was dan ook maar aangawezan op hat Zuidan, dat is op
Noord Balgié, an mear spaciaal nog op Antwarpan, mat haar Schalda,
voarand naar da Schalda-gouwweg. 2)
Of ze missiabisschoppen er haan zonden of ...L hiarhaan liatan gaan haaft
hij niet ondarzocht, omdat hat niet op zijn wag lag. Mal gaaft hij aan
dat St. Eligius (641-660) met grota ijver gapreaktéhaaft in Ulaanderan
an ta Antwarpan“ondar da stamman der Friazan an Suavan. Na veal tagen-
marking had hij tenslotte aan deal van da bavolking voor zich gawonnan.
Voor ans is intussan van mear balang, dat da monnik St. Amandus,
(gaboortig uit Aquitanié) na 3 jaar bisschop ta zijn gawaast van Maastricht,
( 656-659), paus Urbanus vroag hem van zijn ambt ta ontzattan, waarna hij
zich vaatigda ta Antwerpan. Daar stichtta hij hat karkja van St. Patrus
an Paulus in da burcht, tan zuiden van da stad. In 626-627, had hij van
Koning Dagobart I, Koning van Frankrijk, aan landgoad gakragan aan da
Scharpa, aan zijtak van de Schalda, waarop hij hat kloostar van Elnona
liat bouwan. Daar hij, bij hat graf van de H.Martimus ta Toura......

Markalbach volgt blijkbaar Pater Kronanburg (deal I, blz. 119) wannaar hij
bawaart, dat St. Amandus in 620, na in Tours, gasmaakt ta habben, om aan
lavan ta mogen laidan als palgrim an missionaris, hatzalfda haaft gadaan
op hat graf van St. Patrus ta Roma, maar da bafaamda Dr. Gustav Schn rar
(arf I pag. 242) zagt dat dit batwijfald wordt, omdat da lavensbasohrijvin
van St. Amandua als onbetrouwbaar moat baschouwd wordan(Kark an Beschaving
in da Middalaauuen 1935).

... gasmaakt heaft om aan laven ta mogan laidan als palgrim an miasionaris,
mogan we aannaman, dat hij ongatwijfald ook zijn monnikan tot galoofe-
pradikars haaft gavormd.
Allerearst ging hat bij ham om de bakering van da heidansa Sicambri rs,
maar we manan redan ta habban, om daarin oak andara atamman ta
betrakkan.Schr rar gaaft ta racht aan (pg 243) dat St. Amandus via da Scharpa,
da Schalda in kan varan, die hem kan brangan tot aan da grans van hat
land dar Friazen.

hiarmaa is niat Friaaland badoeld, maar dat deal van wast Brabant waar
eventueal met da Friazan verwant volk (Frisiavonaa) woonda of ga-
woond hebban.

Zijn monnikan kondan dit dus ook. De naam Elnona haaft St. Amandus ont-
leand aan aan zijriviartja van da Scharpa, dat Elnon tot naam droag;
afr. Schr rer, deal I, pag 242 ondaraan).

Zijn misaionarissan haddan dus aan "watarwagje" naar da grntara mater-
wagan, die, in hun tijd, da missiawagan waran, daar hat platta land gaan
an zakar gaen vailiga magan kanda.
waarom we dit allas vermeld habban? Om (zij hat hypgthatis h) ta handalan,

9
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bi.J-;B@,r9.¢"»-vvqp,Z@@m,l.a",daarmB,BP_iJ.°.SS-B"dP°'=“t- = - ' A " ‘ 1
Naaéalhaah (ER d961/755) daelt aha maa, daf St} Amandua (toan nap biaschop)
van:Maas%richt)=Itta;*(oF*Idugerga),=vrouw van Papijn van Londan;.';) V w
had vodrgasteld, of varéocht; aan klooster ta stichtan in Nijval (under p
Brussel).v¢ g 1;, 122 - - .‘, V : -i= - J a
Daar nu-tradwbaidar dochter’Gartfudis (gaboran in 620) ale klooatarzvatarp?
in an ward za ar abdia. Halaas~mas'haaf tangare 1ichaam“niat baatand Al _
tagan da harda boatadoaning die ze zichzelf oplagde; an ovarlaad za al;
ampar 33 jaar odd, op 17_maart 653. Sindsdian haaft man haar da naam gagavan
van 9t, Gabtpodis of St. Gaertrui. , »,_ _ 4-; ~ " 1 ""
Tijdans haar lavan had ze Iarsaamissionaria-monnikanNaatan aan ta trakkanI
tot onderrichting in de godsdienst an de gaastalijka laiding van haar zustar

Nu blijkt uit aan oorkonda (diploma 11 van Kaizar Otto 1)§QR 1951 blz. ad);
dat Gaptnudisfltijdens haar lavan de Villa berghis (= B;o.Zoom) in_ba-V’, W
zit;nad¢~3)) 9 ‘ ’ » ' - " V " ‘
Narkalbach maant'dat die "Villa"; ualke zichvuitstrakta over da gouw l‘
Scaldis (Schalda) an ook da cultuufgrond op de Brabantaa Zoom, bahoopt p
moat habben, heal da Dost-Soheldé oever zuidwaarts,-m.a.w. Barandracht, ’
Zandvliat, Ossandracht an Uoansdreoht (Gr. 1961 blz 64) f ‘

Een "villa" was da naam van aan domain, waarvan da grondan an bamonars 6‘
bavrijd waren van bapaalde "haarlijka belastingan" maar ook mal: da _ .
gapravigiliaBrda.karn van aan stadalijka naderiatting,'waar da nating-6 _
doandan-gavestigd waran. V ' V 7 -"-"‘ 1 ' ‘ _ _‘ 1..

QB 1961, blz. 55, St. Gaartruidenbarg, oudata stad van Brabant, an Staan-
bargan bahoordan ook tot da bazittingan_van.da-Niival. -_- '1 i

Nu moat Sta Gartrudis, voor haar dood, minatans één‘bazoak'gebraoht ‘“'
habban aan St.-Gaartruianbarg, an mel, haast zakar, ook aan Bargan op)
Zoom an Staenbergan. Za kan dus kennis gemaakt habban mat da aituatia 6_
van Berghia. - _- '1 ’ i ' " , ’L‘ 1 .
Hoe stond hat daaf mat de kerstaning? Die nederzatting had aan haven aan_ p_
da Sphalda an was dus voorvgaloofspredikars bereikbaar, maar nargana vinden
we ar aanmijzingan voor, dat za-ar inderdaad gekomanozijn. Zou hat toch p
gabaurd zijn, dan zullan‘za wal:bakeringan'gamaakt habban; maar ala_ V
St. Eliquis an St. Amandoa slachts aen gadaaltalijk succaa baraiktan op; ’
hun missietochtan, vrazan we, dat Batgan op Zoom mainig Chriatanan 1.1)}
gatald zal¢habban;1 .=»»< an 9» *1 * I _ " Y " A j
Ean ijvaraardsta:_alai§£§_Bartrudia'kan dua_ean§pogin§ gadaan habban Om _§
daze bazittingvvoor Christos ta minnen. Maar dan kwaman daarvoor niat‘ 2
allaraers dallafaafmdnnikan van Nijval in-aanmarking, maar die van haar ‘ f
geastalijka vrland 6t; Amandos: da monnikan van Elnonan, mat hun water-
wagan: da“Elnonan, da Soharpa§ an da SCh6ld9dy _ pa ' . * 1

S



1U

Mocht hat historiach zekar zijn§ dat St; Amandus ook een‘klooster mochtn
aouuen»bij=Gent,-dan\kpnden_zijn Elnqnarmonnikan)daarl2o op dB Schelde,H
zittan. Pater Kronanburg;gaeft,over§Gan§ aan heel ralaaa an zal daarvoor
wal;9B5teund»habban op do lavensbeachrijvar van Sta Amanduev Daze kon=
over Rome wal fout geweast zijn, maar was hij hat 66k over Gent? ;kp»;

Neg aena,~ha§_waa maar een hypotheae, an al-habben daze missionarissen
"Barghis".voor§hB§)Qeloofawatanatepwinnan,;dan Zijn we, voor Ossendreoht
nog niat varderlgakoman. V €" :1‘; 6» e_ =1 a'E’ - . ~

A1 Ia§“di£“p1aataja aan de Sohalde; hat bazat nag gaen_havantja en had ’H
ten Noordan, ten Uosten an ten Zuid-Dostan‘aleéhts‘wildernissen, zondar
goeda.wa9en, en, eggar-nog, hat had ta wainig inwonera om er vruchtbaarder
werk veer an ta efferen- ."_, l=< >, . - ~,;_» ~ ~. " ~* ‘~ . ’

In hat algemeen dan ook'aanganoman, dat da Zuidelijka dorpan van '“ -
hat Markiazaat pas veal later gakerstend zijn an dat hun kerstening
saman valt met hat ontetaan van aan haerlijkheid, doordat de graaf van "
Brabant (622?—1155) of van (1155-1287) de hertqg van Braban aan daar- _
liggand gabied aan vagalifleenman) in leen gaf.__ )1 ‘;@T

Genoemde laenheren,~die_zal ~allan-christenen waren, achonkan zo'n gabied
allaen aan Christenan. Uok zij die aan aohtarleen kandanegeven, zoals dit
later b.v. mat de Haren van Bergen op Zoom hat geval was, deza preciea‘
hetzelFdes‘“ ‘ ' 9 ‘ V :' ' ' 9’ V ’ _ A
Ala ma da naman oontrolaren van hen die aan heerlijkheid.in lean doan,-
vinden we daaraan meestal aan Belgisohe plaatsnaam verbondan; Dank maar
aan Arnold van Lauvan, Godavaart van S h teng Gerard van wezamaal, enz. enz.
Daze waren allan bazittara van grondan in‘de baronie of hat markiezaat; "
maar stamdan uit aan reeds langar gakarstend-gaslacht in hun gaboorte-~ ‘
plaats.,Lt,ls.immers aan Feit_dat Noordalijk Balgi 4),~aerder hat
Christendom heeFt*aanvaard dan wast Brabantg we mogen dus1voor Ossendracht
aannemen, dat daar de laanmannan in hun haarlijkhaid, al hat mogelijka
zullen gadaan hebben om de mansan, die er woondan, ta doen keratanen.
Nv_ia>hat.jammar, dat we, met 3;B. van Loon (GB 1965) moatan constateran‘
dat da¢oudsta gaschiedenis van_Dssendrecht nog verra van opgaheldard is,
an dat hat bestaan van aan afzondarlijkaaheerlijkhaid,,dia we daar in 6
later.§ijd aantraffan, val tot vraagaretijdan_taruggaat¢ Uolgans ‘~ ‘
van Loon mordt~de naam Qasandracht pas in 1187 vermald. Daarmea var- ~
wijst hij atilzwijgand naar aen Alardus van Oasandrecht, die, in daty
jaar, voorkomt als getuige, in een schrijven van Hendrik van Schootan.,
KrUgef*avanmal oiteart aan aarder optradanda getdiga, git aan ohar ar
van Arnoldus van Leuven (gedataard 12 mai 11Z5),_dia da naam draagt 1
van fnold s van 0saendracht."(KrUger Kerk; Gesoh. deal IV D12, 82, L,
noot 5; die verwijst naar‘Wiraaus,_deel IV blz. 523 en‘voor_Arnoldus
naar Niraeus, deal II, blz. 866) ’ t‘ aw’) :’ ' ’ ’
Beide jaartallen schelan niet veal. Mat liggen za achtar var van
aan mogelijk 7a of Be aeuw voor "Barghis".
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Umdat er zaker veel.documenten in ha$_aomaAwoeliga_varledan~zijn;var-9 _
nietigd §Fg;Q9k g9 agkt;,p1;jft hat natuvrlijk,mogelijk.dat Usaendracht_
reeds 1ang)vuor:1176 gqkarszanu is, Moehtjdit niej hat gavel geueest
zijn dan ion ArnoldUe,§Alardua (of-aan raede.eardare laenman),aenibe-f _
roe;.h9bqan_kunnenfdgan‘pp,de Noroartijnen van Tongerluo, die bezittingen
haddan fn hat nabijeh oybergen an ar6dus_de mansen van Dasendrecht hat _
Qhrietalidkpgalooffkondan brengen,*5) g - 1 ~ , 6’ _ 4 ' if‘. w
— De"Norber%ijnen; die reads eerder (= 1124)»aen’abdij’haddan in Antmarpen,
- de Sf; MiehiaIeabdij;'vbatigden zioh in 1130 ta Tongerloo; waar zeade‘
- ontginnars warden van da Kampen an zeer veal aan zielzorg deden in hat
- gehiad van Brada- De Cistarciénsars van de St. Bernardusabdij aan da
- Géhel§§¢5ijLAntmarpan (die later veal zielzorg gadaan habben in z.v.-
- NqordnBrabant, dataren pas van 1233).6 . _ \» _~_ g [

Hoe hat zij, we weten bij dit alles, noch om hoevaal Bhrietenen hat daar
ging, noch van walk allooi daze waren. Volgens da kroniakeohrijvers -af
haddan de Brabanders, zelfs nog inade 12a eeuw, gaan erg gunstigegnaam,
Ze schilderen hen af als woest, bloaddorstig en roofzuchtig,_-¢j-- ;

Ze vormden o.a. wal eens da kern van da aoldaten en benden, die in dienet
stonden van de,_in die tijd, vaak oorlogvoerenda vorsten, en:daaqvan-pra-
Fiteerden door straffeloos gaweldadigheden ta plagan. Raakten ze "buiten-
betrekking , m.a§w._ionder_soldij, dan zagen ze er gaen been in om-tot‘v
pure bandieterij over te gaan; Dit nu kon vaalal ongahinderd gabeuren, 6
omdat er in de wildernissen schuilplaatsen waran in overvloed. _ 9 1 ¢
Naar ook onder de vrijgelaten lijfeigenan van de heerlijkheid,kunneno "
er meerderevgeuaest zijn, die hun lavenepnderhoud niet konden bekoetigen,
zodat ze er yea kvamen op roof dit ta gaan an hun bezit maa ta nemen naar
aan veilig oord}A _ 2 )4 v 6 ' 6' _6 6 - ~ 11g _. < j

Ze zullen val niet behoord habben tot de.tolgaardere;op de Schelde, die
van de koopliadeniongeoorloofde tarieven vroagan an daze zalFsvdurfdam¢6w
ber5vaq;6z@aat de hertog van Braban£,.Hendrik IV, de paehthabbara=van_r
de Ueséndreohtse an d9fBorgvlietse tol, op 12 maart 1213, uit hun post¢;¢
ontzatté. A l hi - » -6--\ , . -

_ ‘ » \ . ’ V ' ‘ ‘ Y

De mindere man kwam wel niat voor hat baantje van tolgaarder in aan-i9TY
marking. Maar hij kan mel aan bod komen, als hat gaat over lieden;)die,;x
bij de Schelde, de koopliedan overvialen en uitschuddan om daarna tel
verdwijnen.in de diohte struikgemassen tuesan.Huybergen an Ueeendrecht. r
Een stark licht op daze situatie-uerpt ongetwijfeld de wijze waarop '1
Elisabeth (zuster van hertog Hendrik IV) en haar man Arnoud van Leuven W
(Hear van“Gaasbaak en kleinzoon van hertog Hendrik-l)'aen‘oplossing * ”
zochten voor de genoemde vormen van banditisme op hun bezittingen in
Huyber99n en omgeving. - g 6 6_ - i696 - L

x
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_ In 1270 balenen Arnoldua van Lauvan, Hear van Breda, ale voogd kg j_1
_ voor an eamen me 7iijn~vroqmf€1iéabath; ridder Nicolaae Cats, ma -
_ goederen nagelatan aoar Arnoldda van Oeeandraoht an zijn zuater'
- Margaretha; onder voorbahoud van_da hoge heérlijkheida En, op 21
a deoembar 1277 (H. pag;9z) gaven za hun goadaran e Deeendrechtj z1@_1
- noe 6 (aldua“Mr.iK1eyn op pg; 80 an 83) aan7ganoamde~Nicolaae 1 "‘“‘ 1
- Cats. (Kate). 3.5. v.Loon GQR 1965\blzI“134)”aéhrijFt dat de belaningen
- van een,afzonderlijke 1596"hearl khaid;die;mein\latani d;eantreFFen;'H
- toch walatet de vroegare tijden1teruggaan.;1 a » 1 » 9 6;

Niat”al1ea in da‘Kémpan; wear da Norbertij énfvanhTdngarloo_qntginningen
tot-etand*brach en; maar ook in velaianderalwoastenijan op Europeas ‘ j "
gebied, traden monnikan op om daze in oultuur ta brengen an de daarna
aa 9? rokkan_bevolking»te-besohavan, - 1" 15 n6ia6» _¥j
Dit kon oak vdar~Huybergan aén'uitkomet vardén. Za riepan dos de‘ 1
wilhelmietan van Baialdonk-(bij 's-Hartogenbosch tar hdlp, doar _-
deze aan kapel e Huyuergan aan e biadan, toegewijd aan“da H. Maagd.

Za*kragen daarvoor, op»6 Fabruari 1278, 13 “heaven” (d.i{ 13 x 6 ' 7 '
bundara)lbrUikbaar-Iand;‘dodr'hen_2elf uit £e'kiezan in da buurt 1 1
van de5kapal; onder vooruaardan; dat Ze daarop_ean’klooeter zoudan Q1
stiohten’voor~mine ens 6 en hoogstens 12 kIoosterlingen.‘In rail) “W
daarvad iiauden daze dagelijks voor hungwaldoanera hidden an op l
hun ste§fdag§*een’plech£ige jaargetijde voor hen viaran;KG bl2. 4U
an vlg.__6. ~ n;~1 _ .6, V -1 9 6 .; 1* _ ~ 1 - _

Rayalar kon hat mal niet,"maar;;...*da€_de'vai1igheid op an bij_de1'
Schalda er strake aan goede garantie door kon krijgen, was goad _.
bekeken, misschian mel meer waard dan walk grondaigendom ook!

Voor"Desendracht; Uoanedrech e.o. kan daze sohenking ongetwijfald .'1
hebben meegabraeht;~da£ de”*Chriatenen, die dear voohden; hebben kunnan 1
kerkan in de kapel van Huybergan. Een eigan pidplaats kragan ze zaker
niet voor da 15a aeum. Natuurlijk kan ook de mogelijkheid aanvaard
wordan, dat aen pater, in hat huis van de Hear, de H.vMis kwam op—‘
dragen an dat6zijn onderhorigan1gelegenheid kregen om daarbij ta
zijn_vooral in de tijd toan daze gering in getal‘uaren.*5)‘ ;- . A
- Uat de jaar£aIlen°batreft§ moat men eteade’voor'ogen houden dat, .7
_ in de middeleeuwan hat jaar began metPasen(ook wal Goede Vrijdag)
- vandaar dat bnvy 123D_ook_12§1-kan zijn, enz. enzv;volgena oh:e** ‘Y
— Jaartelline,-Deze_is ineevoerd door Reqqasens =0p.16 januari 1575 '
- voor BQl9i§ an Nederland, maarpver hij landvoogd was (1573-1576) '6
- VOOI‘ Ph_.'.1'__lip‘S6 II16 \‘16}an6;'$:pa_nj9, 1 . . 1 6 . _. ~ V

Tot zover déza "wetenswaardigheden" over onze oontraian; Ungetmijfald
zullen er nog meer gegevens in de historia verborgan zijn an ik
hoop, dat daze varborgen gegevens t.z.t. de geaohiedanis zullen aan-
vullen an daar wear nodig ook verbeteren.

Anja de Greef—Verhees
Uarkgroep Alg. Gasohiedenis.

-.in 1213? en 1277 niat;duidalijk uordan.aangageven an dat hat baetaan_ W
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Noten en literatuur:

1)

2)

3)

4)

5)

8;

bl

Co

d-
80

T.a.v. de naam Ossendrecht merken wij op, dat daze reads door valan
op verschillende manieren, zij hat door niemand, afdoende is verklaard.
De meningen hierover zijn nog steeds vardaeld: over hat voorvoegsel
"0sse" bestaan veel meningen. Naast de vernoeming van de zogenaamde
herberg met de Uasen staat de latijnse vertaling van b.v. hat Latijnsa
0s = mond,muil.

Soheldegouwweg = grensweg, ook wel langs hat water.
Scheldaweg = grensmag.

Villa Berghis. Sommige beweren dat met Berghis, Geertruidenberg
wordt bedoeld, doch andere beweren Bergen (Mons) in Belgia-

Hat grensgebied van de Franken lag in Noord Frankrijk tot midden
Belgie (taalgrens) In de 4a eeuw Salischa Franken in Vlaandaren
en Brabant en in da 5a eeuw onder Clodio tot in Noord Frankrijk.

Al is dit wel twijfalaehtig, omdat Huybargen voor zover uij meten,
voor 1263 geen bewohing kende en due in feitepniat bestond.

3.8. Kr ger deal 3 en 4 Kerkelijke Geschiedanis van het
Bisdom Breda. 1875-
Anonymi Gaschiadenis van hat Kloostar van Huybargen 1906.
van dar Aa Aardrijkskundig Moordenboek deal 8 en 12 1846-1849.
Fr. Halma Toneel der Uerenigde Nederlanden 2 folianten 1725.
J.P.H. van de Broek Bijdrage tot de Geschiedenis van Baerle 1947.

Tijdschriften:

f.
g.
h.

De Ghulden Roos 1941
St. Geertruidebronne 1923
Taxandria 1895.
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' Q ; " ' ii 7”; E7 3 A ,_- M ’DE’ HEIDE III.
_ . s 61,‘ .1,-<>;~.-.:_\f',,,.,‘., Z“ » {L _, , ,. . --

De’heide bedekte in de vorige eeuw grote gedeelten van Noordrr Middenj
.9¥’).-W95:§“EUr.QP8. " ‘

Hoe zijn daze grate vlakte~s, begroaid met neide. U §8t§@ ?44‘ .i - i
.,.', ., ~.u1r."_ <1 » - ' ' ' V, h .. >

1wa_habpaq in.§Ii3g;ngf:7B/1;gezien hoe da zandgronden van 6rabant in grove '7
’trakken tot stand zijnpgakomen. 1 _N N_ H._ _V$.M__1 ,w; .

1~:‘...- _. .. - _
. , .. , '1\ ; . ; - - -. '. .. .1.1 , 1 1 r

Hat z£j5’ga5B§n§ aangevoerdldoerfd wind1a 'gadee1£eiijk deed v@1a; an éE )'
van de kenmerken van daze gronden is. dat ze arm zijn aan plantenvgadande g_
atoffenLM,nw kl 06; ‘- ' -_a_"‘»» "' ‘ 1' V “1 _7'i 11

Vdlgens diverse onderzoekers zijn de zandgronden na de ijstijd langzamerj 1“
hand begroeid met loofoos, al naar.gelang de voedingstoestand van de grand
minder wordt. is ook de samenstelling van net bos minder gevariéerd. 1

1 » ~' ' : I *.6. . ---1~; _ - 6_ __ - 1 ,1,-; .1 >‘w
De Brabantse zandgronden waren hoofdzakelijk badekt met“eiken en berken.

Unze vooroudera negonnen net namadisene leven langzaam ta verwiseelen met); ~
990’DFimifiBV9’Iandbouw,»0eZe,primitieve€land6ouw'hield*in as: er aen”stuk
boa gekapt ward en daarna in brand gestoken, [de zegenaamde brandcu1tuur).1

Deer d£t"b£5naan wordanvplantenveedandegataafen*u£t;agvV5r£§elpagrdeiingxq‘
vrijgemaakt, men bouwde letterlijk op en in de as'van de vorigegbegroeiingvv

Was 2515 akker pitgepdt dan £+¢k“@e¢ v@rBa£§" I V 1‘ 16 .1:

2@1an§*€é*adé% éiigén m5a£'aa neaehikking had over een primitieve stenen ’
bijl was er van grate uitbreidingen geen sprake. 11‘

Aroneologen an andere onderzoekera nemen aan dat»ssderf de mensneid in den 1'
"Bronstijdf,ia_aangeland,Li 1400 v66r;€hti5£es) de invloed van de mans op hat
oerbos pas goad is begonnen. Vane? teen heeft de mensheid de middelen gee _ 4_ 1'
kregan om ;icn_ela near in de natupr te¢nandnaven.6 6 6". E 6.1..) £115

. , 7 , 4

De nomaden nerden ooeren die primitieve landbouw bedreven.Y‘ 7 ~ 1_* __p*

Een*5ranseNjdurnelistfheeftgaens7ean.de7bekandeiElsaaser A1bert=Zweit2er die
jarenlang in Lambareneiwerkte, gevraagd: 1 1 ,1
"wanneer beginnen bij eanhvglkldq=$?Fst$¢tekenen.van*cultuur‘en"baachaving?“
Zweitzar gaf ale antwoord: "De aerate tekenen van cultuvr beginnen pas ale _
aan volk de waarde van de mestneep heeft ontdekt."~; 6»- “ii-“' "*3 “~ ”*“‘

Met’~di»t>ant'vio5drE§ “1s"&Jéié'rgégéi&'aE; waaraan net‘ nntbrak, namelijivde planfen-‘”
voedenda stoffen lmineralenl.

Naast de toepaesing van de branden nebban ze de grate betekenis van de mast
ontdekt.
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Iedereen probeerde zovsel mogelijk vee ta maiden in hat boa an wilde gran-
dan mat nog geen eigenaar;pad,H ;

In de Middeleeuwen kende mo; in diverse Duitaa landen hat begrip "staartvee",

Er ward zoveel vee da bossan en da uilde gronden ingadraven, zonder dat men
er in de winter genoeg voer voor had.

In hat voorjaar uaren da dieren zodanig verzwakt dat za niet mear konden
staan en dat ze letterlijk an figuurlijk de stal moeaten warden uitgetrokken.

De varkans warden da eikenbossan ingedreven; hat rundvae an do achapen
warden in de boasen en de uilda_gronden geweidq L

Hat vee, schapen an rundvee had aan tweeledig doel, namalijk leveranciers
van wol, vlees en aan beatje melk an NEST.

Met daze meat kon men de akkers op pail houden.

De gevolgen van de brandcultuur waren dat vochthoudend vermogen van de
bovengrond verloren ging. '

De varkens hielden gaweldig huis in de eikenbossen, de schapen an hat vee
varniatigden langzaam aan grote stukken van het oerbos.

Naarmata de bevolking toenem, ward ook hat gabruik van de z.g. wilda gren-
den-geregald, in da oprichting van de Herktgenootschappen.

Al naargalang de bevolkingagroei geachiedt dit tussan de 11e an 14e B9UUr

Het klimaat is echter ook aan hat veranderen: hat mordt drogar en winde-
riger,

Op de plaats waar eena loofhout heeft.gestaan, gaat een andere planten-
gemeenschap daze plaats innemen.
De heide is geen monocultuur (zie "Tijding" 78/3 van Bert Janssens).

In daze plantengemeenschap (da Haida) sterven ook steeds plantan an laten or-
ganische afvalstoffen achter. Daze warden echter nauwelijks afgebroken tot
de oorspronkelijke elemanten door het bodemleven, (verzamalnaam van bacta~
rién, schimmels, insecten, wormen) dit alles omdat de benodigde mineralen
b.v. ijzer, fosfor, kalk an kali, niet genoeg aanwezig zijn.

Uit de aldus gevormde zure humus ontstaan bodemzuren.

In Noord—, Nidden- en west-Europa wordt hat klimaat gekenmarkt, waarin de
neerslag, de‘vardamping en hat varbruik door de groans massa (bomen, strui-
ken, gras) ovartreft.
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Bit heeft tot gavalg dat as rinhting van de avartallige neerslag via de ba~
dam wardt afgavaard an dds naar banaden is garicht.

Hat resultaat van hat vaargaande is nu dat men da naar baneden geriahte af~
voer van avertallig water, da zwahke hademzaran mae warden gevaerd en
hierdaar de tech al arms Davengrand wardt uxtgaloagd

Er verdwijnt eahtar nieta, da meagavoevde ataffan dit de bavengrand warden
iats diaper weer afgazetn Iederaen uit onze streak heeft wel sens hat oer-
warktuig "de sahap" vastgahauden an or bavandien mas gewarkt en is dan we}
dens met za’n door dehaeuwan heen gavormd heide~pra£1el in aanmerking ge-
kamen."

Wat zien we nu aigenlijk? _

De madam kan van 25 tat 40 cm. zijn uitgelaogd, grijsfw
damkunde "uitspaelinga1aag” ganoamd.

In Brabant naemt men dit kattewaarda.

Hat meegevaerde materiaal warat iats diaper wear afgezet, Ge afgazetta sta¥~

.2. r+_ zand, in de ba—

fan bavordaran dat net Zand in daze iaag aan alkaar kit.

Op den duur warden dit‘andaar1atanda lagan vaar water, maar dak voor plan-
tanwartels. '

U7 ("1 IT Cl *1 ‘+1 F9‘.7'\'

De insaaelingslaag is brain tat brain/zwart van
is aerbank; in anze strakan nadmt men hat

U3 C?10 -
- ,.__w.aa,,,,@’ I >:~sv==5:a_*~*....>~__~- >

N3 5.1’) ~ 40 am QQQ] K * 1** /;:'~ ,

m;g,,‘q$g- aggp -Q-p -puns»
1,, , , \= ‘am“ ,§_{ ,;v,v.M:,,_.

\.L1 Lil"? §. ..»-w . _,> ' 5u:\X> 1.: ! ; 1.__ !.’:E*_> ‘ _ V‘
-.3 /§\ , _ VA

- aa =0-.2. : -»,__.~.¢.: _.—_-a I a =4:__

19 -

Ba graaiende bevalking was

boar taepassing van niaawe ,..___~vindingen, Isa s Drona an

leur, de affiaiéle naam

"'1" " ‘"" " “"— L 1 1»mwn:§§§_aw((& .;x+aaaz;§Z he dap ag an/o¥
Cm ~~§E¥¢w“* “”"-igéa -v~M~=: bouwvaar

~~ 5 we Yd »e~¥:H7_* laadzand a?
katte~aarde '

oerbank of sahurft

pa.

3£_.|.

niet W98? ta vasdan door aan namaden-bestaan.

Ner, is de aarsprsn—
kelijke begroeiing vardwanen an hiarvaar was do plante gemaenschap "de hai-
de" in de plaats gakaman.
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Hat i$m@anqhBt{mild§ klimaat an~aa,v1akke ligging ta dankanvdat»ar¢gaan~,
arasie van batakanis»is an£ataan,;dit in $aQanstalling~met da landan rand
de Middallandsa Zaa, maar waeatijnan zijn antataan, an nag antstaan, daar
een_anaardaalkun iQ:manaalijk~ingrijpen@ 1‘ ‘mi 4 ~'r: vi"" .¢;¢ '

De varning van 65 5Bd@5§1;£§pue iagan in dairandgrandan haaftiwaar fat ga-
valg dat op ingaslatan laagt s waar hat water niat wag kan vlaaian, vaan-
vorming@aagint,,wat later HBQPQdBQQ£§Hq$t0€L§§QVQUD‘ 8EhBidB~tUTfj$d8 z.g.
uklQ;§’}{. gr, gvgrg ; m H ,wL,r 5; Q,“ ;iv?3¢N-§n _ J_ ‘J 9 ,€_

Daardat de mansan ziah plijvandqginganuvestigan,nis-ar aan kringlaapsystaam
antstaanvtussaneda»haida+§an uilda grandan an gamaensahappen in de darpan.

~» ¢ "v '1;w
Via da haida- an wilda grandan ward da vruchtbaarheid van da akkars op pail
gehouden. ' -, 1E 5 '.:.. aw. ,, . . :1‘: . /, ,‘

Um 1 hag bauwland ta kunnen anderhoudan was val J0 a%20 ha. haidemnadig.Y
, , _ . . ‘»';.~ -,(./ ~I'_r,P,'g' v ;.- V, ,'r _ -, - ~ '-'», . .‘ '= . ,

Da schapan graasdan immers ap da haida, maar er warden ook plaggan ap da
”h§ide_QQ$tQkan,amqala,atraaisal=ta dianan in da patstal. A ~ ";. 4 A L +7

Deza mast ward uitgaradan avar da akkars an bavatta veal grand, aarda uit
qa pLa99an vat diet vertaerbaan is; . r ;r>~1;va-»_i<¢‘< rv ; = »“=~ +1,

Daar daze plaggen mast warden da akkars mat 1 1mm. par jaar opgahaagdzna

Rand da maesta Brabantsa darpan k6 é 'dan oak akkars voor, dia aan z.g.
patataldak habban gekragan; dit dek kan in dikta variaran van 0,30 m' tat
1 1,00 m’. Daze akkars habban maastal aan bolle ligging. ,r . ¢;_

Hat onbagranada,achtarland,vaorzag da dorpsbawanara~vanvwal~an;niat%ta ~*
vargatan da zaatstaf honing, maar oak van wild.

* j.‘ - _-'__-‘ ,, '- »V-','.i .. m "'.*:I‘ . M .- - /

Hat brandhout kwam aak voar aan gadaalta van da wilda grandan.
Er zijn nog plaatsnaam-aanduidingen vaar valdan,jdiawv aagarrhatibran hadt
lavarden an,matg§DEN;B@ANQ& warden aangaduid. ,;~m.;~;.:" w"=

Hat baarangariaf haut an hat zwaardare haut vaar da bauw van aan boardarij
an schuur kwam oak van hat achtarland. wwp? dswd

Hat h°°Fd9BWa9 Va" d9 Za"d9P°"d9" waaxhet dude Eurapasa hoofdvaadsal name-
lijk ragga, gabruikt als braadgraan.

Daze kringlaap tussan de haida an da in cultuur gebrachta grandan haaft
aauwan baataan. ( van 1 11a aauw tat an mat i_19a aauw.)

De ontginning van da prairiagrandan in Naard-Amarika brachtan goadkapa
tarwa op da Eurapasa marktan, hiardaar ward ragga vardrongan als broad-
graan.

r

§

a

3



2a*

Danaatwrkkalbnganuin kdsbraLiérbaadh enPgaada'waIfaaida5narktan;"heti- "
haidasahaaa wardtwdamnida Auatrali r val van*dé haida vararaven, V’ ?'“»

_;';;;:,-I :._;,_';g‘_;»'_' .';"_:g'z :51‘; ..i‘ 5:1 .‘ .i'»;ii _.=.-1-. ;* Ia, ; ;~-.. . , \ . -. -

Da Duitse andarzaakar Justus van Liabigitadnda3aan"dat”aIantan bater graeian
wannear bepaalda minaralan warden taegavoagd aan da voedingsbodam van da

“PL8WtG J¢=; n*@w nv“n€?Qnr"? w? 9“ §i. ;w?¢¢ -1,*E~n =u r <i=~& ;Q
-_.--; 1-:\ -""1 I‘-T: ‘ ¢ r". 1'. I =' ‘"1 :3‘. '1' IIJIE-'= Q". -,=;? , .‘ Q? " ~. - :1

~Het eauman1ang+gaalaten~kringlaaaeya aem*tu§aen-de”haide*an da darpen““7
wankelda. Er waren varvangars vaar da ragga an de inlandse wal gekaman;"

;Daaa~damantdakking van Justus van“Liebig began nan ne€§de*invdaring van y
.kunaimaa%:=hat*maest»aaeen5i§1e’van"da§haida-name1i§k*mas£levaranaiar‘wardt
nu oak nag varvangen. _A _

De patstalmest was nu niat meer direct naadzakalijk. n r

HatNainda~wan-dewhaida’ia ingaluid; De Haida uardt‘nu-zelf antgannan,
magalijk gamaakt daar da aanwanding van kunstmaat. g

In hat begin van daze-aeua is veal haida*in aigendam van-gamaanfan antgan-
nan an babast.

Hat ainde van da kringlaopaysteam van da haida Ea naar; de aerate takanan
van de landbauwkundiga evalutia beginnen zich al af ta takanan rand_het
Jean 19DD,,vv a» .;a*\; r»~ ~ Q51 1% ~ r~a_ - n ~ a"vv -“ »

______
-.5.‘ . 1 . - *"‘~
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DE EERSTE STENEN R.K.KERK
TE ‘HOOGERHEIDE.

Ten tijde van de Repualiek dar Verenigde Nederlanden. golden Staate Bra~
bent (hat huidige Noord-Brabant], Landen van Dvermaze {aan gedealte van
net nuidige Limburg] en Staats Vlaanderen [hat huidiga Zeeuwa Vlaandarenl
ale Generaliteitslanden, bestuurd door de Staten Ganeraal. De offiaiéle
religia. die ale anige ward toegestaan, was de Nederduitse Garefarmearde
Kerk Ede huidige Hervarmde Kerk). Men kende valgens art. XIII van da Unie
van Utrecht [1579] wl geloofsvrijheid, maar gaen vrijheid van gadsdienst-
uitaefaning. Voaral in da baginfase van de Raaubliek warden met name da
"Paapee Stautigheden" streng gestraft. Langzamerhand ward man in Dan Haag
eahtar enigszins tolaranter ap dit gebied, maar nog de gehela 1Be eauw'
door, hebben de kathalieken an aanhangers van andera religies maai11jkhe~
den andervondan bij de uitaefening van hun gadedienst. Om aan de plakka-
ten tegen de gadedienstuitaefaning ta ontkomen, warden de missan en andere
diensten vaak apgadragen in schuren van grate baerderijen, meestal alan-
deetien uiteraard. ‘ _

\

De gelovigen van Haogerheide, Waenedreaht en Uaaendreaht maestan in da 17a
eauw naar Bergen oa Zoom of Huijbargan am hun zonaagepliaht ta vervullen (1)
Up hat aind van die aeuw eahter krijgt men van de'heer van Hoogerhaide en
Ussendreaht toestemming am in Hoogarhaide in aan sahuur. door hemzelf var»
huurd, dianaten te houden. Ale aerate pastaar wardt1Gabrié1 Raessel in 1689
aangesteld. De parachie Haagarheide, die oak de darpen Uasandraaht an Whene-
dracht amvatte. was hiermee aan Feit gewarden [2]. Benalve de gelavigen uit
deAoavangenoamda darpen, kwaman er oak mensen uit de Zuidgaest en Hinkelen—
aard naar da Kerk in Haagerheide. De miesan warden in die sahuur apgedragen
totdat er in 1721, tijdene net paetoraat van Thomas Bellen, na vale verwik~
kelingan ean houtan eahuurkerk ward gebauwd, tar plaatse van de huidige pa~
rachiekerk. De kerk ward gabouwd op grand van de hear van Hoogarheida, Car-,
nelia van Aereeen. die daarvaar aan eeuwigdurende paaht hiaf van f 1.~~ per
jaar E3}. , 1.
In 1749 bauwda pastoar Bellen oak aan pastorij. naast de Kerk. Daze pasta-
rij werd eveneens opgetrakken op grand van Cornelia van Aeresen, die in 1750
de haerlijkheid Hoagerheide aan zijn zaan, Aelarecht Niaalaae. baron van
Aereeen Baijeren ale huwelijkageeahank ga¥. Voordien bewoande de pastaor
een huia) dat door de baron ward varhuurd voor f BO,~~ per jaar. door de
kerkgemeente_te beta1en..Als aijdraga in da nieuwbauw van de pastorij zau
hij vaar'ean tijd van 12 jaar f 5D,—~ contribueren, wet erap neerkwam dat
er 12 jaar geen huur betaald haefde ta warden. Tevans zou hij nog tar ver~
grating van de tuin van de paetarij 25_raeden er? van de naaetgelegen boar-
derij [oak zijn eigendam maar varpaaht aan Cornelia Moors] a¥staan (43.
Taen in 1761 die termijn van 12 jaar was verstreken an de markiee van Ber-
gen op Zoom in bezit was gekomen van de heerlijkneid Haogerheide, be1aa¥~
de de kerkeraad jaarlijks de f BU,-— aan de rantmeeater van hat markiezaat
ta betalen. " '

\
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Al spaedig dianda de taanmaliga pastaar Petrus Laamans (5) aan rakaet in
bij de Read en Rekanmaestars van Bergen ap Zoom om vrijstalling van da
plicht jaarlijks die f B0,-+ te batalen, amdat dat niat maar op ta brengen
was. De varige haran (van Aeraeen Baijeren) zargdan namelijk vaar alla
raparatias an nu daze vaar aigen rekening waran, kan man die som geld niet
maar opbrsngen (6). Hat varzaek ward taagestaan met da aantakening dat ia-
der jaar apnieuw bakaken zau warden of‘ daze gunat ward varleagd Haager-
heide had van de varige hear oak al vrijstalling varkregan van da beta-
ling van f 40,-— per jaar aan de droseaard van hat zuid- an wastkwartiar
van hat markiazaat, wet iadar darp dat aan eigan pastaar had, verplicht
was ta batalan (7). De markias verlewgde ook daze gunst.

De houtan sahuurkerk, die in 1721 in gebruik was genaman, raakt maar an
maar in aan bauwvalliga taastand an daaram bealuit pastaar Petrus Laamans
aan rekast in ta dienan bij de Staten Ganeraal, am aan stanan kerk ta
magen bauwan. Hij was verpliaht dit aan da Staten Ganeraal ta verzaakan
amdat die reads in 1721 hadden beslaten, made naar aanlaiding van da vale
verzaakan uit Brabant am kerkan ta bauwan of ta varbauwen, dat alla plan-
nan tot nieuwbauw of verbouw aan een Roomse kerk aarst aan da Staten
Beneraal tar gaadkeuring diandan te warden vaargelagd (8). 9
Hat rekast wardt in februari 1769 ingediend, andartakand door Patrus
Laamans en enkele karkmeestars, ta waten Jan Smite, Jacabus Jacobs an
Antanue Bogaara (9). Er wordt gesteld dat da kerk reeds 70 a 80 (I) jaran
oud is, en in aan bauwvallige staat varkeart. Bavendien is de kerk ta klein
om hat grate aantal parochianen uit Haagerhaida, waansdrecht an Dssan-
dracht, alsmede uit da Zuidgaest an Hinkalanaard ta kunnen badienan.
Door de inpalderingan is dit aantal de laatste deaennia stark gegroeid.
Laamans wil nu aan niauwe stenan kerk laten bauwan met aan langta van 85%
vaet, aan breedte van 36 vaat an aan hoagta van 13% vaet (1U)(da hoagta
an braadte waren raspaatiavelijk 59% en 28% vaat). Vaar de grand, die na-
dig is tar vergroting van da kerk, wil hij sen stuk van hat erf van de
pastarij afstaan. De daur- en raamkazijnen wil hij dan hebban van blauwe
staen, daar dit langar meegaat dan haut en hat prijsvarschil b na hihilfa.
Ala dakbedakking vindt hij pannen, bedekt mat riat of stra hat LaaLa an
hat binnenhautwerk wil hij naar eigan believan laten verven. Tenslatta
varzaakt hij tijdans de bauw van de kerk am de dienstan ta hauden in da
sahuur van de boarderij van Cornelia Moors. Aldus hat rakest.
Op 27 fabruari 1769 kamt het rakest in behandeling van de Hoog Magenda
Heren dar Staten Generaal. Daze besluitan om aan capie van hat rakast ta
aturen naar da drossaard van hat zuid- an west-kwartier van hat markie—
zaat van Bergen op Zoom, da hear A.D. da Graat ta wouw (11). Hij moat dan
de Staten Generaal advisaren in daze. Op 23 maart krijgan Hear Hoog Mo-
genda bariaht terug van drassaard da Graat. Daze brief wardt ap 28 maart
in da vargadering behandeld. De drassaard verklaart dat de kerk indardaad
te klein is voor hat aantal parochianen. Op haagtij-dagen moaten de kinda—
ran zelfs vaak buitan staen, wet aanetaat kan gevan aan passarenda protes-
tanten. wet betreft da kauze van hat matariaal is hij hat niet halamaal
aans mat da aupplianten. Hij vraagt zich namelijk af of de blauwe stenan
kozijnan niat ta weal in hat oog lopen an hij advisaert dan oak om dit ta
veranderen in gawaan eikenhauten kozijnan. Oak wijst\hij hat rieten dak
af, dear dat veal ta brandgevaarlijk is. Er staan immars in da buurt al
aan aantal huizen met rieten daken, dus da brand zau gamakkalijk aver kun-
nen springen. Door da hoga ligging van da kerk is hat toch al maailijk
om snel aan water te kamen.
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Tensiatte adviseert.de Great aan de Staten Generaal om tijdens de bauw
van de kerk da dorsvlaer van da boerderij van Cornelia qpre ale tijdelijk
onderkamen ta bestemmen’(12)._ z g \_ [‘_m j
Bij hat advies van de drassaard is een verklaring gevaegd van Coenraad
Seijbel, meestertimmerman'uit;Uauw. Hierin_etaat ta lezen dat da hauten
sahuurkerk inderdaad gaheeltbouwvallig is an dat reparatie anarme kasten
met ziah mee zal brengen} g ’ g ‘ 1'?’ l _
De Staten Generaal besiuiten nu om de zaak in handen te geven van da
gedeputeerden tat de'"2akanfvan'de plakkaten en reglementen". Samen met
enkele geaommiteerden uit de Raad van State maetan zij de zaak grandig an-
derzaeken an verslag uitbrengen aan de vergadering. t
Naar aanleiding van het rapport van de cammissie onder leiding van de hear
Slaytema, besluiten de Staten Generaal ap 1B mei 1769 hetvolgende, inzake
da bouw van de kerk te Hoogerheide (13). De supplianten wardt taegestaan
in plaats van het hauten kerkgebauw aan niauwe stenen kerk ta bauwen met
een lengte van 85% vaet, een breedte van 36 voat en de hoagta van de zij-
muren mogen 12% vaet bedragen. De kozijnen maeten van eikenhaut gemaakt
warden en er mogen darpele van blauwe steen onder. Oak de naten (of neuten,
de uitstekende stenen am de balken te steunen) magen van een blauwe steen
zijn. De vensters mogen geverfd warden, maar met een olieverf van'een
"egale cauleur sander arnamenten" bf afbeeldingen. Het dak maet bedekt
warden met riet of stra en er magen absoluwt geen pannen gebruikt warden.
Dit laatste is tegen het_advies in van de drassaard. Met name de kaeten—
beeparing zal hier wel een rol in gespeeld hebben. ‘ L
Tijdens de bauw van de kerk wardt taegestaan de diensten te verrichten
op de darevlaer van de boerdarij van Cornelia Moors, "buitan aanstotelijk-
heid en apzicht". Alla verdere_verzoeken van de pastoar am nadere veran—
deringen aan te brengen“tijdana[de bauw warden op voarhand afgewezen.
Een capie van dit besluit zal gezanden warden naar drassaard de Great met
de opdraaht am de bauw in de gaten ta hauden, opdat er geen dingen gadaan
warden buitan dit besluit om.
Tat zover de farmele behandeling door de Staten Generaal. Uit dit alles
blijkt wel dat de Staten Ganaraal niet over één nacht ijs gaan. Oak valt
hat op dat hat adviee van drassaard de Grant ap aen aantal puntan (0.a.
dakbadekking) gewoan genegaerd wardt. Hat vertrauwen in deze'watedienaana
is dus niet zo groot dat men er iander nader anderzaak op afgaat. Hat
kastenaspact, dat de commissie-angetwijfeld naar varen gebracht heaft, is
van grater belang gebleken dan veiligheid. P A

. .» I . -,1 .». 1

In juni 1769 richt paetaar Laamans nog een rekest aan de Raad an Rekanmeee-
tars van het huis van Bergen op Zaom (14). Daarin stalt hij dat men bij
de bauw van hat niauwe kerkgebouw gewaar is geworden dat men niet genoeg
grand heeft am aan de vaorgeschreven matan ta voldaen an dat men due
enkele voaten zal moaten inspringen ap hat grandgebied van de haeve van
Cornelia Moors. 1 _ ’ ‘
Dit is nadig omdat men een loappad maet aanleggan naar de zijkant van de
kerk, waar de haofdingang komt; Hiervaor vraagt de pastaar toestemming
an tevens verzaekt hij am aan bijdraga in de bouwkasten. Daze.zijn begraat
op in tataal f 5000,--. De Raad an Rekenmeestere staan de.pastaor toe am
6 roedan aan da westzijde van da kerk, beharende.aan da hoeve, gepacht
door Cornelia Moore, ta gabruiken vaar laoppad naar de ingang van de kerk.
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Hiervoar mast wel een aijns betaald warden van 6 stuivers per jaar,
t8.VDldoen op St.Catharinadag§(25 nov.).Als voarwaarden warden geé
steld dat de supplianten hat pad dienan telondarhouden en een houten
hek van 5 voet hoag moaten maken tussen de tuin van de pastarij en
de schwwr van deJhoeve,apdat men niet langs allerlei binnenpaadjes_
via net erf van de haeve de kerk kan bereiken(15). Tevens behoudt i
hat huis van Bergen op Zoom het recht am de grand weer tat ziah
ta nemen als de kerk wordt.afgebroken of verplaatst. Op het verzoek
om een_geIdelijke bijdrage wordt beschikt dat hat huis van Bergen
@p_Z¢om can bedrag van 100 dukaten zal bijdragen in de bouwkasten
(16).e* AA
Tot zover de aanloop tot de bauw van de eerste stenen kerk te
Hoagerheide. In esn later stadium zal getracht warden hat een en
ander over de bauw zelf made ta delen. 1 _

Noten_ 1 ‘ _ i A

J. Suijkerbuijk.

1) Manaf eind 15a eeuw heett er wel een kapsl in Haogerheide ge-'

U raakt. ' ' _

2 staen, die, za west Kruger te vertellen, na de hervormlng '
_door de protestanten is gebruikt, maar later in verval is Q9a

J.B. Kruger, Kerkelijke_geschiedenis van het bisdam.Breda,
pxxrpblz, 4s3.__ V ‘

2)lU.A. van Ham, De 5 oude Heerlijkheden in de gemeente Uaens-HE
H drecht. 1977. blz. 50. 7 W

4)_RijKsarchieF Den Bosch; Archie?
HO. 1487. '

5).Baptist=Petrus Laamans, geboren
pelaaneander Thomas Bellen, die
een kapelaan kreeg toegewezen.
.inv. no. 2382¢ _ »_A_g

Cuypers van

in Sameren,
toan wegens
G.A. Bergen

3) Cemeente,Archief Bergen op Zoom, Archief Read an Rekenkamer__7;
..(NarkiezaatsarchieF)§ inv. no;"s 2392 en‘ 2634." _. .""'

Uelthaven, inv. '

was sinds 1756 ka-.
zijnéhage leeftijd
op Zoom. A.R.R.

Zia voor daze persoon verder hat artikel van J. van Elzakker
in een volgende~uitgave van ?Tijding".

6) R.A. Den Bosch, archief Cuypers van Velthoven, inv. no. 1487.
7)
8).
9)~Idem;noa»78B8.
10) De hie: gebnuikte vaet is i 33
11)
12) Idem no. 5362 1.
13) Idem no. 3577 -
14)

~ inv. na. 1487.
15)

G.A. Bergen op Zoam, A.R.R. inv. no. 2382.
Algemeen-Rijksarohief Den Haag, Archie? dar Staten Beneraal -
inv.<na.§3404. ;1 :

Cl'|'lv

A.R;A. Den Haag, archief dar Staten Generaal, inv. no_3577.

In afschrift in R.A. Den Bosch, archief Cuypers-van Uelthoven -

Up 22 aktaber 1779 (!) krijgt pastoor Laamans sen brief van E.{
van Nattemburg, rentmeester van het Zuid- en west-kwartler 1,
van hat Markiezaat, waarin de pastoor gemaand wordt am het hek
te herstellen.

16) G.A. Bergen op Zoom, A.R.R. inv. no. 2382.
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Remedién van Ben Huyhergae darpeemid voor Kwa-
len walks mama en die? zeal kunnen tre¥Fen. I

De oapia van dit aantehenaaah wet in hat aezit is van aan zijner nazaten.
leek one zaaanig interesaant dat wij heelaten hebben. hat aan an ander
er uit, in zijn oareprankelijke etaat te publiaeren.

Hie was daze amid? Hal we hehben te dean met Eranajecue Niap1aue_Suyhaf-
hugh, geboren op 15 maart 1?H1 te Huybargen. ' u“ " m_“““"__' ‘U

sk 1 7 é€j7€’7”“" f
|»"3U1-fill.-:-\_&‘.»%¢=L.r'Z£';'1~ J-7|-9)‘

.12..-~-|:¢-'--‘K1-=1-1|-1-:r-» -:'4'.:=a.’:n'-¢-r-1r'-- ragga» ¢ "5' B . J /1 r
.ilnwin— @4§ai;ar£¢L4 ii5;f€i;*1;%%O€(.¢ #= -5 €2:##1T——- nil?‘

§:.:?/’§2if"?“§‘/ fie;
"tLJ“‘? F1fjt1Ldh;;"LP‘ ;;;f _ iqé;;r;#1i~mAH{



27

Zoals zijiiienéin de gebaarte~akta wee hij de ;oon‘van_N1aolaus Suykerbuyk
geboren 10 augustus 1738 te Nispen en Joanna Maria Lays Qabaren taewuust-
wezel 1757. '-“‘ ‘L 1 ‘ -
Zij huwden op 7 januari 1778 ta Uuustwegel, uit dit huwelijk zijn de na-
valgande kinderen geboren: "“‘"' __ Z “ A

‘_ _ _ ..

1 Adriana he '"‘U‘-7 jan. 1779
2 Anna Cornelia " 1 sap. 1782
3 Dymphna "-14 mrt. 1785
4 Johannes 21 aug. 1787 1
5 E£222£§222_H£22£22§ 15 mrt- 1791 "““7“"
6 Dymphna ‘_‘ “ 19 dec. 1794
7 Maria Catherine‘ 8 19 mrt. 1797 ‘ '

De vader van Franoiscus Nicolaue is ta Huybergen overleden op 6 april 1804
moeder stierf op 23 oktober 1827 eveneens te Huybergen (1). ‘
Tat zover de familiale gegevens. -

1) R.K. Doopboek Huybergen 1713-1791“E.V.‘”
Rijkseraief ‘s-Hertagenbosch. ~

2212-:§J9_22_z£;2_222sb:i£E2n~  2 1
Er staan in het boek "voorsohri?ten" die hij wit overlevering kent. andere
zijn uit andermans litsratwar ovérgenomen. voor zijnltijd moaht iijn be;
drevenheid, zaals u wel zult bem rken er Qes zijn.
Hij began met net optekenen van zijn remedies in hat jsar 1808,-due op~M;
vrij jange leeftijd. . all . ._1 1 21 ‘J
Hat is voor de mensen uit onze streek en vooral voor diegene die net dia-
lect een warm hart taedragen literatuur die_aanspraakt, want zoalslhijh
sprak,zo schreef hij het. Dm waord en gesohrift recht ta doen,1Qaven,wlj'
de authentieke tekst weer, ook al zal me ig lezer hier en dear de wank;
brauwen fronsen.' ' ' 1 1 Y," 1
Vergeet niet, dat wet hodan ton daga plat on boars moge klinken. in zijn
tijd ale normaal beschauwd ward. _ A 1 11 V

Nu kan men filosoferen hoe kwam hijgaanwdazgtherapien an walks "bronnen"
heeft hij aangeboord. Zonder twijfel is een cumulatie van de navolgende
éaggg van-doarslaggevende betekenis geweest1voor zijn remedies en thera-

Deze zijn naar ans gevaelene ale volgt te verdelen: -

1 Semi—medische literetuur
2 Geloof -
3 Bijgeloof
4 Kwakzalverij _
5 Overlevering
6 Uetendheid_1 »
7 Dntwetendheid ~
8 Armoede
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ad 1 : Semi-medische literatuur.
ZaaleAhij zalf al sohreef; toen bestaande "versoheijde.bpeken en
schriften" dis ’niet“geheel serieue genoemd kunnen warden gezien
de stand van ds wetenschap. ~

< - 1 J‘ ' ' “ ad 2:2 Geloof -

Het geloof was bij de boeren bevolking diep geworteld. En wear
niets hielp kan Gad immers nog helpen. In1zijn "artikelen" besluit
hij meerdere malen met"gD¢t9 hulp geneest het" en "Prabatum Est"l
(het is bewezen)?, toch zeker een taken van geloaf.

ad 3: Bijgeloof
Iets wet zeer sterk onder de bevolking leefde; van de "wander- -
dadige" kracht van allerlei voarwerpen, handelingen en verscHijn—
selen, ward gretig gebruik gemaakt, voorbeelden hiervan zijn met
een pear Qijzersterke artikelen" aangegevan. ' : - 2 1
Uoor geloof rawel ale voor bijgeloof geldt dat het B8 "BIk8 i Q
inhoudt van datgene wet wetenschappelijk niet te bewijien'valt.

ad 4 : Kwakza1verij.A

Een geneeswijze, die stoelt op geloof, en het in die tijd grate ~
bijgeloof, moest wel uitmonden in kwakzalverij met dikwijls fan-
tastische tendensen en middelen. In:het“onverk1aarbare is immers
voor het gewone geen plaats. Vandaar dan ook de dikwijls onbe-
grijpelijke en onwelriekende middelen (b.v. stront)r

ad 51: Dverleveringen.
Het gebruik maken van het van geslacht op geslacht mondeling o-
verbrengen van traditianele therapieén, maar oak wel van o.a.
veekooplui die hem therapieen en geneeswijze “aan1de hand gadaan ,
hebben, die zij'onderweg opvingen. A _ A A
Oak komen remedies aan’de orde ale boeren met hun paarden naar_ 1,"
de smidse komen an klagen dat er aan het desbetreffeno dier iets ~
sohort. Hat middel tegen de kwaal is dan gauw gevonden dikwijls‘
door de "behandelende" amid of door omstanders die nog weten wat
hun ouders of voorouders daar tegen aanwendden.
»A A.1 Padq6::"wetendheid.l

Htju¥§§ 9rVéniovertuigd dat zijn therapie de juiste was. Hier heeft
hij een bepaald bewijs gehad door middel van de menigvuldige ge- .
nezing bij de aanwending van bepaalde middelen. Een’wetenschap
uit ervaring due.

ad 7 : Dnwetendheid.
Het aanwenden van middelen hopende op een goad afloop. Trad er A
spontane genezing op, dan was het meer geluk dan wijshsid, want
voor zijn remedie was er wetensohappelijk geen enkele grand aan-
wezig. Unwetensahappelijke toevalstreffers, die nadien bij soort-
gelijks toepassingen meestal op teleurstellingen uitdraaidsn. '
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ad B 3 AIMUBUBW1 1“ "JV" .4 " . i ms

De schamela,1viaes,tape;1<;.11,weara,nder»1_a-l _1o¢f 1n~i1e=t een%1w~1e.rkpaard,> wasgvaak that-="<?
kastbaarste,be;it¢@Kregen as boeren met ziekten onder het vae te.kampen;.‘
dan was chronisch geldgebrek de reden dat ZBjin‘dQ regal naar de goedkoop-
ate middelen grepen. Het goedkoopste was o.a. de smid en diens goedkoop-
ste remedie kwam_dan nog hat pests uit.1i ;; ,»» '1 [1 1 11 ~*i

Al daze zaken zijn o.i. de ingrediénten tot het schrijven1van ;ijg@§§ fi
tekenregister. Voor die tijd behoorlijk onderlegd, heettwhij een lijvig
boekwerk gesohgeven ten natte van het algemeen en voor hem zelf in hetr‘ ~
bijzonder. 3 ;1} 1,41“ ¢ 1 ‘ 1< , 1 =~ ;-i * »¢ 22x1“ 1 1 1 K3‘
Of de therapie die hij zijn oliénten meegegeven zal hebben inderdaad'de_@5
kwalen hebbsn doen beteren, lijkt in de meeste gevallen haogst_twijFel- 1
aohtig, maar als het niet hielp het gaf toch moed.
Het zal voor hem ook dikwijls-een-probleem geweest zijn en<hij1zalIgei'
dacht hebben "Beat het niet, het schaadt ook niet".
Om een dergelijke_primitieve~diergeneeskunde enigzins te:kunnen verkla—§
ren, is'hé€"va "5é1ang‘té weten] dat ream Suykerbuvk Zijn Rennie 555355;
papier toevertrouwde, de veeartsenij in Nederland in feite niet bestond.
Pas in 1821 is te Utrecht diergeneeskunde voor het eerst onderwezen ':if
door enkele artsen en apothekers,,p» _ 1 1_ .- 2 1

Bij de no volgende remedien hebaen wij er naar gestreefd daze tB:COmm8 —?F
tarieren terwijl in de meeste gevallen is getraoht de werking van bepaal-
de krwiden eta. te verklaren. Mat betreft de constitutie<van¢hetIpeerd 1¥
en zijn gedragingen is er de inbreng van de smid en medewerker in daze.
E's. l :1 1_ 1;.:;.~ - I »1A 1 .

Remegien ofte geneesmiddelen voor paarden en beesten<* " -
Bij aangesteld uyt verschyde boeken en schriftsn door . -
EEEEEZEEE5:EEEEEEEEIEEZEEEEEZEIEEEEIEEEEY""""""
1 9@_222_eaaz2_§2_h2&222-223-22-22;2_222-222£222n_2£;2221¢*¢b.§é?'
Gij zult Qeanrstaan dezelve,zijde;daar het peerd heeft en neemt de oar P=
van de ander zijde~bijt daar een klijn stukxken at zo klijn als gij1kont*“
en daarAzal de smart langs uyt draagen dan zult gij_het wassen metxwar_jn?
men wijn ende smeerd het aan zijn aogen warm onder smout~(1). U ‘1-:-~

. »

Uaarsohijnlijk bedoelde de sohrijver een kleine ingreep~waaruit1het'»-
"kwaad" weg kan Vl0BiBRm" - - 1 ['15s 11 1 H
§mowt is in Z-Nederlandse termen uit zaad geslagen olie.*'~ >tQ" 1i l
Hat zal wel wat verzachtend gewerkt hebben. De alcohol uit de wijn kan
het oog gedesinfeoteerd hebben. 1» 'f;'_ 1»

2 9m_2enl222£9_E2;&el2e2_!22_Eas£2£22e2292_2£_2E§2£i22;2222n~
Neemt,eenAvers hoeder smodt an smeart het omtrent zijn oagen maar was A
het mB§;dB LB$rSt5n1met warmen azijn dan_smeert;het met den voorzeyden -"
hoeder smout en werpt daarin poeder.... dat is dat zilversmits basigen
tot hear vormen dpet dit tweemaal dags tot datghet genesen is. * ‘ A‘

» ~',),,,‘ _/.1_-1' I -:'§'1.'=_:11 ' \ l l I V‘ I 1 ' 1

DOR hier 18 dB_$mppt wQQI;8 ;§Q g3wQz9n;mjdd91,; V-3» Z 213 v
Het poeder wat de "zilversmita wgahrwiken laat:veel»te~raden over (aluin?)
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5 92-222292n_92_r2z2-E2_§nii9s =
Dost dit peerd de muys enijdan dat een vet hoatd heeft want daar af
zal het zeer mageren en'drogen'en'als*het wel genezen is zal het_
weer eaherp zijn en wel voegen. A "-A ~ "A -

3) Hier doslt hij o.i. op een dikte 08 gezwel aan het hoofd.

4 Vaar gezwolle bsnen. Y’ ~’Y A - ~ 7”

Neemt reusel gezoden met wat zout daarin smeert hiermede gedurende A
vijf of zes dagen en beleg het met lesm of kleijAen laat het al zoo staan
dry of vier daageh maar maakt het nat met lauw of warm water gebruykt
dit zoo Iange tot dat het beter word. * »A A " >1

4) Dit lijkt een pleister,2oF pappon en nat houden?7~ A ‘A

5 !ga£_§§n_Eaard dat altijd'dalende is dat men heat sinte bastianus
siekte. '1 77""“**"7'7’*""“7'_"*"""*"""'T'7"""""'

Neemt voer twee blanks aloe (1) en twee blanks ante monik (2) en dry stuy-
vars sofraan vankorn (3) en voor dry stuyvers appels van holla quinta ' 1
(4), last het samen zoden met een pint wijn en dan bloed lauw ingegotenA
en men zal een19at‘maken onder den_top (waarschijnlijk aderlaten).' _

. , , 1 11 _ 1 A . -

5) 1) Flee gebruikt men wel om te purgeren en het werkt bloedzuiverend.
2) Vermoedelijk Monnikskap‘(aoonftum) middel tegen reuma.'jicht,

griep en ontstekingen (giftige plant).
3) Sofraan van korn: bast van de oornus. A
4) Holla quinta: moqelijke zQete1appe1soant, Hallaarsmof1Holliersappel,

J. Verdam Mid. Ned.1hH durfbIZ.T5DBLn in Ni. ....“Q.j

6 !22£_E2§122E2 252922;
Het peerd dat beslote winden heeft zal altijd liggen met de balg omhoog
en met zijne vier benen van hem af. Neemt eenen gulden kraamanijs (1)
en voor dry etuyvers van korn an voor dry stuyvers appels van holla
kwinta en rauwen anijs.\Laat al klijn gestoaten en dan saamen gezoden “
in een pinte wijns. Probatum Est. (2). ' -

6) Met de balg is wel de buikAbedoeld die door gasvorming is opgeblazen.'
1) Hier zit de vsearts/smid gebeiteld anijs werkt krampverlichtend 1

en gasverdrijvend en wordt aldus nog gebezigd.’ 1' ~
2) Prabatum Est: Het is bewezen. 1 9

1 E£2eE_ziiE2n-
Neemt voor eenen etuyver rooy borneesmeel (1) en voor eenen etuyver .
drakenbloet (2) en voor eenen stuyver gelaazen smout en voor eenen
stuyver elte kompana wortelen en al klijnAgestamt en alle geer gezoden
en een vierendeel nieuw gemolke melk tot in een pinte. Probatum Est.

~~-. - ~ ~* ...r " L_ '

7) De bloedpiseerij laat voor one nogal wat te raden over. ‘ 1
1) Borneesmeel is gemalen Borneokamfer.
2) Drakenbloed is: 1 harssoort 2 bloedzuring (rumex sanguineus),

geoombineerd zouden ze kalmerend bloedzuiverend werken.
~*@E1ta kompana wortelen zijn ons'onbekend.r "' 9 A
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5 Veer pesrden_dieJ;ugQ9pr zijn,
Neemt voor eenen stuyver nadelzaat voor eenen stuyver venigriek (1)
en dat allegaader gestamt en voeyart het in zijn haver.

3) Nadslzaad door one niet thuis te brengen al zal het ergsns om-
schreven staan.
1) Fenegriek (Frigunella Foenum) werkt bsvordarsnd op de spijs-

vertaring; het mekb de stofwisseling en spijsvertering op.
In de diergeneeskunds ookwel in gebruik bij het wassen van
wonden.

9 Voor luygen dar pesrden of koeyen.

Nesmt ider beast dry stuyvers zwavel saaten ziet dat in looge. wel
neemt dan een bessem en mast de beast daar mede tot dat zij meg
zijn. (hier zullen de luizen bedoeld warden.)

9) Dit mag tech wel mat recht een paardemiddel genoemd worden.
10 Voor een koey die bloedziek is.

Men zalse laaten (waarschijnlijk aderlaten) boven de oogen en men
zalse ingieten sen alf vierendeel baaynoten (1) gestamt en een alf
vierendeel galnoten en met azijn ingegeven. Probatum est.

10) 1)Baaynoten zijn vermoedelijk de bessen van de laurierstruik,
(3. Verdam blz. 50).

10a voor etterige of versse beenen.
Neemt terve blom en mostaart zaat zied dat met verse boter en hoé
ning dit zal men mengen ts gader dat het dik zij en zuyver het
daarmede sens dags.
10a) De hier aanbevolen middelen zouden zonder tuijfel ook een

smakelijke hap zijn.
11 Om peerden die verboet zijn.

Men zal dat peerd laaten in den boogade en, besstten de schouder-
bleden met het bleed en zal twee dragten steken in de burst en
daar naar zal men olie van Spijk (1) en vet van peerden en dat on-
dereen gemengt en dan daarmede gesmeerd. ‘

11) Hier hsbben we tech wel ts maken met o.a. aderlaten..
1) Spijkolie: zou een produkt zijn dat in de 18de esuw door

Jan Spijker te Amsterdam is bereid. Het wordt ook wel sp kbal
sem of spijkerbalsem genoemd en werkt verzachtsnd tegen

kneuzingen.
Uerboeten zou kunnen wijzen op vsrbeteren, overigens is het
"met eigan vet smeren" hier een aangemszen middel.
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12 V282 QBP,EEE£Ei9a£sdEEiE2!EliEE§£E~ <»»- i ~»>¢~»~ »=~e 1-
-.,\;\; >_ ~ .. - ,,=_= _ \ .. _- .::.>..'-.,:_,- .-:-: \; -_ .2-:=> 1 . , ~. \.= :‘

Neem§”tarve,b;omWenQbonink_en,ezijnHme$§wi;_ven,eenyeij,enwversscher
b er we e dit ta semen Z90-dun $1? ees ?F e“ 19v~msakt Ben Pleeeter
op merk en iegt bet_daarop_en_yerme@t be? de¢vier,deag§n meer sens en
maakt=het§nie@kbloeden necb_en§maakt_het niet net, L f ;‘> ;$§>‘> _

12) Hier bebben we met een ontstoken navelfte meken} Met vermaken is
verbinden,bedoeid3 Overigens hebben we gel eens sleehter,gegeten§fbn

13 !@2r»¢@@;e2@£9i9¢t_B@ !2£z2ziE§;2£_§§§£E;r29;D22££» Y ‘ “fe_ '7J
Neem£ide’§enUen"ven;eenen_hond_en_oester schelpen en hoendersdrek“dit
zult Qij e semen mengen en wel branden en dat"poeder zglt gij doen
in de§§seer:meer‘eerst(moet'gij det’messen met marmen uijnagijn he ‘
zal uan*drbugen. ‘ * - 1 ~"’ ~‘ " _ 1 * 1 Y ~"‘ i_
En of den rug zoo zwaar gebrooken is of vervuyld waer dat hij'niet droo-
gen wilds Z08 zult gij die wassen met warmen\pis en duet een;priem.aan
den naesten@ader van den rug en-neemt dan eenen sterken;d£aat.engdoet
dien ader over de over de een zijde en bintvdenze1ven;ader over den priem
in twee en mast dan op den rug met wijnazijn en met zap van voetsel en
dan zult gij daar poeder inMmeiben datigemaaktmzalQiijnivehmijkenbbomen
schorse (1) het zal dearef-eel droogen en genezen..) ,»A 1 ;;_ ~,;4

13) 1. 1 _ 1,.
Hier tech wel een duidelijk vooibeéld;vanrkwakzel eiijivermeh met hij-
gelnof@ EQH remedie die nu go ongaarsenijnlijk aandoet dst\men_;ijn;
O99“ héastn ie Qel ye RF": Q-= i1=n*n Te 1Wi ¢"* “ 1 w?;;- Wnm
1) Eikebast is hier het enige geneeskrachtige. Inwendigoye;kt)het§ver-

sterkend_op de ingewanden_volgens insiders. Uitwendig zou het voor
ontsmetting kunnen dienen. _ so: 1 @n‘;. ;~»{;L-x H “ "?

14 !92£_EEE_E§E£§_§§§_EaE2ED§E_99EEE_DEEf§' .o@@ : o M 1 ~ _
Gij zul de ooren korten met een"heet i zer eh dan besmeert ze met“)
tarve?b10eme en vlaamsen honing en besmeert"de*ooren daermede;¥f 5 "

14) UOR bier een paardenmiddel en de rest zal ni§£‘geé¢haadjB¢5§§n;

15 !EEE_§§Q_!il!§E_§EE_BEEE§§E' ‘ 1 ~JYws Lxegswb
Den vijver dat zijn wormen daerom ale de"peerden drinken zoo verjegen-
de die inloopende water tegen de stroom als den wind staat als den ‘
s§rooméioopt:ende€merkt of zij ondiep drinken dat is bij den gront en
deb zblt gij gepaer worden aldus het peerd 2al_zeer sweeten al steet het
stil en koomen 2ij te liggen zoo etaan zij zeer in perijke1,ven de ster-
Van. ..H~W 3 1’ V .,= "1. <

Sommige lieden kunnen den vijver geneesen mef woorden'te"leezen'maer
het~a1derzeRers£e is dat men met vrijven en sirijken het oeerds7kaeks—
been en dan laat ze onder Ueardfder oaerds ooren Han ion nijptse ts”
gaaderszooegij best kunt en.sleytse-met;een,smitstange at zij niet en
onjgeastwdanndoorsnijde het vei¢langs;de_opren en deu§ deer dan de vas-
te wormen uit dan goo strijkt,daarqzoyt in en,doet’dat,peerdvwandelen
tot dat zijn vel of huit koel is al eer men§;op den stel zal;doen.

15) Een werkelijk "fantastis¢ne?_geneei idie hop mennhei ookbbekijkt.
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Pde nebsgeten eh iied den gerste ;¢*s9h9n ketel met veel water en
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16 Hoe menrde Egerqen_zalZdoeQ_paerwjongs baaren die verkoud zijn.

Neemt een rooy leynden laaken stekentiin hstrkpud mater ehd d k
het peerd daaramede ende boven dit_laken zult gij het zeer dekken
detrhettiweet dan zap heemd een vierendeel sterken'wijnezijn‘ende’
een pint vol eijeren en mengt dit te“§eader en 200 giet het hem in

dan giet dit in eenen zak en steekt het hoofd den in den zek met
eenen eoor_komende tot over_zijn ooren en bint_den zak wel toe_ ,
onder de oogen op det er geehen damp uyt en sleet en det’sr_an—._w
dere logt uit komt‘en omdat het peerd den demp in den kop trek— "
ken zoude. Dit zel men geleyk voorseyd is drymaal doen en geeft J
dat peerd nietsiteieten-elsidreeg Koren eemengt met venigriek eni
rout en alsxgevziet dat het dorsthheeftmgeeft hem_het zop ven den
vooreeyden gerstlrvoor de eerste’reyze“geeft ze desen drank ook
den tyeeden deageh daarnaar geeft hem wel wermeikoeijzoetemelk _
en heud hem deze dry daagen wel warm ioo zal het wel werpen ofte'_
baeren.;Probetum Est, eh, J , - ___., *4 ' , '1 A . “A
15$Bedoe1de hij verkouden*oF'miss¢hien een dragend paard met een “~

:***dbde*foe%ue§¥Een»sehoon verhaal dat toch wel enige grond'heeft;
f*Het is een ihhelatieku rl5 1‘ W'7 T ' *5 ‘- i“‘

Steld het peerd me1*werm en geeft het goed'voedzel voor den
buyk en doet het zeer zwesten.

1B@;U QI.88n.koey.dieederp0kken heeft./. -- >1 I M ’ or - m
Nebht een and vbl'meagdenpa1m (1)‘een and vol sint1tunhis’uortels*
met azijn met klijn bier en manspis met een beduyt oIie_en-rgns_’
Dekel qt z¢ut@t”“"]' 1 ' ‘ T ’ ‘ A ' . T1‘ '
18) 1) me maeodenpeim (vines) zullen met alle andere middelen,des

manspis incluis wel niet veel geholpen hebben.
19 Voor het zelve. "r. K ’>*Q_r .: , or .)§_ 1MQ 47

Ne mt de hel t van_eenen mans strond met eenen pot azijn ended) *
dat geknkt in eenen pot en wel ongeroert dat er.geen vel up komt.

1Q)ven hetzelfde laken een pak ale 18 maar mat zel het gestonken
”hebben. ‘ ')" ’ ‘ '

20 Voor den droes (1). . ~

Neemt een loot saiprgnel (2) en giet het peerd dan.in den neus, _
Probetum. §_"‘ ‘I_ _ ] _ , , r
Een_ender. (Q, , _ _ _ , f '. >' ._ ’ , .
Neemt bekeleer (3) en comijnzaat]enijszaat en fenkelzeet en dryzaet
en wilds peegaat en ievenboom (4) duet dit in een pints bier en 1
geeftvhet werm in de mond. Q ' T
Voor schellen-over de oogen. L. -- _ . -
Neemt[peper en ou boter en dat onder een gemengt en det in de oog 1
gesteken dear zdllen.de schellen mede vergaen; ,”
20) 1) Besmettelijke eaardenziekte van de ademhelingsorQanen~en de
‘i=5 "‘1ymfk1iéreh in zijn ergste vorm. (zie_ds Taal ven het Land-
‘*-5***bbumbedrijf*eto."van Dr. Go0ssenaerts»"blZ. 180). ;, 4 *

~>2)'sé1spar11rauarte1. 1 ‘+1 ' ~
_ __3)_Bakelear is laurierbes. H

§74)*Zevenboom is juniperis“seb1na; ’
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21 Uoor een peerd_d§t ond§rsleQe_i§_v§n_§ind.

Halt het mis deer af neemt mat olie in de hand en steekt die.ven agter
in zijn lijf met um hand, -.,nHL v.V_ . -..‘
21) Hier hebbenlue-duidelijk met een verstopping ts maken gezien de reo-
tale behendeling» "st q_,.. .Mr A:_ n _ i _ . j

22 °m PQPii~Zélf ts mék2 ~*9E;é2.2@n9en;s2n_§2;E22222~1V ~ e~.
~Bemt_ab5i5g1§zijn'ehfs§i%§r (1) en lest het.aI zeohtiens koken tot dat
het zwert is{ 1 1 1 1 1 1 : V ;11. 1
Um den overhoest te genezen. 1 1
Men zal den ader korten aan het zelve been ende menggelmgerghet;gger-I
in stsken dep gullenjdaer kolen uyt vallen en zo zel;het vergaen. .n

\A :'~, . . ’ ‘

22) Solfer;1ofmel;zmavel. ' H 1

23 !22£_di@ 922_z92£_225@2£§E_i§-
Neemt heete netelen (1) en stoot die klijn en laat die deeritmee daagen
op liggenvneemt.dan roet uyt de schouw en wit van een eij en mengt het
te seamen en legtrhet zooudan op den veet..: . . .. -

” ._ , _1_' _ .. ___ _..::._... ...

Een gekwetste zool is een vrij groot ongemek bijieen peerd; het belaen
geeft dan=problemen. » m": 1 ,§1 . ;» .1 .“» ; @»¢:

1) Netelen~werken algemeen.tegentontstekingenaenrvmrzmeringen;“efge+.
zien ven het roet zou het kunnen helpen.; 1 _ - . » . §»5

24 !22£_9en_9£2§§- v 1 . . v . ~ .,. .- 1 J »:i
Neemt olie ash Ieurier en olie van olijven en gist het_merm in de neus.

_~:- ;_. _;; (2 9 g -;.:I.=;f, 5 "

Den dross is reeds eerder vermeld. De hier aenoegeven middelen kunnen
wel mat verzechtend gewerkt hebben. A -_j~ _ "j .~ @-

25 !22£;é2_Es2E_§@£;r2:Sehen- 1 .. . v-
Neemt ellecompeen wilde wijngaert (wingerd) met menspis met laves‘(1)7
of zeet esurenge ofte walschot (2) en;dat gezoden en smorgens een gles
gedronken gaet den in een pesthdys als de zon op is en het deerd ow niet.
25) iv, .H V V 1
Hier wet voor "den mensohen". Een zeer twijfelachtige therapie.
weerschijnlijk bedoelde hij met elle compeen hetzelfde els,uingerd alis dit niet zekBr_ .. W .H.r ....i_ .M W.WM.“H-MHM

1) Eavas:lin¥de volksmond maggiplentr. ~' F Q F '1 "~ ?#¢“
2) Uelschoti is de hers van de amberboom (liqoidamber). »’

26 Uoor den rooden loop; . . _, . .). ,.

Neemt eI2e1zeegemeel met zoete meik omgeeooden1det dan seemen1drvmaal
gesooyen en de wel geroert dat er geen vel op komt neemt dan witte stije—
sel met loopende water en kokt daar een stuk steel in dat het geneest.

26)
De rooden loop: algemene benaming voor dysentrie een ziekte waeraen
(vroeger) veel mensen stierven. Alhoewel het middel op het eerste oog
twijfelachtig is kan het afgekookte steel wel "iets" aan de bloedvor-
ming gedaan hebben.



36
27 voor de tearing. 1f-f~.w‘h“;@W ‘..vM\Qi;UY;l ,iH..“Qs

Neemt peterselié“(1) ends wel schoon geweseohen die wortelen 1
daeraf met ongezoute boter en dat in eenen nieuwe eerden pot~
vest-geetopt dat daar geenen damp uyt en komt en leet het wel
bruyn braaden eter van smorgens als het van het vuer komt.

27) Tering: vroegere benaming voor tuberculose in de "belle e-
poque" bij jonge vroUwen;welieens de "witte.ziekteVYgenoemd. .;
1) Peterselie heeft een veelvuldige werking o,e. op de spijs-

’ 1*” vertering en dé echildklierh Tegen de tering heeft het be-
slist niet geholpen. > 7 1

‘ .

2B~ Moor het weter.~ 1. i . ~ . » A

Neemt grotto en Feyne 1ierse1(1) met een pint zoete melk en een
pint water en dat in een kan gezoden op de helft en dan wel ge-
stopt. Neemt noch eyge koolen met zout en dat gemeng in een
mosselschelp en dat gebonden onder de keel het helpt. _

28) Hat water is oedeem. ‘ 1 "“ i”“""i ‘"“i"
_¢ ,1) tierse: is do lisse (iris germenica) in de geneeskunde is s

_=§’ Hs;deze gebruikt tegen verscheidene aandoeningen o.e. tegen. *
oedeem. Hier due een middel dat wel enige grond had. .

29 Uoor de klem der peerden.
Neemt;een@end¢vol fijn savie (1) en een and vol tymus en een
groote andt vol sout een pint azijn twee potten water vier lee
pale honing da te eamen gekokt neemt dan~eenden stok met een.
bul daar om gewonden en die in de mond gesteken en leaten daar;.;
op staan bijten.
29) Het klem: zonder twijfel is hier tetanus bedoeld;V av~ e~§_

1) Savie is salie. Selie en thijm werken vdgens deskundigen
TY11"1Jkrempverliohtend’dat scheen men_toeh ook al te weten.

Hoe men het "medicijn" daar n.l. in de mond gekreged heeft
_ met deze_ziekte mag een.raadsel zijn. . 7. _

30 Voor verboohtheijd ofte vierachtigheijd. . i ' r I

Neemt een ant vol brulbladerkens (1) die gezoden in bier_of melk
maar kort geschorven en dat twee of dry reij2en~ingegeven» Pro-W ~
batLJ ‘l¢ I : _ :_ _ - V - _ _ g ~ .

30) Uerbochtheijd: dit zou gelijk aan verboft of verboet zijn ('
1* ‘meagoverleding en daardoor bevangenheid bijopaarden); 1

1) Mogelijk brunella vulgaris (brunnel) lipbloemig plenten-
geslecht.

31 Um gedrukte wonden te verdroogen. ’1Y ~ » 1 1_ _1 [2

Neemt honing met kalk leat het koken tot dat het droog woord klopt
het den klijn dan stroeijd het op de wond het zel.verdroogen.

31) Gedrukte wonden zijn wonden die ontstaan zijn door het schaven
en drukken van zadel en gareel. 1 _g ;g§@A_»‘4A_
Enerzijde is de honing verzechtend en anderzijds is de kalk eb-

1' sorberend;* “ ‘ * ~ ’ *' - ‘? - t * ” ‘-» 1‘

. 1'1 .' ‘ f1



37 ”

32 M22£_D2E_2sE2£_9s2_2ss29sn- ~ ~ ‘* ~~ ~ * ~?
Neemt enen pdt bier (1) voor eenen halven stwyver1sofferaen1anijszeet
kolienders (2) ternentijn en Fenkelzaat (3) daze vier Zdlt gij pulFi-
riseeren en doetse dan in uwen drank met de ander krwyde_komijn kaneel
met nagelenpoeder gemengt dezen baeij puer water appelquinta ook ge- '
poedert.Dit zult gij zeamen in uw bier doen en makend met warm en
gieten het peerd bleed lauw in den hale en1leatent in de hale in de‘ *
tong en geeft het zanderdaegs met een pint soete melk.Komijn gestooh
ten bijvoet_(4) azijn suer mout eijere kolianders Fenkelzaat sameh ge-
poedert geeFt het hem bloat lauw in den balk en geeft hem savelboom (5
door zijn hever geschorven het geneest. "11 ' ‘1

32) wederom oedeem.
1) Bier werkt ectivsrend op de nieren. g , _
2) Koriander zou helpen tegen msag en darmkwelen. ’
3) Venkel is volgens sommigen een middel dat urineéFdr j%mdd;is. 1
4) Bijvoet is een kruid dat looizuur bevat,verder onduidelijk.
5) Savelboom is zevenboom (junipsrus sabina, jeneverbes);i ;.

enpqitgebreid "reoept" dat wel sens wet geholpen zou kunnen
1hebben}dooh sen therapis_die zoals de meeste in dit artikel1
uit de tijd is. ‘“’“ ‘ “ *' " ‘

33 !22£_s§2_Pss29_92Eie@s@rismsls-
Neemt een pint zosts mslk die verwarmt over het vier bloed lauw inge-
ven dost daarbij olie van oleiven komijn bakelear meekrap en geeft het
garste meel te drinken met warm water hst geneest met g¢d£2W"“"“‘""""

33) De aard van de kwaal was niet-geheel duidelijk ts lezen-
‘Ale men de.tosgepeste middelen nageat dan most het iets .

x.<van;ingswandstoornisssn.zijn, - - V ~ _~
;.r‘Er kan ook purgetie in het spsl Zij ..1.

34 Um alderende seeren en wonden ts genezen.

Neemtkeen half pent-olie van roozen (1) een,ons.sohuym van gout (2),
een half vierendeel maagdenwas (3) eenen lapel venietsen terpentijn»
last dit ondereen smilten gebruykt dit den zoo gij de wonden met bran-
dewijn gezuyvert hebt. . * ' ‘f-.4 s .)

.51 rozenolie.H - ..' - . - '
Sohuim van gout, is goudvijlsel,goudschraepsel. ¢ its -_~
maagdenwas is witte was van honingraten.

HEen+Lekkere»remedia.die.nogal kostbaar was maar men ken er dan w L
ook ongeveer van allee mse genezen, althans toen. '. £1

1
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35 !EE£_EEE_E§E£§_§EE_EiEE_§§§llEE_E2D' .: 1- ¢ ; H ¢ ..<

Neemt de shijger (1) uyt een pen en stekt die in het get-van hetp_
gemagt (Z):het-wsykt_terstond§ .._ . g__ A !%{_'u g 1 ,1 __e

ss) waereohijnlijk§is.hier;een peerd-beq@e1q_da£ niet in de hoefstal
1) Met shijger1ken bedosldizijn)wigvormige pen1oF soheoht ven1 _

een;veer,~;.’, )1 .1 _v , hH~.1. 11“ . 1
2) gemacht, is geslaohtsdeelbs V1, .1_ 1 é 1 1 .
J;'Ue.kqnnep one voorstellenYdat het paard wel wilds weijken,

wet zouden we zelf doen. . ,

35 !2EE_§§E_EEB_Ei§' . » .

Neemt een loot bakelaer»stoot die klijn mengt hem met wijn en gist
het peerd;dat~in den hale het hslpt terstond. . V

1 1‘ " '27" .i.i.'1§=1'E :3 ' .4. I wj '
37 !22£_92_§2D2il22_Qszseessne- 1- .: - 1 -. . 1

.;"'1 1- 1 . . . » _
Steekt een hears dragt schter de oore en verstrekt die elle daegen en
smeert er wat zeep aan het zal er mede uytdrage. -- . 1 _

57) .
Dit lijkt veel op toverij en wat het hale gsval bstreft zijn one ~»
"de schellen niet van de ogsn gevallen".

$8‘!222;é22_222r;92z;2s2£9s- 1' ‘ 1 *
Er vielen eens negen wormen uyt den hemel de eerste drie waaren rood ds
ander drie wsarenizwart ends ander drie waaren wit. Die vermealendijdés”
godt altezaamen dat ze dit pearde bloat niet en zuygen noch zijn vless
niet en eten noch zijn bsensn niet en knaegen'maakt dan drij krdyaeentvonr
het pearde hoofd in den naam des vaders ends des zoons ends des-heyligen
geest amen.

38) Hier een zuivere overlees of bezweringsformule hier heeft men God en
bijgeloef‘zo verwezen dat het gsheel ongsloofwaerdigfis; Mooi is het
verhae11elleszins;*? -‘*’3 1" 7 “*»» s *» ~

39 !22£_s2n_E22ii_9i2_El229_2i2E- t‘ ~ 1“ 1  
Neemt klimmerbladersn (1) en een handvol klisbladersn en sen handvol kre-
mil (2) dat te seamen klijn gestootsn neemt dan een pint zoete melk dat
wet werm gemaakt en dat de bsest ingsgeven het helpt.< ' ~"1 1

39) De "bloedpisserij" zal wel een aandoening van de urinewegen1zijn.
1) Klimmerbedersn is-klimop.' * . - ' T “ I -.
2) Kremil, karmil, huttentut dit is oliezaad camaline sivata.

4° !22£_52siisn_9i§_ni2E_2sl22_sn_522222-
Neemt een and vol zevenboom met eenen stuyver spaenschs seep en eenen
stuyver zsnnebladeren (1) al ts zeamen klijn gesoherft neemt dan een
pint zoete mslk van een vorsche koeij ingegeven het betert terstont.
Probatum.

40) Aelen, waerschijnlijk is de~aFgang~in het geding.
1) Zennebladersn, zenegroen (Ajuga).
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. . ,

41 "°°Pl éE192£ _§E£_BEE£9EEiEE_!E£E£il!ES- it *
Neemt ontrent een loot pestelente wortelen (1) klijn gestooten
en neemt eenen pot fransohe brendewijn ends die in drien gedeelt ider een
derden deel dry daegsn achtereen zoo van den wortei ale ven den wijn de~
peerdsn_ingegeven dit is g0ed'alle vierdendeels sjeers ingegeven voor elle
ruydigh yd en reppigheyd en seherft den worm; .11 _ _ .
41)

1)

42)

42)

1)
2)

43

43)
43a

Nog een’wormengeval. *" P ‘
Uolksnaem voor engelwortel en groot hoefblad. -
Engelwortel zou tegen pest wel sens gebruikt zijn.
,- -V . . < .

"552;ss1§i95e!§;ée2,sess9e2~o s <‘ . 21'.  11.~1s  . .
‘ . .

Neemt spaans groan (1) levende zwavsl van elk een and vol een vieren-
deel loots kwikzilver en reijnen bergensmser twee loot olie van olije
ven en dit onder malkenderen tot een zalf geroert en de ruydigheyd5daar
mede gesmeerd. Probatum-" i . I l _ e _
Ruydigt schurft, J. Verdem blz. 502 _
R ydigheyd‘mesr den weersohijnlijk slechte slgemene toestend _
vooral van hear en huid5° ‘- 1 »
Spaans green is guiohelkruid op muur gelijkend, plentengeslecht. “
Bergensmeer, weerschijnlijk~gelijk een bergtelk, bergwes; natuur- Q
iijké parefFine;‘vetaerde.l ‘
Het1ken ook een~smeerssl tegen berg, een huidaendosning zijn.

!2é£;ss§2li22_2!e£ 99 0o9EQ'111 21 -  
Neemt zeesohelp stoot die klijn en bleest de peerden die in de oogen.
Probetum. “
Het zal bij een knipoog niet gebleven-zijn zonder probetum.” "'1
Uoor het zelve. . < - M., 1» > I . . . .

Neemt fijn glas en dat gestooten en dat in boter gewenteld sn1dat dan
in de pearde hear oogen gesteken het geneest met gods hulpe.

43e)Hier bakt hij ze nog wat bruider en Gods hulp moat oneindig zijn

44‘

geweest. -' “ 1 1 I _ 1 I

!s2£;2ee_222£9_9e£_9s-l229en_x2£22k£-n2s££_2£E2_E2£§£_2££2_2sh229s£§
EfEEi§ED2fE;EfEE;EEiE§D- 1 . ~ 1* 1 1  "
Vooreerst most men de lenden weder op hun pleetsen zetten den neemtF?s
twee loot kremilolie twee1loot terpent n olie voor vier gtuyvers speek
olie voor vier stuyvers dialtia voor visr stuyvers peter olie dassen
vet zoo men dat heeft is het zeer goed een stuk zoo groot en zoo breed
els twee vingsren mengt dot onder een dry loot leer olie en smeert de
gekwetse pleats daar mede het is ook goed voor een gsborsten ader of
zenue in het lioheam gsborsten smeert de pleats van buyten daar mede
en lest het peerd twee of dry dagen rustsn. Probetum.

1 .
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44) A1 de (klassieke) middelen zijn aangewand hoe maar hoe beter zal
hij gedacht hebben. __ ' “‘ ”“""”)‘”' " “ ” ' M ”‘ "*

45‘!¢°*"P§2P9@2 9£2_D2£_§22£;b2EE22-'  a   a
Neah£'1a ge paper klijn gastotan'kabaiaat (1) klijn gestooten napeszaa£@
(2) zevenboom van galijk aan vierendeel dar zeven stunt klijn dan mengt)
dit onder maalkander en voart hat onder de haver dry maken achtereen en.
hat geneest met godt hulp.»1 ~ ) M ' >

45) 1) Karszaat, gadacht mag warden aan da zadan van Prumus an of Malus;
2) Napeszaat, napjeszaad waarschijnlijk de vruchtan van deHnapjas-

_dragenda zoals beuk an eik.

46’ ‘!2‘2£_)d@_9§.@E2'-.s1.E’2z9. 2§:;e§ez§s- n ~  
Neemt een half kan houd bier een half kan azijn twee alantswortelen»(1)
een loot angelica (2) hagzelder? kunnen_dat zijn laurier bazién een half
loot noch aldenabezién bezondanlgestooban an voornoemde supstantie moat
ook gastooten zijn en dan allea onder een gamengt ends dost za dan in
eenen niauwan aardar pot uelka vast toe gestopt an laatant eenen halva*.
vinger in kokan dan geeft dat peerd alla morgens in zoo lang als.den drank
duart en zoo dikwils als het peerd hier van gadronkan haaft geeft hat dry
stukken aLantp0rtal in zijn haver dan rijdahet taamelijk warm en zat.het
in eenen warme gestopte stal en wel toe gedskt geaft het zes dagen bloat
lauw water ta drinkan en dan ieder reijze twee and voila tDOQaMBBl; éér n
ingar0ert_enis het ineenen keer niet gadaan zoq bereijd het zoo dikwils
aIs”Héf'gédaan‘is.?°’“ U Tn L ' V‘) ~ " “*“

46) 1) Alantswartal: het kruid zou ganezant markan uitmandig»huidziekte',L
inw. bij bronchitus.

2) Angelica = angalwortal werkt ondarmaar slijmafdrijvand.HHiar “ ‘
L kan man undanks de Fantasierijke tharapie toch zaggen dat daze eni-

‘”‘ Qe grand heaFt.jn’ » L ’ A ‘ A_

Da geschriftan van Franciscus Nicolaus zijn darmate uitgebreid, dat mij v
er nog in verschillande uitgaven op zullen terugkoman. ¢~
Met vapmijzing naar zijn geboorte datum moat men concludaren, dat hij in
da aanvang;t0ch wel veal uit;gaschriftanYhaeftfnvargenomenQ,Kndarzijds is
da zoon van da smid reeds op jeugdige leeFtijd_met_het métier van da vader
vertrouwd omdat hij bij wijze van spreken in de amid§é‘gabdfén”isg“faT#
wijl kindararbeid in die tijd heel normaal was, .W
Naar-alles bij_alkaar is hat ean>uniake gatuigenis van het functionaren
dervdiergeneeskunde in aan klein dorp bijna 200 jaar;gBledan. )»~; -

D é A ‘ .Hoogerheide, mei 1979.

-C.3. van Updorp
A.Pijnen.
E.Suykerbuyk.
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PRINSES PAULINA“ UIT OSSENDRECHT.

Hat meiaje dat nouit grater ward dan
22h£_22-2s2zE£2_2s2E£!2Es£;_______--

5255212229 ‘

Hat leven van Prinaaa Paulina, want za noende men haar, heeft onge-
veer zeventian jear gaduurd. Geboren 26 februari 1878 an geatorvan
15 fabruari 1895 haaft za tljdena deza periods in Europa en de Ver-
anigde Staten van Amarika vanuage hear nog niet ga venaarde 11chaame-
grootta, alaneda hear bijzondere bagaafdheden zeer veel bakandheid
varuorvan.

Ook na heat verschaiden in de vorige eauu an de earata-decennia van
daze tuintigata aauw ward er volgens ovarlavering van onze oudara an
ook nog da huidiga bavolking van Oesandrecht, die avanaana veel van
naar locht horen an varnemen,mat veel beuondaring ova: haar‘geaproken.
Bij alla infornatia bij het verzalelen van beechaiden over hear
uerd one zalfa thana nog door reeds jaran in de ganaenta gaveetigde
inwonara van lldere da vraag geatald, of a1 die medadalingen an verte1~
lingen wel op uaarheid berueten, of dat het alachta verhalen uaren van
een prinaea uit een aprookja van lang vervlogan tijdan.
Daze ingeburgarde an vqrkeerd poatgevatte maningen willan vi) due net
een bealiatheid tegenaprakan an uit da warald helpen door allee over
hear voor zover bakend nog eene opnieuu ta dean herlaven in da gedachtan
van da bavolking.

Na de tuaada uereldnurlog ward da draad van hear levan, die, door de‘
zeer beungen tijden die we hadden doorgemaakt, ani iina was zoakgeraakt,
door do toemeliga burgemeeater van Dsaendrecht Hr. F-J.A.T. Voe da Waal
in de Vijftiger jaran wear upgeraapt. Doch man is helaas niet ver-
der gakonen dan aan verzameling van foto'a,krantakn1paela en voor—
uarpen over en van Prinaea Paulina. 1 ‘

Aan de hand van in one bazit zijnde gegavena en die, uelke uij ten
gemeentahuiza van Usaendracht mat nodewerking van Burgameaetar
Dra.A. van Gila e.a. mochtan raadplagan, uillen wij trachten on al deza
vacr Oaeendrecht zo uniaka gagavana in één artikal aamen ta vatten.
wij doen dit met veal ganoagan an, up velar varzeekyan hauden one voor f
to'a an documentatia van dit bawondarensuaardige meiaje i.v.m.
vardere behandeling an publikatie gaarne aanbavolan. L
Dnza dankbaarhaid gaat uit naar de burgemeaatar an naar allon, uaarvan
wij ook uaardavnlla bijdragan an tipa voor dit artikal mochten ontvangan
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DE AFKDNST VAN PRINSES PAULINQ. V

Paulina was he govende kind van timmerman Musters uit Dssendreoht.
Haar vader en moeder_waren volkomen normals mensen en zelfs robuust
van bouw;Dok de zusjes en broertjes vertoonden geen enkele afé i '
wijking. Zfj kwam tar wereld als een normale baby en woog zes‘ Y
pond en een ons. De kleine Pauline, die erg levendig was en al-'
tijd_hongerig, groeide ecnter absoluut niet en toen zij zeven-
tien was gemorden, bedroeg haar lengte 48 cm. " Q p_
Natuurlijk was het kind het gesprek van de dag en hear zwager
Jose ,Versohueren,_die enkele jaren voor medicus had gestudeerd AA
1n”teat; maar on ijdig zijn studie had afgebroken, "zag" wel iets “
in Paulientje en hij mist van haar ouders toestemming ta krijgen
met het meisje de kermissen in de streek ta gaan afreizen. ‘
Voor Pauline U55 dat wel een prettige afwisseling en zij kreeg ple-
zier in het trekken_en zwerven. Al gauw uerd de Ossendrechtse
lillieputter bekend en de grote theaters opandan hun poorten ‘
voor_haar.-Zij leerde enkele kunstjes en zo zwierf Pauline,
vergezeld en §.. angstvallig bauackt door Josef Verschueren,
door Europa.; V p . A

Zelfs aan Koningshoven wilde men het uonderkind zien en het mas i
in 1892, dat Pauline door koningin-moeder Emma op het paleis "
in Den Haag werd ontvangen en een kwartiertje met haar mooht
praten. Van dat moment af noemde zwager verschueren zijn "pu-
pil" "prinses" en zo’heeft Paulina tot haar dood toe ge§'.
heten- _ i) ; , L A V ‘

Talrijkjwaren de dokters,sverspreid over geheel Europa,die
Pauline anderzophten en een oplossing probeerden_te vinden_voor_
hear abnormale lengte, maar steeds stonden zij voor sen read-.
sel,;De enige oonolusie was dan, dat Pauline een perfects ge- .
zondheid-genoot en daarnaast geen enkele fysieke afwijking_ver-
toonde. Het meisje was typisch vrouwelijk, vol gratis, en haar
talenknobbel was eveneens zeer merkwaardig. Nadat 2ij vanaf hear
negende jaar door de wereld was gaan zwerven, sprak zij vier‘
talen- Vanzelfsprekend haar moedertaal, maar daarnaast ook i
Frans, Duits en wat_Engels. Aocentloos en met alle moduleties p
B y taal eigan. Net reoht een uonderkind en zwager Varschue-n
ren voer er wel bij. Niemand kan ontkennen, dat hij Pauline? 5'
altijd prime heeft verzorgd. ~ . '

Dat het meisje zo vroegtijdig overleed, is beslist de schuld
van hem niet-geweest. Dag en nacht bewaakte hij Pauline an
typerend voor die dagen is wel het feit,_dat Josef Uersohuerenp,
nooit toeatond, dat Pauline drank of voedsel van anderen kreeg.v
Hij vreesde steeds, dat concurrenten onder de impressario's
het meisje zouden vergiftigen.
Pauline Musters voelde zichzelf een sensatie van de eerste rang,
hetgeen bleak uit het feit, dat zij niet minder dan twaalfdui—
zend gulden uitloofde aan het meisje, dat nog kleiner was dan
zij. Niemand kwam er opdagen en tot op de huidige dag is prinses
Pauline nog altijd onbetwist de kleinste vrouw, die ooit
geleefd heeft. Uaarlijk geleefd, welgevormd, lieftallig en in-
telligent.
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Hear broer Victor, die de BU jaar var heaft<dverschredan¢¥¥»»
woonda in Frankrijk, an_haar zuster_Susanne, die evanaens_da
leaf ijd dar Zaar sterkan haeft beraikt, verbleeF jaran in de
Belgiaoha Kongo. Daarna vastigda,2ij‘ziah nog in Spanje, alwaer
zij volgens naar Familieleden“ver1aden jaar is ovarleden. Zij'
zou dit jaar 1UU jaar zijn geworden.:. ., , ‘_

Prinses Paulina bazat op hear reis door do wereld aan eigen‘koets+,-
ja, dat niet langer was dan nepentig centimeter;
Helaas, veal is er al verloran gegaan van de garderoba van Prineee
Paulina. Near hat was in aan schoolmusaum in Bent, dat da toanmalige
burgameaeter van Dsaandrecnt, Mr. F. Vos da weal, versohillende"
aigendommen van het.meiaja5ontdakte. '>’ I ' ~ i A

De paradeachoentjea, een brabants mutsja, een pear zwarta kousjea
an een paar lange, witte glacéhandschoentjes.’Bok bevond zich bijl
de varzamaling een doosje mat twee waasen handjes. Hat ens toont‘
aan, hos groot het handje van Paulina was op 8-jariga leeftijd, het
andere last de grootte zien van hear hand, toen zij zestien was.)
Burgemeastar Vos de weal, die stark geintresseerd was voor de historie
van zijn gameente, probeerda alles wat op Paulina betrekking had ta
verzamelen, om dit in een vitrihe in hat gemeentahuis ten toon ta
stallen, hetgaan ook is geschied. ‘ ‘

Prinses Paulina is in Dssendrecht altijd een begrip-gebleven en op
haar graf ontbraken nimmer verse bloeman. Het meisje leeft voort in
de harten van de Ussendrechtsa bevolking en zelfs de jeugd waet van it
hear ta vertellsn.
Haar ouders met Paulina-moetanivolgens madadelingan van familieledan
en kannissen nog gewoond hebben op de hoak van de Burg. Voatenstraat #
Kasteelstraat,-wear thans de kindaren van Ch. Matthaeuwenssens wonen
en later hebban zij, toen er fortuin ward gamaakt, een mooia-woning‘
gebouwd genaamd‘"maison Paulina" op de pleats van de-huidige panden
Dorpsstraat 11 an 11a.. J - ’ -1 - ' * s -1*
Hat was eenibezienswaardig huis met breed hordes. Aan weerazijdenf
hiervan lag een stenan‘hond en op de punt van de nok aan de voorkant
van het huis aan dita leeuw. Daze beelden liggan haden ten dage nog ~~
in de voortuin van "Huize ‘t Starbosch" op Calfveni _1= ._n-.
Uit talrijke'krantenknipsels blijkt, dat men verschillende jaartallen
bazigt bij hear geboortedatum,'t.w. 1876-1877 en 1878, dooh aan de
hand van de akte van da burgelijke stand laat het gaanrtwijfal over,
dat zij ward geboren op 26 Februari 1878.

wij laten hier achter een kopia volgen van haar gaboorte~akta an
daarna tar varduidelijking, de letterlijke takst. '
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In hetejaar ;§€;EE3'5¢ht honderd acht an zeventig den " I x“
zes en twintigsten der maand februari verscheen voor ons ambtenaar van
den burgelijken stand dar gemsenta Ossendrecht Michiel Musters oud
vijf en dertig jaren timmerman wonende alhier deyelke aan one haeft
aangegeven dat op den zes an twincigscen Februari dezes jaars om
half zes ure des morgens binnen daze gemeente, wijk letter A
nummer zeven en tachtig is geboren een kind van de vrouwelijke
kunne van hem comparant an zijner achtgenoote Anna Maria Couwenbergh
zonder beroap nonende aldaar an aan hetwelk hij verklaard heeft ta
gevan de voornamen van Johanna Paulina.
Welke aangifte an verklaring is geschied in tegenwoordigheid van
Antonie Santbergen oud negen an dartig jaran, smidsknecht en van
Emanuel Jacobus Henricus Adan, and viar an twintig jaren, secretaris,
beide wonende in daze gemeente, ale getuigan hiertoe door den aangever
gekozen. - '
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebban opgemaakt en na door
ons aan den comparant en da gatuigen ta zijn voorgelezen met hen hebben
ondertekend.
M. Muaters , \E.J.H. Adan De ambtenaar voornoemd,
A. Santbergen. ~ . P.J. van Mechalan.
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AANKDNST EN VERBLIJF VAN PRINSES PAULINA IN
NEW YORK, ANERIKA.

Op de kada van de Holland-Amerikalijn in New York staat sen
opgawonden groepje mannen. Sommigen van hen torsen grota
camera's an aller ogen zijn gericht op da voorsteven van hat
Nederlandse passagiersschip, dat getrokken door twee vinniga
sleepboten, langzaam naar da havenpier schuift. Dan suizen
kabeltouwen door de lucht en bedrijviga handen meren het schip
vast aan de kada. Een deftige statietrap wordt uitgelegd en
opeens bestormen de New-Yorkse reporters an fotografan de
loopplank om zo snel mogelijk het praatje en het plaatje van
de dag te kunnen maken.
"we want princess Pauline.... waar kunnen we haar vinden....in
de long-room.... tell us.... waar is zij?"
Een reus van een man in een donkar gekleed pak met aan imdrukwekkonde
snor verspert de verslaggavers de weg.HU sproekt slocht en nak-
kelend Engels, maar zijn toon is overtuigend an beve1end....
"Sorry, heren, ik ban da impressario van prinses Pauline.
Zij kan en wil u niet ontvangen, tenminste nu nog niet. Over
een half uur houdt zij een persconferentie in het Manhattan-
hotel en ik kan u verzekeren, dat prins8s Paulina voor een
grote verrassing zal zorgen."
"Ja,maar.... wij willen haar nu zien...."
"Spijgemgétggren, maar dat kan niet en ik baloof u een bijzon-
dare 1‘ straks in het hotel. Bye.... Bye....."
Impressario Josef Uarschueren draait met beide duimen en wijs-
vingers zijn snor bij de punten op en keert zich resoluut om.
Hij west het nu zekar. De niauwsgiarigheid van de krantemensen
is gewekt en indardaad zullen zij over een half uurtje opkij-
kan. De persmannen druipen wat maesmuilend af. Zij zijn het niet
gewend om zonder nieuws thuis te komen. Toch wil niemand de ba-
loofda sensatie missen en wanneer zij na een half uurtje ge-
schaard zitten rond de enorme tafel in het Manhattan-hotel,
kunnen zij hun ongeduld nauwelijks bedwingen.
"wear is nu de lavanda pop.... the living doll uit Holland....
wear is zij nu, die prinses Pauline uit Ussendrecht, die maar
achtenvaartig centimeter groot is an slechhsaoht en een half
pond weegt?"
Impressario Verschuaren grijnst breed, ale hij zagt: "wait
gentlamen.... ik zal haar tevoorschijn toveren en ik wil de
fotogrd“en alvast waarschuwen het moment van haar intreden niet
ta missen.... Let u op. Ik zal tot drie tellan an dan haar
naam roepen. Let u op.... Une.... two.... threa.... kom ta
voorsohijn, prinses Pauline!"
In aan groot an wijd gearrangeerd bloemenboeket, dat midden op
tafal prijkt, komt beweging. Kleine ragfijne handjes buigen de
stangels wat opzij an daar staat de kleinsta bloemenfee tar
wereld op de glimmende ronde tafel. Zij maakt een sierlijke reve-
ronoe naar de stomverbaasde reporters an haar stemmetje is als het
geluid van tare bellatjes.
"Good morning, gentlemen.... Hera I am... ik ban Pauline."
De reus buigt zich over de tafel heen an tilt het kleine mensje met
één hand op an voart haar rond. Elke verslaggever krijgt een handja
en zij kunnen zich ervan overtuigen, dat "Prinses Pauline" een
acht levend maisje is, dat raak op elka vraag west te antwoorden.
New York is verrukt over haar en de krantan staan kolommen af
voor dit Ussandrechtse meisja, dat in gezelschap van haar begelei-
dar een tournee zal gaan maken door heel Amarika.
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Z0 kwam "Prinses Paulin§E%6§%1 ; @xemher1 Q i é swr érk,aan§3IM£Q
Haar entree in de Nieuwe wereld was hartveroverend en groots opgezet.
Iedere auond trad iij op vbor"uI%Verk6eH£e"za1en en het~publiek was?~
gaestdriftig over da ongedwongenheid an de natuurlijkeicharme, waarJ
mee Pauline haar handstandjes maakte en "zware" gewichtan boven het
fragile hoofdjs tilde. Zij maakte overal furore en het goud; dat ih"#
de kassa's stroomde, maakte haar en de impreario rijk an unafhanke—
lijku Hm; , ’ELf1

Helaas, het zow epoedig afgelopen zijn. Al ijdens de zeereis had ~
pri éee Pauline gakiaagd, da€'2ij1er§e last had van de mis banken, "
die up as oceaan hét zicht tea zeerete hadden §alemmerd;f2ij werd.~4
geregeld overwallemadad ~iware'hoestbuien en geen drankjes of pillen
hielpen daartegeni'Unverwacht kwam het einde. Nog de-auond tevoren
was prinses Pauline opgetreden in het Proctor's Theatre in New York,
toen zij in de vroege5mdrgen*UanI15 februari 1895 voorgoed de ogsn
sloot. Elf dagen véérviij zeventien zou warden. Prinses Pauline was
niet meer. Even voor zij»het bewustzijndverloor, had zij met bijna
onhoorbare stem tegen de verpleegster gefluisterd, dat zij in 0seen-
dredh fbegraven wilde warden. "Ik voel me zo var van huisJz¢.ik west,
dat ik-ga‘§terven....Agroet mijn’oudefs; breers an zusjea;J§;"*”

Up 20 febrdari*1895 vertrck prinses Paulina weer uit Amerika em nu ~
v0orgded*naar* uis e gaan. - 7 ’“ §**5 J1 - ‘i@: I

- 4», =» ~ Y r _~. w ~ -1. » >}L ¢»Hm
Hat stdffélijk-overschot was vooraf gebalsemd en varvat in"drie?k1§=
te ‘nv 1“ *W?n » P . '7] ' 3*" V- , ~[T" 1 ;Y .?;1
Eerst een'brdmzen kist zonder deksel; daanqmheen aan zearifijn an
kéurigzafgewefkte en van binnen met lichtbIauw'fIuweel"gevaerde_Ris§_
mat_zilveren handvatten en glazen deksel en tenslotte was allee weer
verda in een eikenheuten kiet; Up de glaien*b0venuand van“de“tweédeA
kist was een zilverenplaat beveetigd, met het‘Qpschrift "Prinses 7’
Pauline" "Mlle Pauline'Musfere,'née”§'0eeendrecHtrHollande; 1e 26
Fé rier 1877, (meet zijn 1Q78)d§c§dée 1e 15 Févriar~1a9s 5 New York."
Heb lijkje, dat door het glazenhdeksel Ziehtbaar was;~wéé1geRleed-ini
hemelsblauwe zijdeQ'Dp her hbdfdje dr0eg{2ij een gouden7 rd0n,‘ver¥‘"
sierd met diamanten en granaten. Zoalsrhet wonderkind daar*lag op een
satijnen bedje, zou men werkelijk niet vermoeden, dat de dood haaf»""
levensIicht had ui geblazen; het Ieek alsof zij rustigdsliep. Toch
was het*we k€Iijk de dood, die een einde had-gemaak aan de wonder-
lijke loopbaan van een geeetelijk zeer begaaFd'meisje.' u - L “* "

De toeloop in New York was kolossaal groot geweest. Tienduizenden d
mensen wilden prinses Pauline in haar doodskist zien en honderden
bloemstukken edringden~de bear. Maar ook in Ussendreeht”kwamen dui~ ’
zenden; zelfewdit de verre'emtrek, afeeheid nemen van Prinses Pau-
line; die op negen maart 1895 aan de seheot dar aarde werd7toevers
rd wd.’ r V H L * “ » ~i¥‘ ' ’ 3 Y l‘- '

. _- I

@-
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DE TERUGKUMST VAN PRlNSE9"PAULINE IN;USSENIRECHT.;_ ~ f- '
— --on-c-an-xu--n-IInca-u-uur‘:-—-n—an-I-n__-unan-n@un—n—--can-|—1——|u-—nn_cn

Dnderstaanda gagevsns zijn ontlsend aan aan krantenknipsel van
BBHqODbBkBHd blad. :7'. ‘ _ ; V; =' vv~ v ,’;f‘ N '

Ossendrecht, 5 maart 1895a-4
-'1. ‘ 4-

i» . . . -

IEE.Ei'§E§..E !';£NE" -
Gisteravond~arrivaarda alhier da.familis Musters met zich voerende 1-
hat sto falijk~overschot van da klaina"Prinses Pauline, walk wondar~;§
kind, galijk man waat,_in Amsrika is overleden. 20 Februari van New York
vartrokken, had de-familie alzuaean zeer veorspoedige reis gemaakt. --
Da kesten van Qverbranging van ditvklaine lijkje zijn gelijk men sq:
dsnkan kan, vrij aanzienlijk an beloopsn tusschen da 5 §'6000 francs¢~
Het lijkje, vooraf gebalsemd, is vervat in 3 kisten, aarst in aan bron-
zan kist-zonder deksel, daaromheen sane zeer fijne an kewrig afgewark—
ta lichtblauw flwweelen met zilveran handvatssls versierde an met "N
glas gesloten kist en het geheal vervat in een eiksnhouten kist.h M
Up het Fluweelan dak.der glasrwit van de tweede kist is sane zilvsren;
plaat bevestigd,met het dpschrift:-"Prinses Pauline" "Mlle Pauline N
Musters, née 5 Dssendrecht, Hollands, 1e 26 Févriar 1877 (moat zijn
1878), décédée 1e 15 Février s New York; E.U-, da Amerique." -
Hst lijkje, dat door de glazen dskssl zichtbaar is, is gekleed in he-
melsblauwe zijde, met gouden kroon, versierd met diamanten en granatan.
Zooakahet-wonderkind daar ligt, op een satijnen bedje, met de zilveren
rozenkrans om de handjes, zou men werkelijk meenen, dat niet de dood
haar levenslicht-had gebluscht, dosh dat het rustig slaapt. Toch
is het warkalijkrde dood, die een einde hsaft gamaakt aan daze wonder-
lijks ldopbaan. < " as , ; _ '
was de toa1oop_te New York groot, om Prinses Paulina,in haar doodkist
ts zien, gatuigsn‘o.a, da talrijke bouquattan, haar tar=aere geoffraerd
en waarvan slechts;eanige konden warden meedegabracht,;benevens sen met
keurige rozen en jasmijnan versiard lessenaartje, dragenda in het midden
dsnqnaam;WPau1ine" en daarboven sane witte duif met immortallenkrans in
denshek, qok~slhisr was de tOBlOOp om het lijk ta zien reeds dadelijk
zoo.groot,Hdat hat gaan en koman in ds villa veel gelaek op een pro-
cessie.- »,,; _§ - .~ » ~ =- - A_ v
De plechtigaguitvaart ts New York gehouden, zal Vrijdagsa.s. alhier _
beslotan.worden door een plechtig_Requiem; gavolgd door de bagra-
Penis, waarbij de harmonie "De Hoop" tar opluistering zal aanwezig zijn.
Hat lijkje blijft dus tot Urijdag a.s. in de "Villa Pauling" tar be-
zichtiaing-.2.;. .. _ _ N , N. .
De begrafsnis wand pleats op het nude kerkhuf,1mumenteel Eik9lhUfq q
Ze ward bijgezst in een grafkaldertje, waarop aan smeedijzeren hek _
ward geplaatst. In de tweade wereldoorlog is dit vernield.De familiej
had het graag gerestaureerd gezien, maar alles is toch verloren gegaan.
Het gebalsemde lichaampje is tosn nog in tegenwoordighsid van de
familie bezien (een zuster was er voor uit Amerika gekomen) an het was
nog zeer gaaf. Dit laatsta is nog een specials medsdeling van aan familie
lid.

_-
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£23225;2J52_E25§E_!2n-D2E_E£92£2nEi§;
TER ZALIGER BEDACHTENIS

van Mejuffrouw
JOANNA PAULINA NUSTERSv
(in de wereld genaamd:

PRINSES PAULINE),
geboren ts Ussendrecht den 26 Febr. 1878 en
overleden ta New York (Amarika) den 15 Febr. 1895.
Bagravsn ts Dssendrecht.-

—Laat de kleine tot mij komen en weerhoudt zs niet:
want voor dezulken is het Rijk Gods. (Marc. X. 14)

-Zij is verdwenen als de bloem des velds, die 's morgens
ontluikt, frisch en vol glans.... en 's avonds
het hoofd buigt en starft. (H. Ennodius).

-waarom, 0 God, ontrukt Gij ons dit dierbaar kind?
Gij hadt haar ans gegeven, 0 Hear, tot ons geluk,
Gij eisoht haar terug; wij gevan haar zonder morrsn,
maar mai een gewond hart wedsr. (H. Ephrem). .

-Gij bidt voor mij, (lieve moeder, Breeders en Zusters)
Ik zal met U voor U bidden en welhaast zal
ik U voor altijd wederzien bij God, waar droefheid
in genoegsn an tranen in vreugde veranderen. (Fénélon).

R.I.P.
Typ. 3. van Poll-Suykerbuyk, Roosendaal. _

L125; VAN vooawgnpzw MAN Pnruscs PQQLINA TENTODNEESTELD
IN EEN GLAZ§N AFGESLDTEN_UITSTALK §T TEN ssmzqmrsgurzc

TE ossamonecur. ‘
1. Paradeschoentjes op 16-jarige leeftijd.
2. Zwarte kousjes op 16-jarige leeftijd plus foto.
3. Massen handjs op 8—jarige leeftijd.
4. wasssn handje op 16-jarige leeftijd.
5. Foto Proctor's Prinsas Pauline. "Hall"
6. Dansschosntjas op 10~jarige leeftijd.
7. 1 schoentje mat bruin strikje, leeftijd onbekend.
8. 1 pear witte glecé handschosntjes.
9. Halfmaanvormig plaatje met opschrift "Prinses Pau-

line an kroontje".
10.Rechthoekige plaat mat opschrift "Mlle Pauline

Musters nsé 5 Ossendrecht Hollands la 26 Févrisr
1877 (most zijn 1878), décédée le 15 Févriar 1a95
a New York. (E.U. da Amariqus)"

i 1 D.J.B. Hugens,
A.P.C. Hugens—Uerbrugga.

-U-D-D—0-O-D-U-0-O-0-O—0-U-0-
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»BUlTEN EFFECT HOUDEN" =

Repereren, heretellen en reeteureren van oude gebeueen is een ge- “
beuren dat de tijden door heeft p1eategevonden..
En near gelenq'ven‘draegkracht, net ueinig, hater of good resultant.
Ale het belangrijke objecten zoele o.a. kerkgebouuen betreft, den eoet
de overheid er nogal eene_aan teWpae_komen._- _. 1» ~
Z0 is zelfe recen de*toren van de R,K. Kerk te Hoogerheide door
tueeenkonet ven de geneen£eIijke‘overhe1d van de endergeng gored, e1‘
neat dit nog warden geeffectueerd. ii V » ’ , . »¢

Een vrijvel identiek gavel eat de guren aahgeet deed zieh in 1742/1743
te Putte voor. (1)%1“A¥ i_i’ ,“i "A 2 ’, ~
De toren van het toen@daer neg’bee§aandeiProteeten§ee kerkje verkeerde
in een erberne11jke=toeatand. Bek hier keen de bverheid tueeenbeide,
doch let een twijfelachtige ef1eep;= A __2. ~ N..- ; , *
Schrijverij is er genoegvgeweeet; want de“overheden etelden elkaer aver
en weer eaneprakelijk. Y*1 ’ ‘ .11 "111 ' V "

1'-. '..L. \ » ~

Near eenleiding van deze.eaneprekeI1jkheid legde db eekreterie van de
'Heer1iJkheyd Putts" J.T. Morin, op 18 oktaberAT743 op verzoek an tar
ontleeting van de Markiee van-Bergen op zeer; in de2e“vertegenwoord1gd
door L. Aden, een verklaring ef¢-die ue'evenele'elIe‘endere, not een
beetje verhea1._en wear_nndig, verkort weergeven. Z“:;;;i;;MH_,M§.w_wl

"Ik'endergeec. seeratsrlarnsssuesszyeknqyayburzeg“aa§niiA§B ende certi-
fieere bij dezen tar requieitua vah>den Wei.Ed."Geeet; Hep; Laurent dan
Reed an Intendent van Zijne Ceurvoretelijke Boer1uchtl§heId van de
Pelt!’ Marquis ven Bergen up Zoom enz.;enz.,enz.” " °"~”_"f ‘ 'v» h
In deze etijl gent hetiverder. .<H;~ e. ~ "\1 ‘. ~_
Op zekere deg "van den jeere 1742?; ze echrijft hij, "hebilk ii) net den
neergeeelden Hear (Adan) te huize bevonden van do Hear Predikent Corneli
Aneeeet tat Putte" en verk1aer§»det hij teen gehunrd heeft, dat deze‘_
zich tegenover Adan bekleagd heeft over het ernetiglverval van het terse
tje der gereforneerde'kerk, "eeggendeidetahij bevreeet‘wee dat net eene
eweare etorn heteelve 2oude.coeeen inte eerten." * ' ' V ' '
Hij verzocht Aden er voor te uillen zorgen dat het‘”gerepareert eoude_
uerden". . _ _ _ >»»¢._ , 1. * V’ - _1 ‘
Doeinee wee neeelijk ven.nen1ng dat.deh arkiee van Bergen. ale §1endhef—
fer van Putts, verp11cht_wee¢dit ts doen;;‘" "‘- id’ “
"Aden heeft deerop de'geeete1i}ke, volgens Morin, duidelijk te veretean
gegeven, dat dit niet het gavel use "dosh contrerie entwoorde dat eulke
geen seek wee die den Hoe: van Bergen concerneerde, near daze reperatie
venuegene de durpe van Putte boast geeehieden".
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Daze zaak.diande daerom, aldus do woorden.van Adan, voqr de Regen-
tén van outtakes worden"ge5racht.' ', g iv,',v ‘ " '", ;
Qp,verzoek_van_Anemaet.zo gaat hij verder, heeft hij (Morin) __
Adan in hetielfde jaar over daze iaak soorgelijke vragen ge- ’ @
steld "maar densolven nog eens hooren repeteeren en persisteren in
sijne,eerdere verklaring"..Naar mededeling van Morin heeft de "
Heer'Predikan 'Anemaet int geheel geen versoek gedaan bij dew
Regenten of er kennisse van gegeven"...‘ . A N “
Di£"kon Morin trouwens heel-goed weten als secretaris van Putts.
Wlnpkennisseider waerheyt hebbe dese onderteeken ." __

__ >._ ' Y, r’ V 2 ‘ U.G., J01‘: “Morin.

Anemaet zal wel overdacht hebben, dat er in Putts niet veel
ts halen viel en de Regenten hem niet konden helpen.
Uaar-niet:~is verliast de keizer immers zijn rachtl

De prediker meet toch iets verder gekeken hebben dan zijn neus
Lang was en het al eind 1742 of begin 1743 hogerop heboen ge- =
zooht.’Met-de onmachtigheid van de "Regenten" en zijn eigen
;kleine~gemeente voor ogen heeft hij zijn uiterste east gadaan
de Markies tooh voor-de kosten te laten opdraaien. 4 I’
:Hij1heeFt-daar aangeklopt waar hij daoht in het gelijk gesteld ‘N
ta worden. Tenslotte kreeg hij zijn aanspraken op de Markies * a
daar waar hij die waarsohijn lijk graag hebben wou-n;l. bij de“ =
"Heeren Raeden van Staeten der Verenigde Nederlanden". ~~-
‘Up maandag 7 oktober 1743.an woordden daze opieen "missieveF van,
4 oktober van de rentmeester van Cattenburg. Dit naarvaanleidingp y
van een resolute van "haer Zd. Mogenden van de 13e der_gepasseerde
‘maand,Augus us" aangaande-het?toren€j8fr? 4 "-2;; 2 ’l”
De zaak wofdt~nogmaals uitvoerig?uit‘de doeken gadaan. Maar hier-
’bij is duidelijk dat Anemaet en zijn'secondant, want dat “was Van ‘
Cattenburg ongetwijfeld, de zaak toch wel wat scheef hebben_ ‘N
vooroesteld.‘ Q ' 2 J .2 '
Ze delen o.m. mee dat "dan predikant van Putts ook reets eenigen
tijd geleeden, de toesegging van L. Adan, waarneemende de saken-
van de Marquis van Bergen, heeft gehad van hetselve te sullen " A
repareren of vernieuwen"F ' V 'v‘ _ "_7
Toch“1fjkt het er erg op dat zij aan deze veklaring van de k1agers_
niet overdreven veel waarde hebben"geheoht. V "
Zij gooien het volle gewicht op de verplichting van de Heer van
Bergen ale iendheffer. ' i_ 2 V§_‘
In dit geval van force majeur wat Putts zelf aangaat is hij volgens
hunde‘wet£elijke reserve. N 2 H
Men spreekt dan ook niet_van herstellen, maar vernieuwen. De kos en
blijkenxteaiijnmhegroot op 250 gulden. Vooredeie tijd een belache-.
lijk bedrag, dooh t'oenderti_jd voor Putts taveel. .:_ H .
Men stelt:

"Het torantje is geheel vervallen en sal daerom in het
geheel vernieuwt moaten te words."
Dit dient dan de Markies te doen "dewyl en vermits de kerke geene
inkomsten heeft en voornoemde dorp meede seer arm en ontbloot
van inwoondars is an niet en in staat is om daar eenige reparation
aan te kunnen doen".
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Hear een telling van Us Moi, do vests? "En Putts, hedroeg do bevel-
king in 1T&9, 1&1 pereonen (2}_ L , §_'Q _
Uen deze 141_pereonenfw :dn er dve:igene'weinig de.preteetentee uvertui-
gihg tuegedeen. _ '“'.f T: . . it I H“ l .. ..»

Hen de rentmeeeter van ca tannure delenkzij mee dat hij,.zieh_in
verbinding'dient te etellen met Hden. _ _ '
Doze te vregen weerom hij, gezien.Zij E igffg, nog niet een do reperetie
vernieuwing ie begdnnen? f" _ _ _ ' _ _Q .
Herder meet hij, "deneelven uytddn neem en vanwegene hear edel'mogenden
geleeten heteelve elenog hinnen eeekeren tijd te doen."
Ten leetete meet hij Eden te veretaan gevan dat hij zich to edntormeren
heeft een de vieie Hen de Ed.Mng.
1nmiddele.wachton:ze zijn beriehten sf dmtrent de uiteleg van de zaek.

<1 - "" " ' -w.e. Johan Bedel.

. _ - - -. -

Van Bettenburg schijntjgedeen te hebben wet er ven hem-verwecht werd$
Aden em opheldefing uragen. Bpheldering kwem er el spdedig, meer niet
vie Uen_Cettenburg, dooh-reehtetreeks ven Adan aan de "Iedel Megendheden"
Hij edhijnt nogel in_zijn wiek-geeehoten te zijn geweeet went zijn uit-
voerig_eehriJven ven 2E ektohee.19T3 eteet vel met kreeee teal en Rant-
lijnverkleringen._ 1 -- -=. L .. ~ x J"
Heel ven.deze eterke termen zijn weer doegehee1d,.ele was het tech niet
zo hedeeld. Q, ~ . --' _ _ ."
Geechreven is Qeschreve , is_het gezegdeuen ddpr_de nog leeebere wdorden
is de teneur van de brief dee te duipeIijker.'
Hier zijn verweer: “ ‘ ' . _ "' L T _

"Tot mijn greets verweHderinge=haeft~{dit eerete heelt hij eder—
hand door] de Hentmeeetergven'Eettenburg mij dndergeteekende up den
1 e derdmeend oktoherlgecommuniceert do reeolutie'ven uw eedel.meogI -
den." . . . --- - -. _ - --- '- . -'
Een beeliseing die deer U genomen is op een echrijven ven de rentmeeeter,
zo deelt_hij mede. ;= ' = 1 - .
Hij hee t kennie genemen van el hetgene wet Hen-Eettenburg ten eenzien
van zijn persoon is dpgedregen. ' ' ' ,
Hij is echter ten zeerete ontetemd over de zugenaemde~"toeeegging" een
de ddminee Ueleof ik den predikant zoude hebben toegesegt et terentje te
willen leten repereeren of uernieuwen." _ .

Uerwondering heeft hem evervellen, went nooit heeftghij kennie gehad wet
er over deze reek geende was. - h - “""" ..' ‘
En voor de 1 e oktober heeFt Hen Eettenhurg_hen er nedit over-eengeepre—
ken. . _ ..__:_ L .
Een verkepte beeehuldiging van echterheksheid en 5§§ieg_§il_nees§5l_§iEht
Ei;H§iEE§£_E§t§E, tech niet heleneel ten onrechte. . '
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Hij schijnt echter Van Cattenburg niet veel adam te hebben ge-
geven en gaat hier diplomatiek en baredeneerd vsrder: "Um
wijders Edele"Mpogende Heeren door onutte mondgesprekken-met ,1
meergemelden rentmeester (Van Cattenburg heeft hij doorgestreept)
dgeen~misbruik ta maken van Ued. Moog. attentie dat het mij=sij ge-
permiteertcmij te verklaeren omtrent de pretense toeseggingen".
Dan beschuldigt.hij.regelrecht Van Cattenburg de zaak onjuistfte hgbben
voorgesteld en herhaalt nogmaals nimmer een toezegging aan de pre- _
dikant te hebben gedaen. ' ' . ’ ' ‘ »* » - _
"t'"Zijnde'zelfs.nooit in mijne gedachten“ zo schrijft hij in de
marge. Ten andere wil hij in schrijven de absolute "ongebonden- >
heid" van zijn meester, de Markies van Bergen verklaren ten op- '
zichte van het torentje van Putts als van welke dan ook in het
Merkiezaat, om deze op diens kosten te repareeren of herstellen.

iweligeeftlhij toe up 24 september 1742 te Putts te zijn geweestg
toen~dedorpsrekening gadaan were en daar Cornelius Anemaet aan
hem is voorgesteld. Deze heeft inderdaad over het verval van de ‘
toren gesproken en hem gevraagd om herstel op kosten van de Mar-i’
kies. »‘ P " -*" A A e i_” ' 2”‘ i

; ;f;oeaamt§dat de dominee, zij het niet terecht, van mening was
dat de Markies als Ptiendheffer" diende te betalen. _ ‘ M
Maer steeds heeft hijigeantwoord dat dit een zaak was voor de "Re-
genten van Putts". it ' ~ ‘_ 1 ' " div’ “ A H
Dit blijkt trouwens ook uit de verklaringen van de secretaris van
Putte, J.T. Morin. 1 i‘_' ‘ g
Adan hee t, gezien de datum van Morints brief, 18 oktober deze er
ijlings bijgehaald om zich de nodige dekking te verschaffen.
Mat de ongebondenheid van"zijn "Hear" aangaat stipt hij onder-
meer het volgende aan; "Et is meer dan een bekend waerheyt_die__
niet alleen door usantie in de geheeie generaliteyt maar ook ‘
door menigvuldige sententien gewijsdens is bekrachtigd, dat st
opregten van torens, 't zij aan of omtrent kerken is een zaak
die in geenen eenigermate de_tiendheffer is rakende, maar_die’Q Q
enkel tot last moat kqmen van de gemeente waar zodaaniganFw¢rdgn
opgeregt of gerepareert moeten wordenf. _ . Q“ M.

iAdan wijkt geen duimbreed an trekt, om in millitaire termen teé
spreken, gewapend met goede argumenten ten strijde. .. 1, 1'
"Hat is volcoomen zeker, dat in den tijd tot at erigeren zelFs"van-
de tegenwoordige kerk ofte kapel van Putts veel minder nog dan te
repareeren nooit iete in minete hebben gecontribueert".
Als wil hij n0g*eens duidelijk stellen dat het idea van gebonden-
heid iets nieuws is en daarom geen grond heeft.

Hij blijkt nog zwaarder geschut voor handen te hebben al is het on-
danks alle offensieve bedoelingen tech afweergeschut.

"Ten laetetsn kan niet worden teegengesprooken dat den Heer of Mar-
quis van Bergen al sijne tiendens die in et Marquizaat bezit, ook
sijne tiendens onder Putts eigentlijk en alleen behoudt van den
Hertog van Brabant, dat sulke derselve tiendens met geen mogelijk—
heyd kunnen worden geconsidereert ale geestelijke, maar enkelijk
zooals ze inderdaag sijn laioale Tienden".
Hat tiendrecht was van oorsprong een kerkelijke belasting reeds
bekend bij de Israelieten.
Maar op allerlei manieren geraakten de meesten in later tijd in
wereldlijke handen.
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Met dat "ten laetste" heeft hij waarschijnlijk wel een bras geslagen.
Y: ,. . 4 . . . . . ' . . \

Na wat zware zinnen=waarvan;hij-zowat alles_doorstreept gaat hij game-_
V871-_\deI_§;._,: ,. .- .~ . .: .. _ , - ‘ . 1

"Uit allen dezen_van¢Eedele;Moogende Heeren ben ik onderscr. van gedachten
dat ook verclaert de velslage.ongebondenheid van den Markies van Bergen’
tot_het repareeren van het torentje van Putte.als van alla andere torens
in het gantsere marq izaat ten ZijD§ {kDStB“. A iii, g _ ;¢,
Bij de volgende, doorgestreepte passage wrijft hij de Eedel Moogenden~
sens Fijntjes onder neus dat zij (zonder dat hij dit nader uiteen zet)
toch wel weten wat er van alla geestelijke tiendens geworden is.
En dat zullen de heren echt wel gsweten_hahben. . 1 it . ~ ,
Hij b8SlUit}4 A 22' 1. _ _ . 1 . v

"Dit was het dat ik onderscr. van mijne indispensable pligt geacht
heb zo mijne justi icatie, als tot voorstand van mijnen meeetersrecht,i
in alla ngdipigheyt a9n§Ned.Moog. zelfs_te meets" voordragen kunnende
ondavreverentie‘geentzins in twijfelistellen, of Ned.Moog, zullen a,
daarvoor worden gepersnadeert, om denselven voorscr. resolutie van den 7
en deser voor.;over mijnen meergemelden meester aangaat buiten effect te

. ., .>_ 5 \ . J : » r .1’. . . '-.' - ". ’n ~ ~houden. .- _ H , -- .- H - -.
5'5E§ wet fraaie_voliinnen en doorgestreeptedopmerkingen @ve:'u¢ door

hem scheef aangekeken V.CattenburgAeindigt'hij meti __ '_
"gee? ikgmij da 953 mat Qnderdanigst respect te ondertekenen, A v

' 1 Eedele Moogende Heren, A ' _ 1] “
Uwen Ed. Moog. Ootmoedigsten en gehoorzaamsten dienaar.

_ ,1 . g 1 _ g, _’1“ ..,‘_M.G. L.Adan.. gm, 'i

"Buiten effect houden dat was eigenlijk we bedoeling van elle betrok-
kennen- j"i ‘ N‘ 1 , ' .. Z "Q N,_}-. 1 “.,If,,T‘] _
Niemand, van de hogs en nog hogere heren,_wenste voor de kosten op te
draaien. En in tegenstelling met de hedendaagse kerk van Hoogerheide is
er van een grondige restauratie waarschijnlijk nooit veel gekomen.
Dp het eind van de 18e eeuw werd het kerkje bij de intocht der Fransen
zwaar beschadigd en in 1809 afgebroken. '
Resumerend zou men kunnen zeggen dat niemand graag betaalt, zeker wanneer
er geen geldelijk rendement tegenover staat. ‘ ‘ A ‘
En meer dan waarschijnlijk daardoor zijn de bekende en voortdurende
Financiéle zorgen van dominees en pastoors te verklaren. » V

A. Pijnen.
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VERKLARING VAN TERMEN
—~;e':—'—t1-'43.-_'r->;,‘:———:—r'* 9 --*1...-

Communiceren
Concerneren
Conformeran
Considereren
Erigeren
Gewijsde

Justifioatie
Laioaal
Parsisteren
Pretens
Sententie
Usantie
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Met elkaar in verbinding staen, kennis gevan van.
Betreffen, aangaan.
Gelijkvormig maken, zich schikken naar.
Beschouwen, in aanmerking nemen.
Uprichten.
In gewijsde gaan, het onherroepelijk worden
van een rechterlijke beslissing.
Reohtveerdiging
Aan de godsdienst of geestelijkheid ontrokken.
Uolharden, handheven
Beweerd.
Rechterlijke uitspraak.
Gebruik, gewoonte

1) Inventaris R. Rekenkamer Gemeentearchief Bergen op Zoom. Inventarisno.
2381, bestaande uit een omslag met 3 stukken, 10 bladen.

2) Inventaris R. Rekenkamer G.A. Bergen op Zoom. Inventarisno. 481
memories van De Mol, voster te Putts in 1749.
Inventarisno. 481 in omslag diverse stukken.
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Z8,Q iE3I<£ %1l3R3K$
u1t,en ban Qessenhrenbt.

In 1866 ward ta Ossendrecht een msis§e geboren onder de naam
Catharina Dirks, Kaatje due. Niete abnormaals zal men zeggen, er zullen in
dat jaar ta Gsssndrscht eel meer meisjss geboran zijn. Maar dit meisje

W _, . beef: ondanks haar gs-
ringe afkomat, grate be~

_ in B, kendheid gekregen.
,1 ~ !!§;!pi-‘*1 4 e, _ _Ale zuster Marie A aiphi i

' - Staat de laatste

' I ‘§, J _A his 'r 9 weer in de belangetaliing,
f 3 jl%>;7?NgQ _;_ .; ‘vooral door do hernieuwde

j _1 *f-Q; B:7}Q=‘1 ig ’ opvoering van het open~
j V { .5 L I"”' La »-‘ 3‘ ~B } luchtspelz

s : ? 9 } § Y ft i . "lk hen uw brendhout“,
g l u§» ; gag egg gi A »% 3 Z deze eomer.

e f’ i ~“é P I - if " ver Wis zij was, hoe as is
;,_‘,, _ 7 ' . Q N Ln1 iA en stierf gaat het navolg

it artikel .
I T4 L. 1’ I 7775f

Awn
ie-Qr" @*’ » 1 : i* ‘Raatje'Dirk8, de echrijfw’*;

=.-.=-.—t 3; ,._F__.§’
>I

md~ “pimp

- ," _ >' r . , _ _< g ‘ I . J“? .1

gt ‘V I V V ' xals in de geboorteakte,
vs-‘F_‘ 1T “ ~ 1' , 1 5¥T“*' ward ale aerate kind geborsx

y-p-nnnun _ _ - _ V "L"F_V l - . . ., X»- . v I (V ;;__,, ‘ uit het huweligk van Carsonw-*#ve_vl;¢ -_ -o , . . .5>,@;m2*~_p~>- A 1» Afas--, v-:_ ~Wltn3eg8 an Petrue Dirke,
gag gi bijgenaamd ‘Hermes van 6
5 §§E gay “ ,“" . 1 i‘,7 Q%1gg‘f' ‘Fikke". Bij het doopsel
w w,=» 3': =. .-, r ,,v, . - - .ge yg .§;¥ ip ‘;~" ' -J‘ ;§€‘:{;§s_s~ .kreeg Keatge de eamen Anna
new I ..l¢.'*4,- 1" 5., I '1 7 ' ‘ - >, ‘-~' ~§-1;? * “"1 ;; 2,, p,¢ A '-; hf %- 4, Catharina mes.
‘El 1 1. 1 ab »'§~ . < ,i .1» » ' - I--5 .. j __;,,'__l5* , Ala zodanig etaat as

_ . §5 3 N;-,iQ WE st £?”*€§s¥ _in het doopbosk van da errv
' ‘ .;" ' K 32%;? £ . . . . , 2‘‘mg é§_~ V; ;%%1 5%; §. “z, ~@¢ v V ingescnreven. Dit is deer

4 ,: , , ' ,,.. ». N . h . . t R, ‘R
MM_;; jjN_g,l¢n@¢,1§§, wig, _%;§w@@@1%mX %% wggso IljV@I mags ro.wen e

BI“”"”””f' mMw“m” om de volgende reden.p
wanneer de vader het kind ;

de burgerlijke stand aangeeft heeft hij een sneeze voornaam vsorhanden n.3_
de estate voornaam Jedoca. Verde: sohrijft men gees Dierckx, dooh Birks.
Hit het afsohrift van de ekte blijkt dit onomstotelijk.

W1
ééggimal

.9"

we

Wat er no goad of four is gadaan is waarschijnlijk has echterhalen niet
waerd. Hear Patrus Dirke ea} de eerste niet geweest eijn die het bi} de aan*
gifts niet zo preoiss meer wiet. Verde: meet men e meters uit die tijd ooh
niet uitscnakelen an wares er wellicht meerdere gegsdigdenr

Csrolien Withaegs, es moeder, was voordisn waduwe van heard de Vos
en had uit dit huweiijk A kieéersn. Hat gavel was des is tragischer door
de mania! waerop Naard de Voe, dit gezin weonde teen op het Honéseind,
aan het einde van zijn levee was gekomen,
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-_ ..._....,---.-_......v-.._-.._ _____......__ .._ I - . .<. .. _ ',_‘_____,, ,,_,__

In het jaar een cluizand a ht homierd zes en zestig den “
/>1-;='4'1~-I ~»¢-’r1»-'*€/ --/%-:1 ~11/I/" g, _ , W’ y % ’

‘Q / Verscheen voor ans Ambtenaar van flen Burgerlajken Stand dcr Gemecnte
===-—--. ossnmmncm, >4?.,,,,_».~,¢...,?,,,_»f‘,.;~;Z?>,;-,.,4;¢4_

~ ; ( ( _~~~_~ ~ 1'-~13» ~ 1 ( our an ‘area
jg .¢~»%/%1¢/’Z~; -1--400 e ie Ike)1 73» TN /' W8

aan om lmeft aan-jegeven, dat up {zl?'Fl_3f5?;¥;V_f/*-’*"'?"'?"__"
-----_----,---dezes _1'n.rw-2, ?7TZ»~--”,73f"€?~-'-‘?1--"'--uT'€ dies 4-z~*»»v1»~4¢:'-b1' L"
deze Gemeenta, wijk letter f/%}”"nuwz:.1zzcr-Lam145/ e,--,~, '7!»-=A~'~»~ »-» '-Z3/'~v* ,

V ,¢€l*‘..'~z i€~2'*F*"2».1,'->~.., ~>r- - 1!-‘V1?-1. -~ .7.’1‘-1:‘ ~w 1) 3:'At(7'“l""1-’~*1‘=*¢"!<{v"“'

..- ~-4: -,~~.-,.¢;»1..s,'.3/ ".1£"vm 91., :7:{5J,g’~-;')’2 I nr A? »¢-~».-

~/~ ~ i 11»? --L/Z/1;/";/7% ad»!-;Z;-£2? ,4?1»:;»§ ,9 7; V /, 4%’,.<:. /11¢’?-:1./»¢'.,»r-1",»-.-.-4

en aan hetroelkf/‘7 vsrklaarrl Reefs‘ te _§;eW/~22 :50»-~ voornnw-2'?z> ¢~.»-,~. van
J ,1/71:1-rv A <:'.'<-‘Z/-fr. /-/1 M’ ,.1-M: ll V -7 V H W -M _

‘<>
.

," " We ke aangwlfig em verkiaring is yescis-ieri in iegenwoorzligheid -mm
~/¢§;-,0-¢*?15%<~-z€»1~f;ZE%§f»f144;,pud~€:%}4;m 52Q£nv44F4]hrmn,

,Q2}(¢1’,(;4;{_Z'{f”21-:1-"21??¢’r»-:€:1Q?1 .4/f Ff.’ Q. A /77 (la »/Q/Q1/aw;
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He: gebeurde op een warme zomer ag in hat jaar 186%. Vela Gssendrechte~
naren waren naar Zan vliet gezugen om er "zandvlietse Kermis" Le vieren.
Op wag naar huis ward hen het slechte niauws,m&degedeeld. Er is grate
verslagenheid in het dorp. '
Wat was er precies gebeurd?
Naard was ‘s middags met Janus van dar Poel naar Zandvlietgereden met een
rijtuig. Onderweg was een wiei van het rijtuig afgelopen, "afgebold" zou
men in Ossendrecht zeggen.
Naard was door de schok van het rijtuig gevallen en aleepte nog een eind
mee op dc harde keien, het hoofd benzend op en neer.

Carolien bleef zodoende met 4 kinderen "zitten". Begrijpelijk alleszins dat
zij een jaar later weer huwde, er meesten veel mondjes gevuld worden.

\
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Zoals serder gazsgd was Kaatje hat aarsta kind uit dit niauwe huwalijk.
Zij kreag er nog aanLbraartjs an twee zusjas bij, waarvan er in 1869
twee van stiarvan aan da gsvrsasde pakksn,d§ziakta die in 1871 fataal
toaslaeg. Er stiervan er zavelsn dat men de lijksn al had bagravan vaar-
dat de uitvaartmis had plaatsgavonden. De moeder van Kaatjs uardt oak _”
ziek en SteQFt‘; da margan van as 23a juni. Opnieuw waran een
aantal kindsian“maadarlaas.
Galukkig was er onder da mensen veel madelavan, iats mat nu tach wel
minder is. Familie an kannisssn waren metaan bsreid ta helpen. Al vlug
hadden da kindaran bij versahillande pleagaudsrs aan nieuw thuis gavandan,
oak Kaatje. A L A
Maar toch sen schrijnand voorbaeld van zgn. "haukindaren" of "thuishalers"
zaals er vraager zavaal maren. want haewel ds hulp nahigrlijk goad ba-
daald was, betekanda verdaling meestal varvreemding.

52§Ei2L§_2£2222292£§-
Up da vip; een wijk in Ussandrecht, die varnaamd is naar de mip die al in
1761 vaorgamt, waonda hat gezin Dirks. De vadar was havsnier op da pas-
torie bij Pastaar van Doaran. Cornalis Dirks was aan varra blaadvaruant
van Kaatja.dHij has Qahuwd met Nsly Smaut. Da.mansan sprakan in die tijd
naait van Naly Dirks maar van Naly Smout. "» ii ,.
Kaatja kwam overhuis (avarhérd) bij Naly.
Nsly was zaals zs dat zsiden "ssnwpnantawvraum".
Ze hiald van ards an natheid, was_halpvaardig an stand altijd an vaar ia-
deresn k1aar.Naly had viar kindaren; 2 jangsns an 2 msisjss, waarvan da
jangste nagan jaaffapdar was dan Kaatje._
Hier was Kaatja that; in haar.schoaljaran,@mat uitzandsring van aan karts
tijd waarin za bij haar grootmoedar (van vaders kant) dis aan herbarg ap
dan Aanwas had, an bij'haar vadar in Brussel, verblaef. Ze ging "ap 't
school" op daqtaganmaordige Berghoeva, hat vraagere vsrblijf van da
vraegere haren van Haagarheide an Half-Dssandrecht.
Kaatje liep dan van de wip over da Patt. Jergan of langs de akksrpaadjes
naar dan Berg. Van de spaokverhalan (zie Tijding 79/1) aver dit gebisd
geloafde ze niats an zeker niet van "de Gauzen Kai" al zijn hiarover nag
de vreamdste verhalan in varschillenda varsies in amlaap.Dp school was het
"zo'n aardig ding" vand zuster Basilia.

Kaatje ap da fabriak. .
-_—------n-|-nun---q-@un—-— .

Dssendraaht had in deze jaren vefsahiilénde chicaradfabriakan, oak
wel da" Fabrieken van bittsra pee§nYfQanaamd;iVaaraan op da1Aanuas had
Frans Uithaegs, een oam van Kaatja,”za'n fabfiak. Iats varder stand
de fabrisk van Natthsussens, maar Kaatje het laatst heeft gawarkt.
Up Calfven was de Fabriak van Jos Uithaegs (oak een cam) an ap hat
Handsaind die van Brauwers, maar de Gebr. de Baukalaar zaakvaarders
warsn. Eén van deze braers, Stan, was een zwagar van Kaatja.
De Fabriek stand vaaral baksnd onder de naam "De Barakken", amdat za was
andargabracht in een paar leegstaanda huisjes, "visr waanstaaén aan
makaar".
Dan was er nag een vijfde fabriek op het Handseind, waarvan hat "pakkat"
in de Dude Liave Urouwastraat stand. Daze fabriek was van Van Valthaven.
Aan "hitters paeén" was ar in deze tijd gaan gebrak. De geschiedanis
van daze, binnan Dssandrecht is een verhaal op zich.



60

Veal;pgigJ93Mg;t;DS$BndI8Cht-y8rKtBn in daze fabrieken maestal._
in da pakafdaling, mstaen ha hat verlatsn van da aahaal. _ dd]
Oak Kaatje,<zij grasida.lmmer§@aak pp in aan arbsidarsgezin, {d_’d
maest al vlug mas gaan vapdiansh» Reads als_13 jarig meisje ging'a
za naar "De Barakken"_uaa:Q2e up dslpakafdaling uarkta. ~ . <'
Na aan paar jaar ging zs vaar koata tijd dB paldar in, maar dit"
duurds maar enkele maanden of za kaarda terug naar da fabrisk. Za
ging niet tarug naar "da;Ba:akkan", mas; naar Matthaussens ap ds ;
Aanwas in hat "pakkot". Hie; stand za in aan grasp van negen
meisjes. Da jangsta masstAda.paakaffia in zakjes scheppen an use:
andsran wagen de zakjss at waarna za daar één van da audstan in
vatan varpakt warden; Er yard h;ar_dnuk gepraat en gezongan,
dash Kaatje vial wel4eenvbeetja;Uit,de»taan_daar haar ernstig-
haid van zin. _,.:1 -A, ,.’h as »»
Veslal ging za, met aan meisja van ds fabrisk, naar da zustars
op "den Berg" am er in de wachtkamar van hat klaaster uaasge-
graatjes ta biddan, averigans aan'davbtis tat a.l{vr; die Kaatja
gpaag an nag lang baaefande, Maria had voor haar lavan, nu en later
; aan grate batekanis. ' ‘h ’ _ adv‘ :l'
Tdbh zagan de meeste moedsrs in dia'jaran_hUn”dachters§ na enkele
jaran in hat pakkat‘gawapkt ta habban, giaag in batrekking gaan,
am er mat van in het‘huis~haudah ta leran. Dit is aak hat geval
matjKaatje. ‘ * ‘ -f'l .’dA'l‘: d

Kaatja in batrekkinq;' . -3],‘ 9 I‘ ‘

Als Kaatja aen'jaar of 17 is; wa:dt'za:aij Cavaliers up het Ei- '
kelhaf dianstmeisje, eahter maar vaa; ash jaar. Cavaliers dia van
Antwarpenakuam, had van: haa; in dia stadfaen bstrekkingigevandsn.
Van naar rais an aankamst 1" AFtU9rP5" 9¢hP ft'Z9‘19tt9P1iJk=

'1 5?" wGaliafda%Zustsr an Constan 1-(astan ds Beukelaar, haar
" ; - :' '» .‘zwa‘g9]_~) '

Met deze 1aatdik_um’mstsn _ ' Qt
'Y als dat ih"1andar»aksedentie , in'

U dé stad i n,eé Q6k¢mB »al8_ -
aak_zandar Jan Naat an oak zonder
vlaaian maar ik mij zsker aan
varuacht maar dis beastjes wetan wel
dat er in antwarpandganaag(zijn,
zoodat in het kart gsschraven want
ik hab niet vaelvtiid ik.ban aan

, hat wachtan aver hB§QB8 jUij- Y
guspracmi ;~gaepraakenihabbsn naam ik aan .

. op aan candicia in dipn gijlhet
vaor het kiazan h9btndat#gij een ,

- meisja pakt maar moagt ge niet _
kiezen dan is het kat vat andars.

~ dus wij levan op dan schippsr » ,
‘.zal er wa1“vaan»zargan niet maar,

en voor ik spijt had van als ik
‘in dan tram stap 2al“ik um -”‘"
zeggen ik had uweh'maader vargetsn
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ta bedanken vaar hare gaedheid _‘
ijegens mij maar zeg dost haar 9‘

'~da camplementen en zegt haar '1 j_
dat ik het den valgenden kaer zal V
doen als ik dan nag sens mag terug 5’

4kamen‘indien ik het‘(.¢..,anleesbaar)
‘-zalVik het betaleh’zullen. 1

Boat-zeHalle de camp1amBnten_" d
als oak ge heel de familie an
bijzander Mijneer Caveliars.r A

Gegraet van mij Catharina Dirkx

Het is heel aardig geschrevan maar.
zet uwan bril maar op indian . _.
gij er geene hebt zal ik er um I »la@V
een leenen als was het voor hetVgemak9l

’.Salu tot later. ii 1»

De brief is gsschrsven daar een angeaefende hand in een taen toch
reads verauderd schrift. Hat woord- en taalgebruik is begrijpelijk,
van de straek,‘Men dient_echter ts bedenken dat in die tijd nag
veel mensen nietdkanden schrijvenl

Kaatje "diende" ruin acht jaar in Antwerpen; Regelmatig kwam ze naar
Ussendrscht, maar ze voaral'veel relatie anderhield met de zusters
van Uudenbosch. In deze tijd bekammerda ze zich aok am het
lichtzinnigylevan van haar jangere zus; Batje;1die veelal haar ant-
spanninglzaaht in minder gaede‘gelsgenheden. Kaatjs zorgde ze1fs'vaar
een gaede~dienstbetrekking voor haar in Antwarpen. Zij had hierbij zo'n
graat succes, dat haar zus in een kloostar ging an als missiazuster
naar Afrika vertrok. »1’ , - 5 1' _

Naar het klaoster. , .

In haar diensttijd leerde Kaatja het Instituut van ds Franaiscansssen
Hissianarissan van Maria kennen. Hat was een jange cangragatie gesticht
in 1877, die zich vnl. het missiawerk tan dual stslde, D8 zustars
massten er.bezit krijgen van de geest van hun geestelijka Vader,
St. Franciscus. Oak millen zij zijn, echte kinderen van Maria en
stellen ziah daaram onder bescherming van hun hamslse_maedar. Dit
trak haar za erg, dat zij in het klaastar zal intreden, v
Op 19 maart 1893 treedt Kaatje in, in deza_Cangregatie¢ Hiar zal zij
leven in de gesst van St. Franciscus an als kind van Mania, tat
wie zij al za vaak haar taevlucht had genomen. .. 1 ii »

92_2222i2é_2e12 £2-' 1
Aanvankelijk was Kaatje_ean eenvaudige klaosterzuster, die-er zich
op taelegde am de vaarschriften van de regal za stipt magelijk na
te leven.
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In het klaastar had zij een nederige taak, n.l.rhet zargen
voor da was an de strijk. Eigenlijk dienstsrswerk.met klaastar-
lijke anderdanigheid. Haagtepuntan van haar klaasterleven mae-
ten angetwijfald zijn gewsast da 4e sept» 1895 an de 17e nav.
1898 de dagen waarap zij haar earsta en eauwige gelafte aflegde.
Has zij zich op die dag van haar gelaften gevaeld heeft, spraekt
uit verschillende van haar brieven, vaaral die welke zij schreef
aan ds zusters van Ussendrecht. Hiarvan geaft een brief die zij
op 23 Juli schrijft duidslijk blijk. Zij sahrijft a.a.

" Gelaaft Zij Jesus Christus V"

Eerw. Superieurs an Zusters
U zult zaa wel vervuldigheid
verliezen met zaalang ta wagtan
ap antwaard van mij. Haewel geen tijding
is gaade tijding zoo oak mat mij. 1
Van den dag dat ik hier in het klaaster gakaman
ban, vaelde ik mij uiterst gelukkig"

w ’ - an A .~
" Nu de antvangst anzar gaede_earw.§Maadar, bedank
‘ ik den goede Jesus vaar Zijne Gratis aan mij

verleent, maar nu nog duizendmaal gelukkiger
zal ik_zijn, wanneer da dag zal aanbraken
~waarap§ik_nij'vaar aeuwig haap met Jazus
te gaan”verbinden§3;;,.¢I"d, Qigx

De brie »anderteksnd met.Bstharina-Disrkx,vtaekamsnde naam» ’ »
Zuster}Ludwina, waaruit blijkt"dat¥zij~waarsahi n1ijk vabrne-Y~*
mans was een-andsra naam ta kiazen bij haar=esuw$gs@ge1afts; dan
diB}\meLke.haderhand zo bakend zal warden. Y"‘W"?'1* ¢i‘1f~
Al kart na haar seuwige gelafts ward zij daar haar'avarste aan-
gewezen voor de missie in China. Zuster Maria Adalphine, de naam
dis Kaatje bij haar eauwige gelpftaVgeka;en§had, was erg blij
dat zij al za vlug ward uitgezanden. Deze vreugde kan niet gatem-
perd warden daar de varscnrikkelijke tasstanden die er in China
vbor missianarissen’bastonden. Ze schrijft dan*oakVa»a; in aan
angadatearda brieT:”’ T ~ “ -s Q; "V;

r"‘i"";.;.L;;;;.q.;ik‘denk dat ik welhaast Antwerpan zal ver-
laten an misschisn nog wel naar hat‘ " 9
verra~afgélegen china ta vertrekken ’ V
al macht het zaaizijn _ “A ” ' 1
lieve zuster Bid veel voor ‘ _ '
mij dat mij toch dit graat geluk tach _ V
niet anttrakken wordt "
ik bB tUCh ZOO gelukkig.-..-¢..,.~...»"

In haar graaida de stille haap{ zich in diensthaarheid aan mens en
Gad ta afferen. Een sacreficie dat aerdar zal warden gabraaht"dan-
ward verwachti p_q 1 : ‘ " i "»» - '.~
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;_ Naar'China.‘ I . -,1 I
wannearvge vanuit Antwerpen vertrekt blijkt er niemand van haar familip
uit Ussehdréaht haar een laatste graet van afsahaid ta kaman brangen.~
Dit mast vaar haar een pijnlijke ervaring geweest zijn, immers,
zij had altijd za veel en zo goad magelijk contact gehauden
met Dssendrecht. ‘V I " 9 I A '
wanneer de reis al tat Marseille, waar de grate oversteek bagint,
gevarderd is; schrijft ze "met haast":een brief naar da zusters in
Ussendraaht. Uaardelijk sahrijft ze a.a. :

" J.N.3.F. '0ssendreaht Hallande ’ I
Marseille 10 maart
Revererende Mere Superieure

Net haast kan ik U eenige waarden . Av
sahrijven en U wat nieuws mededeslen.
U zult zeker al van mijn vertrek gehaard hebban __,
niet maar of ik galukkig ban bahaef ik U niet ta zeggenfe,
want mijn innigste verlangen is missianaris van Maria i
ts Zij wq.-" _ 1

"....Eerwaards Superiaure ik zau zaa gaarne veel
nieuws schrijven maar den tijd laat het mij niet toe

“' maar zal trachten U later mijn reisverhaal mes ta deelen. H
wanneer gij daze brief antvangt zullen wij reeds var op
zee zijn, wij vartrekken zandag 12 maart am~4 uren namiddag
wij zijn met 14 zustars an 12_patsrs hat is Qeena kleinig-
heid als aak den Bisschap van china nu maet ik mijn I
best gaan doen om chinees te leeren en ik die nag 0

*zaa sleaht fransah spreek maar afin. Jasuske moat het
"*5maar wetan zonder Ham kan ik tach niets het zal wel

gaan Sursum Carda.........." __
".......later zal ik U nag veal nieuws schrijven want mijn
papier wardt klein en mijn tijd nag kleiner....." I '

v. . »

Dat haar tijd nag kleiner zal warden zal eenieder die van de
zuster Marie Adalphine gehaard heeft, bekend zijn._ V

 £2-Eb£22:_2s_E2£<.§2£2eeE229- e  
De zgn. bakserapstand vdnd plaats in china in 1900. De naam
"bakser" verwijst in feite naar een vuistvechter. In China waren
dit "Verenigde Sahsrmers" van "Eendracht en Raahtvaardigheid".
Zuiver gespraken waren ze een sskte met een grate haat tegen de Chr.
gadsdienst. Hun dikwijls jange valgelingen warden enarm gedrild en ‘
gahypnatiseerd. Tijdens welke ze de verschrikkelijkste bezweringen
maesten doen tegen de Christenen. - ‘ '

Aan het hoafd stand Yu Hien een Tartaar die in 1899 Gauveneur/Onderai
koning van de pravinaie Shangtung was. Daar zijn wreedheid had hij§g4
reeds v66r 1900 de bijnaam van "beruahta Christenmaardenaar". -
Under buitenlandse druk ward hij afgezet maar daarna weer aan- u
gesteld.'g I .¥1=i ' - :0“
Reeds lang kaesterde hij~het vaarnemsn de Christenen uit te raeianv
en zich van de alerus te antdaen. _" _ pp». 9
Up de natianale feestdag wsigerde hij van de bisschappen die hem. ‘
anderharig waren gasahenken aan ts nemen. In dat land een_vreselijke
belediging én een taken aan de wand.
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De vervolging groeide, er warden door zijn aanhangars pracessies
gehouden waarin de dood van de Christenen geeist ward.
Hij trachtte hen zand in de ogen te straoien door ts zeggen dat
ze niets ta vrezsn hadden.’ I ‘i'q -
Tijdens de bokseropstand mengden Eurapasa troapen rich in defetrijd.
Toen men hoorde dat deze waren teruggeslagen durfden de Christenen
zich niet meer ta vartanen. . __ snag
De residentie dar protestanten ward in brand gesteken. V
Mgr. Grassi raadde de jonge priaetersiaan uit do atad ta vluchten. M
Hij sprak: "Bareidt u voor op de doad ik absolveer U van uw 1
zanden". _ - '~-:
Hij verlangde zelf niet te vertrekken an wensta als hat offer van u
zijn leven gevraagd ward, dit to brengen.

0ak Zr. Marie Adolphine heeft zich laten antvallen toen haar ga-
vraagd ward of ze niet bang was in stukken gehakt ts worden:
"0 indisn dit zal gebeuren zal ik naar de hemel gaan an ik zal
bij U rondkomen en zeggen:»V hier is aan stukje van mijn

II .palmtak _ _ :1?‘ _,. I . . ..

Later vartelda ea nog: %Men moat lijden voordat men naar den
hemel gaat." -7 ._~~o ’ _ _ V3 -
gp 28 juni beslaat da bisschop de vrouwen en kinderen uit da
stad te sturen niat_wstenda dat deze van de lugubsre onderkoning
de stad .niet,uit-maahtan. ;"' " _.
Tegen de avond omsingeLde~ de baksers en hun trawanted do bis-
schoppelijke residentie_am deze in brand te steken._8ang voor
wapens kwamen er enige.bokser~abservanten an de bissohop zei
dat-hun angst voor vvuurwapenayongagrond was. " _"
Daarna ruida de anderkoning oa.zaak¢weer op. De keizerin riep
hem naar Peking terug en vrosgvamade Europeanen mat rust te
laten. Hij dwong han"echter naar een»kleinere omgaving ta ver-
trekkan. En zo vertrokksn in de nacht van 5 op 6 juni 26 par-
sonen w.o. 2 bisschoppen, 2 patera,.8Bn broader an-7 zusters
naar een klein huis. . A
Zij wisten met aan zekerheid grenzende waarsahijnlijkheid wat hun
te wachten'stond; doch zeiden: "Uij zijn immers bereid".
Twas christenan hadden om de anderen ta sparan het plan opgevat
de anderkaning ts vermoorden doch warden er door de peters van '
afgebracht. Dndsrtussen ward het 9 Juli.
Men vierde heel stilletjes het~naamfeest van Pater Theodoricus.
En wel watande wat hen te-wachten stand, zeiden. ze: "Pater _ _
misschien viert men volgend jnar wel he naamieest." if--_ »

De anderkoning was inmiddels in‘ aantoaht,
bij~het huis/gevangenis aangekomen gaf hij
naar binnen en grijpt alien." Het was visr
Mat zij verwachtjhaddan; gebeurde niet. Er

mat Zijn geleidai
het bevel: "Gaat
uur in de morgen.__“ ~ -
was geen tegenstand, allen

lagen geknield nadat de bisschop de absolutie gegeven had. ' '“
Zij warden geslagen, gebonden en naar buitan geslaapt en naar een
tribunaalrgabracht wear de “rechtvaardige" Yu Hien recht zouvspre—
ken. Hij verpliaht hen to knielen an besahuldigtgze ervan hem'env
het volk bsnadeeld ta hebben. H -
De Coadjutar Mgr. Fagolla antwooxdde: "wij hebban niemand bsnadealdg
doch aan valan-gaad»gsdaan". "Ale gs ans dood dan zult gs dit niet-
ongestraft doen".
Razand gewordan vliegt Yu Hien overeind en treft ham tweemaal met' 9
een;dolk an dodelijk in ds borst.»0p het sein "daodt allen" war~- ,~
den de hoofden _= ~. <»
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en armen dar slachtof ers, en dat wares ze inderdaad, afgeslagen.
De zeven zustars lagen in het belendend vertrek geknield
het Te Deum te zingen. i» ~ V
Zij andergingen nuchter gesteld, hetzelfde Iat........

De lichamen warden, :15 die van zware misdadigers, ontbloat in het
openbaar tentoongesteld. " I V‘ 1
Daarna warden hun lijken buiten de stadsmuren in een greppel
gegoold wear ze drie dagen bleven llggen.
Teen warden ze, uit vrees voor hesmetting,‘bu1ten de stad begraven; :

aftdaar wear men misdadigers etc. “ts ruste 1e1'.
1

De haofden van de bisschoppen, paters en andere mannen warden
op lansen gesteken of in+kistjes"gezat eniter afechrik aan . 1 I ~
"den v0lkeVWgeto0nd." ’ . ~, 1 :..~fW.»

De razernij ging verder en sloeg over de gehele provincie
A

e

Brie maanden duurde de vervolging en Rosaten 4000 mar€e1aren;* 1,
onder wrede mertelingen het Ieven, waaronder Zr. Marie Ad¢£pniaa;"' “
De R.K. kerk beef: haar an o.a. zes medezustsre~frenciscaneseen, op
24 nav. 19&6, zalig vsrklaard
Maar lang aadat alla aardee gebedan van Kaatja zijn gesprakan, an al
haar tranen van vraugde an verdriet zijn vergaten, zeta}: zij nog, _=
hoog tusssn one.

1 . g, I

De seven zzraiars éie in I996,
dear as Bsiizsens is Shins ._
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Uitarat liege
Zr. Maria dolphina
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— " Van Fabriekmeiaje tot Martelares"

door: DR. L. Smit 15 nav. 1946
— " De Bokseropstand"

artikel zonder titel en ongedateerd.

PBEEEEEEEEEE‘
- fotocopy gab. akte uit burgelijke stand Dsssndrscht.
— Afschriften van verschaidene hrieven van Zr. Maria Adalphina
- Uersahillende kranteartikelan.

Zijdelingsa informatie:

- "De karkelijks geschiedenis van het Bisdom Breda"
Door: 3.8. Kruger.

H22_2e25_222=
A.Pijnsn, voor zijn instuatie.
Maj. D. Mous, voor materiaal an toelichting:
Pater van Geffen, voor hat verstrekken van sahriftelijke
informatie.
A. Mattheussens, voor fotooopieén
en J. van Loon.

Fons Pijnen (de jonge).

Alla pentekeningen in Tijding 79/2: Bart Janssens.
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