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HE! GAODE MEE ….. 
 

Folklore en vertelsels bij wandelingen door Nuenen 
 

door Kees Verkooijen 
 
Kees Verkooijen neemt de uitnodiging van het bekende liedje van Gerard van Maasakkers 
vaak letterlijk op. Hij struint in zijn vrije tijd graag over Nuenens paden en dreven en maakt 
daarbij meestal een praatje met mensen die hij tegenkomt of loopt bij een bekende binnen om 
onder een gezellige kout een kop koffie of ander spraakwater te drinken. Dan komen allerlei 
waargebeurde en gefantaseerde, oude en nieuwe, sterke en minder sterke verhalen aan de or-
de. Kees vertelt in het navolgende enkele van die ‘reis’verhalen. 
 
Gebruiken in verband met het kerkelijk leven 
Het kerkelijk jaar in de rooms-katholieke kerk is 
anders opgebouwd dan het burgerlijk kalender-
jaar1. De eerste januari wordt als een feestdag 
gevierd, toen en nu nog. Nieuwjaar werd op veel 
plaatsen op oudejaarsavond om 12 uur ‟s nachts 
met een jachtgeweer „ingeschoten‟, soms ook 
wel door gildebroeders. Op sommige plaatsen 
ging de jeugd langs de deuren met het liedje: 
 

Nieuwejaarkes zoete 
het verke heeft vier voete 
vier voete en een stert 
dat is toch wel een worstje werd 
worst, worst, worst. 

 

De zesde januari is het driekoningenfeest2. Daar 
werd door de jeugd in het dorp ook het een en 
ander aan gedaan. Verkleed, of alleen maar met 
een kroontje op, langs de deuren gaan en zingen: 
 

Drie koningen, drie koningen 
geef mij ‟n nieuwe hoed 
mijne ouwe is versleten 
mijn moeder mag ‟t nie weten 
mijn vader heeft geen geld 
Drie koningen in „t veld 

 

Met carnaval met de rommelpot en/of in op-
tocht de straat op zingend: 
 

Jan t‟is vaste ‟n avond 
Ik kom niet thuis voor ‟t avond 
‟s Avonds in de manenschijn 
als vader en moeder naar bed toe zijn. 
Ik heb gezongen en niks gehad 
Gif me ‟n stuk van ‟t vèrreke z‟n gat 

‟t Vèrreke z‟n gat is toegevroren 
Mieke hè d‟r mes verloren 
Rommelpotterij, rommelpotterij, 
gif me unne cent dan ga‟k voorbij, 
gif me unnen appel of  ‟n peer, 
dan kom ik ‟t hele jaor nie meer. 
 

 
 

Kinderen zingend met de rommelpot op Driekoningen 

 
De vorig jaar overleden Anna Kooijmans-
Strijbos uit De Akkers kende al die liedjes en 
versjes nog van buiten. 
 
Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse 
vasten. Dat wilde zeggen: askruisje halen,  
snoeptrommeltje aanschaffen en daarna vasten. 
De vastentijd was voor volwassenen bedoeld 
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maar voor zware arbeid werd door de kerk dis-
pensatie verleend. De meeste mensen hadden 
zware arbeid en de allerarmsten hadden al 365 
dagen per jaar vasten. Maar toch werd er alge-
meen gevast. Aswoensdag en alle vrijdagen in de 
vastentijd waren bovendien onthoudingsdagen; 
dus behalve vasten ook geen vlees eten. 
Met Palmpasen, de zondag voor Pasen, werden 
palmtakken gewijd en uitgereikt. De palmtakjes, 
in onze streken takjes van de buxus sempervi-
rens, waren tegen allerlei onheil, speciaal tegen 
onweer. In huis werd het  takje in een wijwater-
vaatje gedoopt en werd het huis gezegend. Was 
het onweer voorbij dan zei men: “Ziede wel dat het 
helpt, de bliksem is niet ingeslagen”. Was dat toch 
ergens gebeurd, “…. dan zal men het palmtakske 
wel vergeten hebben”. Voor de bescherming van de 
veldvruchten werd op vier hoeken van de rogge- 
en havervelden een palmtakje in de grond gesto-
ken. In een vochtig voorjaar groeiden de takjes 
soms aan. Volgens Piet Spitters uit Stratum gold 
de palm, de buxus, als vervanging van een te 

 

duur hagelkruis. 
Op Paaszaterdag werd het water gewijd. Dit 
wijwater kon bij de kerk worden afgehaald en 
daarin werd de nieuwe paaskaars gedoopt. 
De eerste zondag na de eerste volle maan in de 
lente is het Pasen. Met Witte Donderdag zwegen 
de klokken, ze vertrokken naar Rome en op 
Paaszaterdag  kwamen ze om twaalf uur met 
veel gelui terug uit Rome. 
Paaseieren zoeken gebeurde niet overal. Bij de 
familie Van Gerwen-de Greef, thuis op Eeneind, 
gebeurde dat in het bos achter de Collse Hoeve. 
Een zekere Schippers uit Rotterdam was toen de 
eigenaar van de hoeve. Vader De Greef was zijn 
rentmeester en jager en samen verstopten zij de 
hardgekookte eieren. 
Op de boerderij van Rooijakkers aan de Berg 
werden chocolade eitjes in de open schuur ver-
stopt. Dat wisten de dames Van Tien-
Rooijakkers en Teunisse-Rooijakkers te vertellen 
met als bijzonderheid dat hun vader in die 
schuur een „huiske met een hartje‟ had gemaakt. 

 

 

◄▲Valkenswaardse bedevaart naar Handel, 
die altijd door Nuenen komt. 

 
Die vader had een bijzondere gave: hij kon na-
melijk wratten „overlezen‟. Er kwam dan een 
doorgesneden rauwe aardappel en een gebedje 
aan te pas. Dan ging de aardappel de plee van 
het huiske in en wanneer die aardappel verrot 
was, waren de wratten ook weg. 
 

De meimaand was Mariamaand; dus te voet door 
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Sint-janstros. 

 
de korenvelden op bedevaart naar de bedevaart-
kerk van Son of Meerveldhoven, dat hoorde er 
bij. Van thuis werd een stuiver of drie centen 
voor de stoel in de kerk meegegeven. Als je dan 
bleef staan, kon je daar na de mis een ijsje voor 
kopen; je moest immers nog te voet terug. Een 
bedevaart met erwten in de schoenen is een 
sprookje. Grote bedevaarten, zoals naar Handel, 
Kevelaer in Duitsland of Scherpenheuvel in 
België, bestaan nog steeds. 
 
De 24e juni, de geboortedag van de H. Johannes 
de Doper, is een belangrijke dag in de landbouw. 
Het voor de tweede keer uitlopen van bomen en 
struiken, het zogenaamde sint-janslot, is vooral 
op eiken goed te zien. Er werden dan op veel 
plaatsen sint-janstrossen of -kransen aan boven-
lichten van deuren gehangen tegen donder en 
bliksem. 
Die trossen bestonden meestal uit zeven krui-
den. Ze verschilden per dorp van samenstelling 
en omvang. Ouderen in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten weten nog wel dat moeder of 
grootmoeder dat deden maar niet waarom. In 
Leenderstrijp worden nog elk jaar tijdens een 
openluchtmis bij de Sint-Janskapel goed gevulde 
sint-janstrossen gewijd. De trossen bevatten 
sint-janskruid, varens, zegge, korenbloemen, wit- 

te en rode rozen, madelieven, grassen, notenbla-
deren en lissen. De trossen geven bescherming 
tegen blikseminslag, ziekte, brand en de duivel.3 
Ook huislook op het schuurtje, donderbaard, 
tegen onweer is nergens vreemd. 
 

In augustus werden op veel plaatsen oogstfees-
ten georganiseerd. 
 

In de herfst werd op 3 november de naamdag 
van Sint-Hubertus, patroon van de jacht, gevierd 
met gewijde broodjes tegen hondsdolheid. Bij 
Fien de Greef at men een snee witte mik in 
plaats van bruinbrood. 
 

Met Kerstmis hadden veel mensen een zelf ge-
maakt kerststalletje met beeldjes en dat gebuik is 
nog steeds in zwang. In de kerken werden en 
worden kerststallen van allerlei afmetingen ge-
plaatst. Een grote attractie voor kinderen was de 
knikengel. Elk kind mocht een centje in het 
gleufje van het bakje van de knikengel doen, die 
dan dankbaar knikte. En de pastoor knikte later 
dankbaar mee! Sommige kinderen en ouders 
bezochten meerdere kerken om kerststallen te 
bekijken. 
 

 
 

Een knikengeltje voor een kerststal. 
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Wereldse gebruiken 
In vroeger tijd hoorden lijfstraffen bij de opvoe-
ding; „over de knie‟ was niks bijzonders en er 
werd dan gezegd: “kontje, kontje wa maakte ge mee”. 
Als de jeugd dwars tegen de wil van ouders iets 
uit wilde halen, kreeg men te horen, ”As ge da 
mar uit oe lijf laat, anders zal oe kontje kermis vieren”. 
De kermissen van toen waren „restanten‟ van de 
eeuwenoude jaarmarkten. Kermis is oorspronke-
lijk een jaarlijks feest ter herdenking van de 
kerkwijding (kerkmis) in het dorp, waarbij dan 
ook een markt werd gehouden. Kerkmis is ver-
basterd tot kermis. Er kwam veel geweld en 
vaak dierenbeulerij aan te pas zoals het aan de 
poten opgehangen van levende hanen en dan 
geblinddoekt de kop afslaan, palingen de kop 
aftrekken, geketende dansende beren, dressuur 
met een zweep, stokslaan en nog veel meer. Ook 
had je er de stoomcarrousel (draaimolen), 
schommels en prijsschieten. Naast muziekanten 
en straatzangers waren wonderdokters en kwak-
zalvers van de partij. De kop van Jut bestaat nog 
steeds. 
 
Op zoek naar een heks 
Een van mijn wandeltochten stond in het licht 
van een opmerking van Van Gogh in een van 
zijn brieven: …..het andere wordt bewoond door een 
braaf mens, dat toen ik er kwam geen mysterieuser be-
zigheid verrichtte dan haar aardappelkuil om te werken, 
doch evenwel ook moet kunnen toveren, althans zij 
draagt de naam van “heksenkop”. 4 Ik was erg 
nieuwsgierig naar wie die heks geweest kon zijn. 
De tocht bracht me als eerste bij Janus Jansen 
op Eeneind. Hij is lid van het Antoniusgilde. 
Dat gilde staat in verband met de Sint-
Antoniuskapel, gewijd aan „Sint-Antonius met 
het varken‟. Die kapel stond tot circa 1920 aan 
de huidige Opwettenseweg. De fundamenten 
liggen nu onder de parkeerplaats tegenover 
huisnummer 191. Vroeger was de kapel afhanke-
lijk van geschenken die weer verkocht werden. 
Zo kreeg een antoniusvarken een klokje om de 
nek en mocht dan overal vrij rondscharrelen tot 
het vet genoeg was voor de slacht en de ver-
koop. Janus weet veel over Eeneind te vertellen 
en heeft daar ook een boekje over geschreven.5 
Hij had wel eens gehoord van een bijzondere 
vrouw, Petronella Adriaans, geboren op 31 
maart 1860. Zij was beter bekend als Nelleke 
Schoer6. Die bijnaam had ze te danken aan het 
poetsen en schuren, van het vele koperwerk op 

de vensterbanken dat alleen aan de straatkant 
gepoetst werd; de rest was groen. Zij was een 
ongehuwde moeder van, naar men zegt, een 
doodgeboren kind.7 Zij heeft een paar jaar moe-
ten „brommen‟ omdat ze dat kind tussen de 
boonstaken had begraven en dat was aan het 
licht gekomen. Ze was er na terugkomst uit de 
gevangenis niet properder op geworden. In het 
boekje van Janus Jansen staan veel gegevens 
over de vroegere tijd. Ondermeer hoe het toen-
malige gehucht Eeneind door de spoorlijn 
Eindhoven-Venlo in tweeën werd gesplitst. Het 
stationnetje had ook zo zijn voordelen als goe-
derenstation; onder andere voor de aanvoer van 
„menselijke beer‟ uit Utrecht. Er zijn daar grote 
beerputten gemaakt voor dat kostbare spul: 
“Utrechtse stront op Nuenense grond”. 
Het stationskoffiehuis deed goede zaken en er is 
zelfs een „van alles winkeltje‟ in geweest. Het 
„Eeneinds zat hermenieke‟ had daar haar vereni-
gings- en oefenlokaal. Ook de nieuwbakken 
bierbrouwer deed het niet slecht. Dat gebouw 
bestaat na vele verbouwingen nog steeds. Door 
al die veranderingen heeft het diverse bijnamen 
gehad zoals „het kasteel‟ of „de villa‟ en later „het 
spookhuis‟. Maar de meeste mensen daar ken-
den het nog als „het kosthuis van het Bels ma-
dammeke‟.8  
De Collse heks kan niet de heks zijn die Van 
Gogh beschreef. Daar was zij toen nog te jong 
voor.  
 

 
 

Voormalige Antoniuskapel aan de Opwettenseweg. 
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Naar Boord en De Geer 
Die tocht bracht me via Hein Scheepers, lid van 
het St. Catharinagilde op Dubbestraat 6, naar 
Jan de Greef op Dubbestraat 2. Jan is beter be-
kend als Jan de melkboer. We hebben, net als 
vroeger, gezellig gebuurt onder een goed dra-
gende notenboom met verhalen uit die tijd. 
Jan vertelde dat er op Boord in grootmoeders 
tijd kleine huisjes stonden die allemaal afgebro-
ken zijn. In een van die huisjes woonde Nel van 
Veghel. Of zij heks genoemd werd, is onbekend. 
 

 
 

Boerderij van Jan de Greef Dubbestraat 2. 
 

Jan de Greef wist nog enkele bijnamen zoals 
Net Kittel omdat haar vader ketellapper was. Zij 
woonde  op de Refeling. Fried Putter werd zo 
genoemd omdat hij vogeltjes ving, zijn echte 
naam was Godefridus Raaijmakers. Piet Swin-
kels was doodbidder, dat wil zeggen dat hij 
kwam aanzeggen wanneer er iemand in de buurt 
gestorven was. 
 

Na een ronde door de boerderij van Jan met 
rijtuigen, melkwagen en dergelijke, volgde het 
afscheid met verwijzing naar het volgende adres 
op De Geer en het verzoek om nog eens „langs‟ 
te komen. 
De Geer is een zijstraat van Boord. Hier woont 
Martien Jansen. Een oom van Martien, Marinus 
Jansen, was de eigenaar van de voormalige her-
berg en boerderij de Kapperdoes. 
De schoonmoeder van Martien is een dochter 
van slager Johannes Smulders waar de schaap-
herder Evert de Vries altijd pens kwam halen 
voor zijn honden. Maar al met al had ik nog 
steeds geen heks gevonden. 
 
Het volgende adres was misschien nog het be-
langrijkste want mijn zoektocht had een heks als 
doel en Net Kittel kon daar misschien voor in 
aanmerking komen. Een familielid woont in de 
Eikenlaan en dat is Cor Molenaar . Cor vertelt: 
"Netje Kittel, geboren in 1872, kan niet de heks van de 
aardappelkuil uit de brief van Van Gogh zijn. Haar 
ware naam was Antoinetta Petronella Josina Vroomans. 
De grootvader van Cor Molenaar, Peter (Pietje) Mole-
naar, was schaapherder in Mill en weduwnaar geworden 
toen zijn vrouw omkwam door een granaatontploffing in 
de keuken. Pietje is naar Nuenen vertrokken en inge-
trokken bij Netje Kittel in een dubbel huis in de Refeling 
bij de Boschhoeve. Naast haar woonde een zekere Salo-
mon.”  
 

▼Kapperdoes. 
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Naar Gerwen 
In Gerwen bij de kaartclub van de KBO in het 
verenigingsgebouw D‟n Heuvel kwamen meer 
gegevens boven tafel. Toos van de Sanden en 
Christianus (Janus) van den Bogaard  wisten wel 
wat bijzonderheden. 
Zoals over de schaapherder en zonderling Evert 
de Vries. Hij had meer honden dan schapen zegt 
men, maar dat was alleen als er veel jonge hon-
den waren. Voor zijn honden ging hij vaak pens, 
dat is voormaag van de koe, halen bij slager Ja-
nus Pastoor aan de Gerwenseweg, de voorgan-
ger van slager Van Kemenade. Dat deed hij ook 
bij slagerij Smulders in Nuenen. Het hondenge-
recht werd in een stuk papier gewikkeld, in een 
jutezak gekwakt en over de schouder mee ge-
nomen. Ook had Evert twee luxe paarden, die 
werden gebruikt toen hij nog als standaardruiter 
optrad bij het Heilig Kruisgilde. Deze paarden 
werden in de oorlog door het Duitse leger ge-
vorderd. Evert leefde wel teruggetrokken maar 
was niet bang. Hoe hij het voor elkaar kreeg, 
weet niemand maar hij haalde „s nachts zijn 
paarden bij de Duitsers terug. Hij leefde op het 
Laar tussen de dieren alsof hij een van hen was. 
 

 
 

Evert de Vries. 
 

Daarna een bezoek aan Janus van den Bogaard 
in de Spotvogelstraat. Janus was niet thuis maar 
zijn vrouw wel. Die wist veel bijzonderheden: 
onder andere over Mia den Tram, haar huisje, 
haar vuil gezicht en haar misvormde oog. Een 
bijzonderheid was ook dat toen haar broertje 
Antoon 6 of 7 jaar oud was, hij elke avond om 
10 uur begon te gillen omdat er spoken op hem 
afkwamen. Dit heeft een hele tijd geduurd en 

moeder is ten einde raad te voet naar een kloos-
ter in Helmond geweest. Een pater wist daar een 
middel tegen; wat precies is niet bekend maar 
het heeft geholpen. Mevrouw Van den Bogaard 
had een recent maandblad waar dit verschijnsel 
in beschreven staat. Op internet is dit ook te 
vinden onder de naam slaapverlamming, een 
verschijnsel dat vaker voorkomt dan men denkt. 
Bij een volgende bezoek aan de familie Van den 
Bogaard in Nuenen was Janus wel thuis en aan 
het woord.  
Een ander vreemd figuur op het Laar was Mar-
tien Verhagen, een oermens die net zo knorrig 
als zijn varkens was. Die varkens slachtte hij zelf 
op de knuppeltjesdeksel9 van de waterput. Hij 
had dan ook de bijnaam van Mart de Kuus. Ie-
mand die hij niet vertrouwde en in zijn nabijheid 
kwam, werd met een stok of geweer bedreigd. 
Vooal met de opgeschoten jeugd had hij het 
vaak aan de stok. Piet Teunisse die voorheen in 
Gerwen bij zijn ouders woonde, vertelde dat ze 
met een man of acht een flinke boomstam, die 
daar langs de weg lag, bij hem pal voor de deur 
hebben gelegd. Het antwoord kwam snel. Hij 
schoot met zijn jachtgeweer over de bengels 
heen, maar toch zo laag dat het hoedje van een 
van die knapen van zijn hoofd vloog. Martien 
had ook enkele lapjes grond, waarvan de af-
scheiding naast een andere eigenaar niet meer 
was dan een greppel. Na een ploegbeurt had die 
buurman zijn ploeg laten staan voor de volgende 
dag. Mart meende dat de greppel een metertje in 
zijn nadeel was opgeschoven. Hij heeft toen die 
ploeg ter plekke gedemonteerd, op een kruiwa-
gen geladen en alles in de dichtstbijzijnde sloot 
gekieperd. 
 

 
 

De Ploeger.10 
 

Hij had een melkkoe die tevens zijn trekdier 
was. Het verhaal gaat dat Mart met zijn kar en 
koe op terugweg van Helmond langs de weg 
liggende stenen had opgeladen. Dat had men 
gezien en doorgegeven aan de politie die er ach- 
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ter aan ging. Mart was de onschuld zelve!: “Dat 
zullen die belhamels wel gedaan hebben om te zien of 
mijn koei dat kan trekken. Ik heb zelf steeds naast mijn 
beest gelopen. Ge kunt ze terug krijgen,” zei hij en 
zette zijn schouder onder de zijkant van de kar 
en alle stenen schoven de weg op en hij ging 
weer verder. 
Ook kwamen sommige mensen melk van die 
ene koe bij hem halen; zoals zijn buurman en 
Janus van de Bogaard en diens zonen van de 
Stiphoutseweg in Gerwen. Toen Mart al wat 
ouder werd, is hij eens achterover van zijn kar 
gevallen en kon toen niet meer overeind komen. 
Helpende handen hebben hem toen naar binnen 
gedragen en in zijn krib gelegd. Zuster Céline 
van het klooster heeft hem nog enkele weken 
verzorgd. Buurman Dekkers voerde hem ge-
klutste rauwe eieren tot Mart zijn laatste adem 
uitblies. Volgens omstanders leek dat meer op 
bellenblazen, gasbellen van die rauwe eieren. 
 

 
 

Zuster Céline. 
 

Christiaan van de Bogaard jr. was toen nog een 
schooljongen maar wist nog veel te vertellen ook 
al omdat zijn vader een goede verteller was van 
verhalen uit de oude doos. 
De Van de Bogaards „deden‟ in het veld van 
alles wat niet mocht zoals in het jachtgebied van 
jagers konijntjes strikken en fretteren, mollen 
vangen met ringklemmen en met de hand eek-
hoorntjes vangen. Het ging daarbij voornamelijk 
om de velletjes die in Helmond verhandeld wer-
den. Daar werd met een dobbelsteen dubbel of 
kiet gespeeld. Met dubbel kreeg men dubbel 
betaald voor die huidjes en bij kiet kreeg men 
niets. De „uitgeklede‟ mollen werden wegge-
gooid en door roofvogels en kraaien opgeruimd 
en de eekhoorntjes werden opgegeten, dat was 
een lekkernij. 

Ook kikkerbillekes stonden op het menu. Ker-
kelijk gezien, was vlees of jus uit vlees op vrijdag 
verboden; dus visdag. Daar wisten de Van de 
Bogaards wel raad mee. In de waterlopen zat 
toen nog genoeg vis, zoals zeelt en paling en 
daar meenden zij evenveel recht op te hebben 
als de pastoor. De allerarmsten hadden zeven 
vleesloze dagen in de week. Aardappelen in 
juinsaus en juinstampot was bijna dagelijkse kost 
en soms mocht Cor Briggen een gerookte bok-
kum leveren. Stokvis van een half jaar oud, ge-
schikt om in een paraplubak te zetten, was er 
ook alleen maar als het armenbestuur die over 
had. Lang in de week zetten en knuppelen of 
beuken was soms een oplossing. 
 
De weg van Gerwen naar Stiphout was en is 
omzoomd met zomereiken. Einde zomer wer-
den de eikels door de jeugd geraapt en verkocht. 
Die eikels werden thuis opgehaald en gingen 
ook naar Helmond. Ze werden gesorteerd voor 
zaadgoed en voor surrogaatkoffie (eikeltjeskof-
fie), de rest ging naar de varkens. Er werden in 
de bossen en aan de bosranden ook grassen 
verzameld voor zaaigoed. Dat was zilverkleurig 
kemkesgras (kamgras) en enkele en dubbele 
geelvring11. Dat werd thuis gedorst en ook weer 
in Helmond verkocht. 
In het bos woonde in een keetje een bedelaar 
met de bijnaam Jan Botram. Zijn broer woonde 
in een woonwagen die hij geregeld verplaatste. 
Hij ging ook langs de deuren als scharensliep. 
Die broers waren volgens Janus aardige mensen. 
 

Bij warme dagen stond in het veld aan de weg 
bij Beth en Graad Braoi bij Stad van Gerwen 
een emmer water en een drinkbeker klaar om de 
dorst te lessen. Dat is nu Stad van Gerwen 4. 
Braoi of Braai was een bijnaam.  
Op het Laar woonde, in een gehuurd bijhuisje 
van opa en oma Teunisse, Zwarte Toos met 
haar man Jan Maas en drie kinderen. Haar man 
is in de oorlog op het vliegveld van Eindhoven 
omgekomen. Zij viel op door haar gitzwart ge-
verfde haren en naar men zegt, hield ze er meer-
dere mannen op na. Haar kinderen zijn haar 
ontnomen en ondergebracht in Huize de Burght 
aan de Geldropseweg in Eindhoven. Ze is ver-
huisd naar Opwetten als „vrouw van verdachte 
zeden‟. 
 
Een uit een Duits werkkamp gevluchte Greunin-  
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ger (Groninger) was onderduiker en knecht op 
de boerderij van de familie Rooijackers aan de 
Berg te Nuenen. Opa Rooijackers zat toen net 
gevangen in het kamp te Vught. De zogenaamde 
knecht, Jan Jacobs, ontpopte zich na de oorlog 
als een partizaan (PAN-man). Hij leerde Zwarte 
Toos kennen en is met haar gehuwd. Omdat nu 
alles goed ging, mochten de kinderen weer bij 
haar wonen. Haar ware naam was Toos Maas en 
die werd nu Toos Jacobs. 
Nog een vreemd figuur was Ant Kuipers uit 
Stad van Gerwen. Zij pachtte jaar-
lijkse een aantal banken in de kerk 
van Gerwen. De pastoor was zo 
van een hoop gezeur af en de ban-
ken werden toch bezet want Ant 
verpachte ze weer met winst. 
 

Kindersterfte 
Een ander deel van Gerwen is Al-
vershool. Daar stonden veel kleine 
huisjes zoals Vincent van Gogh die 
schilderde en die hij mensennesten 
noemde. In een daarvan woonde 
het gezin Van de Westerlo. Dat is 
een verhaal apart. 
Johannes van de Westerlo, wever 
uit Mierlo, was op 19 april 1861 
gehuwd met Antoinetta van Dijk 
uit Nuenen. Zij is op 22 augustus 
1890 overleden. Volgens insiders leek dat huisje 
precies op dat wat Van Gogh schilderde in juni 
1885 met de vrouw die met de aardappelkuil 
bezig is en heks genoemd werd. Die vrouw zou 
„t enig overgebleven kind, dochter Wilhelmina 
(Mia of Mina), geboren 11 juli 1869, kunnen 
zijn. Moeder en dochter waren even „proper‟ en 
niet om aan te zien met handen zo zwart als 
voeten, wat in die tijd wel meer voorkwam. Mi-
na was op 16 mei 1895 getrouwd met Hendrikus 
van Grootel, klompenmaker uit Tongelre, en 
woonde in dat hutje met man en hun kinderen. 
Van de acht kinderen die daar geboren zijn, ble-
ven er maar drie in leven. De vijf anderen zijn na 
het stoppen van de borstvoeding al na korte tijd 
gestorven. Dit had te maken met verkeerde voe-
ding en vooral met het slechte water. Op veel 
plaatsen stond de drinkwaterput op slechts en-
kele meters van de gierkuil; het „huiske‟, zonder 
ton onder de zitplank. Mina ging soms naar het 
dorp om boodschappen te doen met een zak op 
haar rug. Op haar tocht hield ze telkens halt als 

ze een bekende tegenkwam en zette die zak neer 
om een praatje te maken. Dat bezorgde haar de 
bijnaam van Mina de Tram. Een tram stopt ook 
bij elke halte. De meeste mensen kenden haar 
ware naam niet eens. Ze deed voor wat bijver-
dienste mandenvlechten. Door een ongeluk bij 
het ontschorsen van wilgenteen voor de kookke-
tel, had zij een misvormd oog opgelopen. Met 
een huid als van een stoffige aardappel, zoals 
Van Gogh dat noemde, had ze een heksachtig 
uiterlijk. Ze is wel nog 80 jaar oud geworden.  

 

Boerenhuis met spittende boerin.12 

 
Amuletten 
In het bijgeloof spelen allerlei voorwerpen als 
hulp in voor- en tegenspoed een grote rol. Dit 
was en is nog steeds zo bij arm en rijk en niet 
alleen in Nuenen. Toch valt het op dat men er 
juist hier weinig van weet of van wil weten. Om 
er enkele te noemen: 
Het mollenpootje aan een koordje om de hals 
van baby‟s om gezond te blijven en voorspoedig 
tandjes krijgen. 
Een hazen- of reeënpootje in de wieg om later 
goed te kunnen lopen. 
Een kastanje in de kleren tegen rheuma. 
Een touwtje met een bepaalde knoop er in tegen 
schrijnende pijnen. 
Vooral bijzondere stenen tegen en voor van 
alles. Uitgezonderd de dondersteen natuurlijk, 
die is met onweer uit de lucht komen vallen, 
dacht men. Iemand die vervelend of ondeugend 
is, wordt ook wel dondersteen genoemd. 
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Noten: 
 
                                                
1  Het kerkelijk jaar begint met de 4e zondag voor Kerst-

mis en eindigt op de laatste zondag na Pinksteren. Het 
aantal zondagen na Pinksteren varieert van 24 tot en 
met 28 afhankelijk van Pasen. Het burgerlijk jaar loopt 
volgens de Gregoriaanse kalender, ingevoerd in deze 
regio op 14 december 1852, van 1 januari tot en met 31 
december. 

2  Op 6 januari, Driekoningen, viert de rooms-katholieke 
kerk het feest van de openbaring van de Heer, Epifanie. 

3  Zie hiervoor ook de geschiedenis van Leende, Toren-
feesten 1974. 

4  Brief 418. 
5  Eeneind, door Janus Jansen. 
6  Schoer is dialect voor schuur van het werkwoord schu-

ren. 
7  Volgens de Burgelijke Stand bevalt Petronella Adriaans 

op 16-09-1885 van een doodgeboren kind. 
8  De bijnaam Bels madammeke komt voor in het verhaal 

van Janus Jansen. Er is geen echte naam gegeven. Vol-
gens het bevolkingsregister van Eeneind Wijk C 1880-
1920 hebben daar vier vrouwen gewoond van Belgische 
afkomst. 

9 Deksel gemaakt van ruwe stammetjes. 
10 Schilderij van Van Gogh, F 1142. 
11 Volksnaam voor het winterkoolzaad geelbloem. 
12 Schilderij van Van Gogh, F 89, JH 803.. 

 


