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Een puzzeldonk in Breda

K.W.H.A. Leenders
In 2017 verscheen in Gent bij de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal en Letterkunde een
omvangrijke en diepgravende studie van de Antwerpse naamkundige Josef van Loon, getiteld “Lo,
Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen”, waarin ondermeer de
veldnaam donk uitvoerig behandeld werd. In en om Breda komen heel veel donknamen voor, zoals
Gageldonk en Daasdonk.
Dankzij het vele naamkundige werk van Christ Buiks worden die in de studie van Loon ook genoemd.
Deze namen horen bij Breda vaak bij plaatsen waar de golvende zandondergrond door veen of
kleilagen heen prikt en een klein zandeilandje opleverde.
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Bijzondere verhalen

Hoe kijk jij naar het erfgoed in Breda?
Heb je specifieke ervaringen of verhalen die met erfgoed te maken hebben? Om inzicht te krijgen in
de impact van ons erfgoed en om de die impact nog groter te maken, willen de Bredase
erfgoedorganisaties graag jouw mening horen.
Collega Anne verwerkt de verhalen een voor een. De komende erfgoedbrieven vertelt zij hier,
anoniem, bijzondere verhalen die zij heeft gehoord. (Namen in deze verhalen zijn dus fictief)
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Agenda
LOUISE STRATENUS (18561908), een schrijvende freule.
Expositie
zondag 8 april

500 jaar Het Roode Hert In Princenhage. Expositie
Zondag 8 april

De Nassaus in onze contreien. Lezing Boudewijn van de Calseijde
Maandag 16 april
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Stedelijk Museum Breda
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