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•rttben ban t}aulus 
1 

Tweemaandelijks periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Redaktie: Craenlaer 18 Se jaargang, nr.~.-, 
ISSN-0166-0438 4851 TK Ulvenhout 

Nieuw-Ginneken, 15 Sprokkelmaand 1983 

BIDPRENTJES 

Bidprentjes vormen het nieuwe onderwerp voor onze tentoonstel
ling in de bibliotheek aan de Annevillelaan, vanaf vandaag, 
15 februari. 
Reeds anderhalf jaar exposeren we daar met wisselende tentoon
stellingen om onze kring meer bekendheid te geven, om onze 
kollektie aan te vullen, de bibliotheek op de Annevillelaan 
op te fleuren en om u onze kollektie in zijn grote veelzijdig
heid te tonen. 

Ook deze .Brieven z iJn weer erg veelzijdig. 
Artikelen over Koppermaandag, Kinderspelen, Het Ulvenhoutse 
Bos en alle vaste rubrieken. 
Ook verslagen over onze aktiviteiten in de laatste maanden en 
in de agenda datgene wat weer op komst is. 

Ook uw aktiviteiten stellen we erg op prijs.· 
Schrijft u ook 'ns 'n artikel, 'n verhaal , 'njeugdherinnering? 
Of kom 'ns naar een van onze tentoonstellingen. En breng 'ns 
wat mee! 

Op het gemeentehuis onze laatste aanwinsten voor de kollektie 
en zoals reeds vermeld in de bibliotheek onze 

BIDPRENTJES 

_J 
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AGENDA 1983 

jan. 1 

1 

17 

febr. 15 

Tentoonstelling "Karnaval in Ginneken en Bavel" 
in de bibliotheek aan de Annevillelaan (tot 15 
februari). 
Tentoonstelling "Nieuwe aanwinsten van de heem
kundekring" in de grote vitrinekast op het 
gemeentehuis. Deze tentoonstelling is permanent 
maar wordt steeds aangevuld en gewijzigd. 
Brabantse avond door Gerard van Maasakkers in de 
Fazanterie 

Brieven van Paulus 41 
16 Tentoonstelling "Bidprentjes-Heiligenprel\tjes" 

in de bibliotheek aan de Annevillelaan 
19 

1 

21 

maart 14 

april 3 
15 
25 

mei 28 

juni 

juli 15 

aug. 3-6 
31 

sept. 1 

okt. 15 

dec. 15 

Volkskundedag "Brabants Heem" in de Nobelaer te 
Etten-Leur. Aanvang:l0.00 uur 
Film over Ulvenhout in de zestiger jaren. 
Aanvang 20.15 uur op het Gemeentehuis. 

Lezing: "Bedevaarten in Noord-Brabant" door Drs. 
W. Knippenberg. Aanvang 20.15 uur in de Fazanterie. 

Paulus bestaat 8 jaar 
Brieven van Paulus 42 
Lezing "De Chaamse Beek" door onze leden 
Stefan Geerts en Christ Buiks 

Excursie naar "Merijntje Gij~en" in Nieuw-Vosse
meer, met eigen auto's. Begin rondleiding 14.00 
uur. 

Bavel Anno 1920. 
Tentoonstelling "Herinneringen aan Groot- en 
Klein IJpelaar" 

Brieven van Paulus 43 

Heemkamp in Deurne 
Einde Be verenigingsjaa~ 

Begin 9e verenigingsjaar 
jaarvergadering 

Brieven van Paulus 44 

Brieven van Paulus 45 

Geachte heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, 15 sprokkelmaand 1983 

Na een grandioze avond met Gerard van Maasakkers in de Fazan
terie, waar meer dan 150 leden van onze heemkundekring van 
hebben genoten, zal de volgende aktiviteit bij uitzondering 
plaatsvinden in de hal van het gemeentehuis. 
Eén van onze leden heeft beslag weten te leggen op ~en film 
van ongeveer 1 uur, die in de zestiger jaren is opgenomen in 
Ulvenhout. Vele Ulvenhoutenaren zijn op deze film te zien. 
Deze film wordt gedraaid op maandag 21 februari voor alle 
inwoners van Nieuw-Ginneken. 
Op deze film is o.a. nog de oude jongensschool te zien waar 
jongens nog "foepke springen" en "centje tikken". 
Ook niet-leden van Paulus zijn nu dus van harte welkom op 
dit "Feest der herkenning". 

Op maandag 14 maart komt de heer Knippenberg een lezing houden 
over "Bedevaarten in Noord-Brabant". 
De meeste bedevaartplaatsen zijn of waren te vinden in Oost
Brabant. 
In "ons heem" waren toch ook enkele indertijd min of meer 
druk bezochte bedevaartplaatsen. 
Op de eerste en tweede zondag in mei ging men ter bedevaart 
naar Dorst, beter bekend als "Meikesdorst". 
Op 26 juli ging men naar St. Anneke in Molenschot. 
In Chaam werd op 17 januari de feestdag van H. Antonius abt 
oftewel "Antonius met het varken" bijzonder vereerd. In die 
week was het vroeger ook tegelijkertijd kermis. 
Op 20 augustus trok men ter bedevaart naar St. Bern,ardus in 
Ulicoten. 
Velen zullen zich ongetwijfeld de grote Mariabedevaarten naar 
Meersel Dreef herinneren die tot in de jaren v_ijftig gehouden 
zijn. 
Over de wetenswaardigheden van deze en nog vele andere bede
vaarten zal drs. Knippenberg ons in de Fazanterie veel laten 
horen en zien. Voor jong .en oud erg interessant. 
Aanvang -20.15 uur. 
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Tussen deze twee data in kunt u, om het kontakt met de heem
kundekring niet te verliezen, de tentoonstellingen op het 
gemeentehuis en in de bibliotheek van Ulvenhout gaan bekijken 
over "onze nieuwe aanwinsten en bidprentjes en heiligen
prentjes". 

Met vriendelijke groeten 
namen_s het bestuur van de 
Heemkun~e~:rzil}g__)laulus van Daesdonck 

der Westerlaken 
voorzitter 

PRATEN OP DE DONK 
door Ellie Rietveld 

Heel even vra,ag ik me aan het begin van de praatavond af, die 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck in huize De Donk op 
maanoag 13 december gaf, wat ik daar eigenlijk kom doen. 
In een helverlichte zaal zitten vele oudjes genoeglijk aan 
een kopje koffie met een droog koek'je. Ik ben slechts ee~ 
van de weinige jongeren. Aan een ,tafeltje bij mij schuift 
een inwoner uit Bavel. Een van de weinige leden van Paulus. 
Ook · hij durft _niet goed tussen het "jonge grut" te gaan 
zitten. 
Achter ons staat, op een serveerwag~ntj~ de schaal met de 
biscuitjes. Mijn tafelgenoot gaat er mee naar de tafel 
naast ons en laat een oud ~annetje nog een koekje nemen 
en nog een. Het oude mannetje zegt "Wa zijn ze gul vandaag" 
en knabbelt zeer vergenoegd ~an het tarwekoekje. Zijn oogjes 
blirikèn, voor hem is de avortd reeds geslaagd voor deze be
gonnen is. 

"Wie van jullie is nou Paulus" een der eerste vragen die 
een van de bejaarden durft af te vuren. Voorzitter, Jan 

· van der Westerlaken legt de aanwezigen uit dat Paulus van 
Daesdonck siEi!~hts de. naam van de heemJmndekring is. 
"En wat een mooie sigarendoos" reageert een van de oudere 
aanwezigen. De cassetterecordér staat voor zijn neus op . 
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tafel. Even later wordt de sigarendoos gesloten en begint 
de eerste spreker over "het vatje". Zijn verhaal ·is kort. 
De vrouw die na hem de microfoon overneemt is welbesptaakt 
en vertelt hoe zij als koewachtster met de koeien mee moest 
naar de weilanden. Deze weilanden waren zo ver dat ze op de 
terugweg de hond aanbond om zo maar harder te kunnen rennen. 
Een enkele keer had ze geluk als ze met een melkwagen mee 
kon rijden en niet door de blubber terug hoefde en zo bij
tijds op school kon zijn. 
De volgende spreker is een man die het over vogeltjes heeft, 
nauwelijks te volgen en zeer verward. 
Mevr. van Dongen is de volgende spreekster, ziJ had op Notsel 
gewoond. Op haar 17e jaar ging zij het klooster in. Daar ont
moette ze een man die appeltjes bracht. Na twee jaar nam ze 
dan ook afscheid, om die man van de appeltjes, van het kloos~ 
terleven, maar ze mocht niet terug naar Ulvenhout komen. 
Dat ging zo in die tijd. Ze zucht even. 
"Ik ging toen naar onze Piet in Terheijden en daar trouwde 
ik met de man, ge weet wel van die appeltjes". Later heeft 

ze toch nog op Notsel gewoond en in Chaam. Tijdens de oorlog 
woonde ze in Hank. "Het komt zover dat we niks meer hebben, 
alles hadden we weggegeven om onderduikers te helpen. Zelfs 
onze eigengemaakte kaas en boter" vertelde ze / als ze later 
even stilstaat bij onze tafel. Ze heeft naderhand bij familie 
alles gekregen wat ze nodig had, want letterlijk niets was. 
er over. Er blinken wat tranen in haar ooghoeken als ze ·zegt 
dat ze het toch maar goed hebben in dit huis. 
De Donk.is voor menige bejaarde een hotel. Zo ook voor Piet 
Nuijten. Hoewel hij vroeger als jachtopziener ook een fijne 
tijd heeft gekend, zegt hij. Hij was een echte natuurmens 
maar is nu zeer tevreden met zijn bestaan in De Donk. 
"Ik heb wel een 100 bedden mee verzet" vertelt hij. Als wichel
roedeloper heeft hij tesamen met de dokter gezocht naar water 
onder de grond, bij mensen die problemen hadden met de gezond.
heid. Piet is een opmerkelijke man. Uit zijn jászak haalt hij 
een stapeltje bidprentjes van wel meer dan 100 jaar oud. Zo 
heeft hij er nog veel meer. Op een plankje heeft hij een 
snoekekop geplakt. Uit de vele botjes die zo'n kop heeft is 
het stervensverhaal van Christus uitgebeeld. 
"Jezus aan het kruis in het midden en zijn twee buren aan de 
andere kruisen, de kelk en de hosties eronder en zelfs de 
spijkers .en de gesel ontbreken niet. Dat heb ik van mijn va
der en die weer van zijn vader. Ik heb hem zelf, die snoek, 
gevangeI_l in de Mark." Met zijn vissekop gaat hij de vele ta-
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fels langs terwijl een ex-kolenboer uit aavel ziJn verhaal 
doet over zijn handeltjé in briketten en eierkooltjes. 
Zo volgde nog een verhaal over boekweit en een verhaal over 
de jeugd van een van de ouderen. Maar de oudste inwoonster 
van De Donk wilde ook nog aan de microfoon. Nelleke Dekkers ' 
_de 90 gepa~s~erd, diste een verhaal op uit haar geheugen over 
de oorlogsjaren 14-18. Zij was vrijgezel en kreeg zes Duit
sers ingekwartierd. "De vingers moesten ze thuis houden, 
dat had ik ze al- gauw duidelijk gemaakt. Och, zo slecht had 
ik het niet", zei Nelleke" "er was genoeg te eten". Het 
smakelijke v~rhaaltje kwam- nog drie ' keer aan bod. 
Langzaam maar zeker raakte men uitgepraat over vroeger. Na 
het tweede borreltje begonnen zij hiln "hotelkamer" - op te 
zoeken v0or de nachtrust. Het was pas 10.00 uur~ 

Met owezétte kraag dook ik de kou in. Terwijl ik naar huis 
liep, iiet ik de avond nog eens de revue passeren. Hoewel 
het vroeger dan ook -niet, zoals de ouderen zeggen, zo goed 
was. Ik miste bij deze verha}en wel de plattebuis met zijn 
snorrend geluid, de schaarse verlichting, de kooltjes voor 

het miçaglas die de .vlammetjes in allerlei kleurtjes ver
vermden. En bovenop de plattebuis de kan met koffie of cho
colademelk. Qf zoals het praten "over vroeger" bij Mie van 
Gils te Galder. 

GEACHTE REDAKTIE 
qp de praatavond door bewoners van De Donk, op maandag 13 
december 1.1. kwam Piet Nuijten voor de dag met een afbeel
ding van een vis (meer bepaald de kop van een snoek):"deze 
beeldde uit het stervensverhaal van Christus". 
Men kan zich afvragen: "Hoe r(jmt men ààt tesamen?", te 
weten: wat heeft dat Christusverhaal met een vis te maken? 
Naar mijn mening is die vraag goed op te lossen. We hoeven 
~aar ' even terug te denken aan de eerste eeuwen van .de kerk
geschiedenis. Toen reeds ·was de vis het symbool van .het 
christendom en tevens het "Geheim herkenningsteken van de 
christenen". "Disciplina Arcani" zoals we verder zullen 
uitleggen. 
Vis, in het grieks: ICHTHUS: de lètters van dit woord vormen 
de beginletters van "Jesous CHristos THeou (H) Ui-os Soter: 
dat betekent: Jezus Christus-;-Zoon van-God, Vèrlosser. 
De eerste chri.stenen gebruikten een vis als symbool van het 
christendom. Dit .kan ve·rklaard worden uit de woorden van 
Christus zelf: "Ik zal u vissers van mens.en ~aken", gekom-
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bineerd met het feit van de onderdompeling bij het doopsel. 
Zo vindt men vissen afgebeeld op mozaîekbodems van doop
bassins. Talrijk zijn de voorstellingen op catacombenschil
deringen, op sarcofagen, -gemmen en ringen, glazen en lélJllpen. 
Komt daarbij nog, zoals hoger gezegd, het gebruik van het 
beeld van de vis als "Geheim herkenningsteken van de chris
tenen". De vis was zo iets als het (geheim) wachtwoord bij 
het leger, bijzonder in ooriogstijd. Het teken, de vis, werd 
alleen herkend door ingewijden, de christenen. Dit in verband 
met het "Catechumenaat". De catechumen of doopleerlingen wer
den slechts geleidelijk onderwezen in de leer en de geheimen 
van de godsdienst. Voorzichtigheidshalve werden hun het Doop
sel en de daarbij behorende plechtigheden eerst kort voor de 
toediening ervan verklaard. 
Tot op heden kunt u op sommige liturgische voorwerpen en ge
waden, een vis zien afgebeeld. Waarop steunt dat gebruik? 
In het Evangelie staat het verhaal van Jona(s) en de vis 
model voor de dood en de verrijzenis van Christus. Jezus 
zèlf attendeert op die gelijkenis. (Mat. 12, 39). "Enige 
Farizeeën en schriftgeleerden vroegen Jezus om een teken. 

Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Geen ander teken zal u gege
ven worden, dan het teken van het zeemonster, zo zal de Men
senzoon 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de 
aarde". (en daarna verrijzen). 
Nog wordt in het Evangelie de vis als _ beeld van de mens 
bedoeld, waar Jezus tot zijn leerlingen zegt: "Komt, volgt 
Mij. Ik _zal u vissers van mensen maken". (Mat. 4, 19). 
De vis als symbool speelt een grote rol in de Bijbel. 

Pater Wilfried Mertens O.F.M. Cap. 
Meerseldreef 

GERARD VAN MAASAKKERS, 'N BRABANTSE BART 
door Ellie Rietveld 

Op uitnodiging van Heemkundekring Paulus van Daesdonck kwam 
maandag 17 januari Gerard van Maasakkers in de Fazanterie te 
Ulvenhout met zijn Brabants liedjesrepertoire, zijn zelfge
schreven en gezongen liedjes. 
En zoals wel eens iemand beweerd heeft dat juist bij een 
loeiende najaarsstorm de liedjes van Van Maasakkers het bes_te 
zouden klinken, de wind joeg in een winterstorm in vlagen 
rond de Fazanterie in het Ulvenhoutse bos. De wind die hij 
dan ook _in een van zijn liederen bezong "de wind die waait, 
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die zwoegt, die zwaait en die zaait. Over een wind die zot 
of zwanger was." 
Het was gezellig druk in de Fazanterie, bijna 200 leden 
waaronder de burgemeester, de raad van elf uit Bavel, dit
maal zonder bonte kledij, echte autochtonen zoals velen van 
de aanwezigen, die op deze wijze een "ontspannen avondje" 
kregen voorgeschoteld. "Het is geweldig", een veelgehoorde 
kreet. Het smeuige Brabantse dialekt van Van Maasakkers, ook 
tussen zijn liedjes door, lokte menige · reaktie uit. Bij zijn 
liedje "wa ge ok zegt, 't is beter da ge niks zegt" probeer
den velen het in een snel tempo gezongen refrein mee te zin
gen, zodat menigeen over zijn tong struikelde, misschien wel 
zo bedoeld, want het liedje ging tenslotte over "de roddel". 
Op een subtiele wijze hekelt Gerard van Maasakkers hierin 
zijn buurt om even later met een geheel ander genre lied 
terug te komen, waarin hij het alledaagse bezingt van zomaar 
iemand (zoals in "de klok in de kamer". Een lied dat lief en 
leed bezingt van een vrouw die pas uit het ziekenhuis is en 
vanachter de witte gordijnen en rose cyclamen ziet dat haar 
beste vriendinnen langsfietsen en niet meer aankomen. 
In "' t . Barikske achter in het hof" zet hij telkens alles weer 

op een rijtje en droomt dan weg. 
"De Hoeksteen" dat hij op de draailier, een instrument dat 
een doedelzakachtig geluid voortbrengt, begeleidt, zingt hij 
een triest verhaal over arm en rijk. Steeds weer komt het 
sociale aspect in zijn liederen naar voren, zoals ook in 
de "bloemen zijn rood". Maar tus·sen de trieste melancholieke 
liedjes komen ook humoristische liedjes op de proppen zoals 
"Buurke" en de "Geit van ons Nel" of zoals "Van mijn henne" 
wat, een jolig liedje blijkt te zijn over een alternatieve 
legbatterij van scharrelkippen~ 
"Komt er mar in", "Vrijerij" en "Daar is de zon", warme 
liedjes met een warme gevoelige zachte stern., een stern die 
nog zachter zingt als hij het "Slaopliedje vur Anna" zingt. 

Gerard van Maasakkers zingt zo een hele avond vol. 
Hij weet niet van ophouden en het publiek wil niet dat hij 
ophoudt. 
Als hij zijn laatst aangekondigde lied "Ik heb vanmorgen den 
dauw gezien" gezongen heeft en voorzitter Jan van der Wester
laken zijn dankwoord heeft uitgesproken, geeft hij op aan
dringen van het publiek nog een toegift: "Ik gif un fist" 
in spaans ritme, maar in het ,Brabants dialekt. Een "fist" 
was het ook voor de "plakkers" die nog enkele uurtjes na
kaartten alvorens zij door de winterstorm naar huis reden. 
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DE KERKGANG 
door Pater Wilfried Mertens, cap. 

Op de praatavonden van onze heemkundekring, onder andere te 
Strijbeek en Galder, werd gesproken over oude gebruiken. 
Zo,sprak men over de geboorte, de doop en de kerkgang. 
Graag wil ik daar nog enkele kanttekeningen bij maken. 
Bij de geboorte werd de vrouw geholpen door. de "baker". 

"Baker" is een vrouw, die tot taak heeft pasgeboren kinderen 
te verzorgen en de kraamvrouw op te passen. · 
Toen, in die tijd, moest de baby zo gauw mogelijk, als· het 
enigszins kon nog dezelfde dag van de geboorte - ten doop ge
dragen worden, en wel in de" eigen parochiekerk . (dat was een 
kerkelijk voorschrift); deze kerk kon wel eens vér afgelegen 
zijn. Zo was en is nog de St. Laurentiuskerk te Ulvénhout de 
parochiekerk voor Galder en Strijbeek. 
Niettegenstaande slecht weer, winter en sneeuw, ging men op 
pad, tê voet of per kar, later met een sjees. 

Zo wat 30 à 40 dagen na de bevalling volgde dan de "kerkgang";. 
dat heette "zijn kerkgang houden". Wanneer de moeder hersteld 
was en graag wederom naar de kerk ging voor haar zondagsplicht 
en de H. Mis, was men in die tijd van mening, althans in deze 
streek, dat de moeder éérst dit buitengewoon kerkbezoek met 
zegen moest volbrengen. Deze eerste kerkgang werd dan door. de 
mensen aanzien en beschouwd als bewijs en teken dat met de 
moeder "alles weel;' goed ging". 

Waarin bestond dit kerkelijk gebruik? 
KERKGANG noemt men de liturgische zegening van een christe
lijke ~oeder die na haar bevalling ter kerke ging om God te 
danken. 
In het Romeins Rituaal, VII, c.3., waren geëigende gebeden 
voorzien voor dit kerkelijk gebruik. Deze niet verplichte 
plechtigheid, die eers·t in Duitsland voorkomt (11e eeuw) 
wijst méér naar de tempelgang zelf van Maria, de Moeder des 
Heren (Lucas, 2, 22-24) dan naar het zuiveringsvoorschrift 
van de Oude Wet (de joodse wet van Mozes, die in de kerk niet 
meer van kracht wàs), maar waaraan Maria, de Moeder van Jezus, 
zich onderwierp. (Leviticus, 12). 
Aan de deur, achter in de kerk, gaat de priester de moeder te
gemoet, b.esprenkelt haar (en haar kind) met wijwater; .zij 
krijgt .een kaars in de hand; de priester bidt psalm 23, 
reikt 'hqar een tip van zijn stool aan en lêidt haar zo naar 
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het altaar; daar, door Maria's voorspraak, bidt de priester 
over de moeder (en haar kind) Gods zegen af ter eeuwige za
ligheid en besprenkelt haar dan nogmaals met wijwater. 
Aan het altaar bleef de kaars branden. En de kerkgang was 
gedaan. 

'T OUDE HOF VAN ULVENHOUT (2) 
door Karel Leenders 

Onlangs heb ik nog wat gevonden over het Oud Hof van Ulven
hout (1). Uit uittreksels, 17e eeuw, door Havermans uit in
middels verloren rekeningen van de domeinen van de Heer van 
Breda, maakt ik bijgaande aantekening. 

- GAB, koll. Havermans, 514, uittreksel rek. 1516 
willege poote geset op d-oude hof op den roijngaert op 
d'oude hof t'ulvenhout 

uittreksel rek. 1521 
Item betaelt Aert Lenaers ende ziJnen geselle van drie 
dagen die hij onledich zijn geweest ende gewrocht hebben 
over 9000 bereken te steeken in mijns gen. heeren busken 
int oude hof tot Ulvenhout ende die te setten opte nieuw 
heyninghe tot Boeymer die zijn gen. hebben doen graven, 
om daer een bosch te doen thelen, sdaechs elcken 3 st •• 
18 st. 

VERKLARING: 
"Willege ~oote" ziJn jonge scheuten van de wilg, waaruit een 
nieuwe wilgeboom moet groeien. 
"Roijngaert": kan leesfout zijn, maar ook een tuin(gaard) 
waar alles op "raaien", rechte lijnen, staat: een kwekerij? 
Dat idee van kwekerij duikt ook op in de tweede passage: 
9000 berken op 1 of 2 ha is wel wat veel voor volgroeide 
planten. Bovendien worden ze duidelijk overgeplant. 

Als ik het goed begrijp, blijkt nu dat in de vroege 16e eeuw 
het Oud Hof van Ulvenhout diende als kwekerij ten behoeve 
van de "Nieuw Heininge van Boeimeer", dat is ons Mastbos. 
U .weet dat dit i~ pie tijd aangeplant werd. 

1. Zie ook: BvP 36 p. 106-111 
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DE ZWÁRTE-LIEVE-VROUW VAN BREDA 
door Drs. H.J.M. Thiadens 

In Brabants Heem, 1968, · schrijft Dagobert Gooren over de af
beelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520. Hij wijst erop, 
dat oorspronkelijk op het grafmonument van de Heren van Bi:-eda 
uit het stamhuis van Nassau een vermaard Lieve- Vrouwen~beeld 
stond, waarover Pastoor Krüger (Kerkelijke Geschiedenis van 
het Bisdom van Breda, deel III) over meedeelde:" 
Op deze grafstede ziet men ·tusschen de beelden een pedestal, 
waa.rop voorheen dat vermaarde Lieve-Vrouwe-Beeld stond, ge
meenlijk de Zwarte-Lieve-Vrouw genaamd, waarvan Hermanus Hugo, 
in zijn belegerd Breda met zooveel ophef spreekt". (1) 

We hebben dus te maken in Breda met een Zwarte Madonna. Zwart 
duidt op aarde. In deze Zwarte Madonna zie ik dan ook een 
verchristelijkte vorm van eerbetoon aan de heidense moeder
godin. 
Het roept herinneringen op aan Nehalennia en Sandraudiga 
(heiligdom te Rijsbergen bij Tichelt), die werden vervangen 
door Gertrudis en Amelberga en St. Ontcommer of Wilgefortis 
(=sterke maagd). 
In Breda wo:r:dt in 1573 melding gemaakt van: "die huysinge 
ende erffenisse, genaemt .... Ontcommer". · (2). 
In Princenhage op de Beek kennen we een Sint Gertrudiskerk. 
De heilige Gertrudis werd aangeroepen om verschoond te blijven 
van muizen- en rattenplagen. De boeren, die daar kwamen offe
ren, brachten oorspronkelijk granen. Nadat de kapel wa& afge
broken, kwam dit graan naar de parochiekerk van de Beek. (3). 
Nehalennia was niet alleen een vruchtbaarheidsgodin, maar 
tevens een doodsgodin. De zielen worden aan haàr voeten afge
beeld als muizen, dieren, die met de onderwereld in verband 
staan. 
De Gertrudisverering in West-Brabant, de bove.ngenoemde Zwart.e ' 
Madonna te Brega en de Annaverering o.a. in Heusdenhout en 
Molenschot en het Annabos niet ver van Anneville laten ons , 
z_ien, dat het geloof in de Grote Moeder uit de heidense tijd 
niet geheel verloren is gegaan, maar zich heeft verchriste
lijkt. 

1. P. Dagobert Gooren: 
De afbeelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520, 
Brabants Heem, jrg. XX, nr. 4 1968 p. 80. 

2. Mr. F. Cerutti: 
Geschiedenis van Breda, Schiedam., 1976, p. 237 

3. Herm~n Dirven en Piet Dekkers, 
Hage, geschiedenis. van Princenhage en Prinsenbeek nr. 4. 
juni 1972, p. 28. · 
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GREGORIAANSE KALENDER 400 JAAR OUD 

Vierhonderd jaren geleden gingen de rooms-katholieken op 
4 oktober naar bed en werden de volgende dag op 15 oktober 
wakker. 

.Met dit blijkbaar alarmerende verlies van tien dagen werd 
in 1582 de Gregoriaanse kalender ingevoerd, genoemd naar 
paus Gregorius XIII, die opdracht had gegeven tot deze his
torische wijziging. 
De nieuwe kalender werd in Italië onmiddellijk van kracht. 
Frankrijk ging er nog in hetzelfde jaar toe over, andere 
rooms-katholieke landen voerden hem een jaar later, in 
1583, in. 
Het protestantse noorden van Europa bleef zich tientallen 
jaren lang tegen het pauselijke decreet verzetten. Engeland 
wachtte zelfs tot 1752 voordat het de kalenderaanpassing 
invoerde. Het verschil was intussen opgelopen tot elf dagen. 
De Britten gingen dus op 2 september 1752 naar bed en werden 
op 13 september wakker. 
De Sowjet-Unie voerde de Gregoriaanse kalender pas na de re
volutie van 1917 in. Nu wordt hij bijna overal gebruikt, met 
als opmerkelijke uitzondering de Arabische landen van het 
Midden-Oosten, die sinds de tijd van Mohammed in het jaar 
622 een kalender gebruiken die gebaseerd is op de maansom
lopen. 
Kalenders en aanpassingen kwamen al in de grijze oudheid 
voor, zelfs al eerder dan het jaar 4.236.voor Christus, toen 
een Egyptische kalenderhervorming tot de "vroegst bekende 
datum" leidde. 
De ouden in Egypte, China en zelfs van de Maya's in Mexico 
hielden de gebeurtenissen aan de hemel met verbazingwekken
de nauwkeurigheid in het oog. 
Maar omdat zij geen moderne instrumenten hadden waren hun 
berekeningen nooit erg precies. 
E~n zö'n fout, met betrekking tot het precies vaststellen van 
de tijd die de aarde nodig heeft voor een omloop rond de zon, 
het zonnejaar, leidde tot de hervorming van de Juliaanse ka
lender die paus Gregorius op advies van zestiende-eeuwse 
sterrekundigen uitvaardigde. 
Hij deed dit niet zozeer uit wetenschappelijk oogpunt van 
nauwkeurigheid, hij maakte zich meer zorgen Óm de gevolgen 
van . ~en niet . .pre<;::ieze kalender voor de religieuze feesten 
zoals Pas·en:, ·.dat elk. jaar vroeger beg0n te vallen. 
Zelfs de Gregoriaanse kalender is niet volkom.en precies. 
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Gemiddeld telt hij 26 seconden meer dan het zonnejaar, maar 
het duurt meer dan 3.000 jaren voordat dit verschil tot een 
dag zal zijn aangegroeid. 
De Gregoriaanse kalender heeft schoonheidsfoutjes die ai her
haaldelijk aanleiding zijn geweest tot hervormingsvoorstellen. 
De maanden zijn niet even lang en de kwartalen variëren van 
90 tot 92 dagen. De data vallen elk jaar op een andere dag 
van de week. 
Sinds 1930 zijn er drie grote hervormingsvoorstellen inge
diend die door sommige wetenschappelijke instellingen nog 
steeds worden nagestreefd. 
De beroering die door de invoering van een daarvan zou ont
staan maakt dat er weinig kans op bestaat dat de Gregoriaanse 
kalender in de afzienbare toekomst weer zal worden gewijzigd. 

Uit: "Dagblad De Stem" d.d. 

UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (3) 
door Kees Leijten 

VOOR HET 

KONING RIJK 

Evenals de archiefstukken, die we u in de vorige nummers 
toonden, hierbij nog een klein dokument uit het archief van 
Antonius van Nooten (1). 

Evenals tegenwoordig kon men toen op het postkantoor een 
tarievenlijstje krijgen, waar toen ook de buslichtingen op 
stonden vermeld. 
Deze "zakpostgids" uit 1876 was specifiek van het postkan
toor Ginneken. 
U ziet het is er allemaal niet beter op geworden. 
Het postkantoor is langer open, - ook op zaterdag en zondag 
- om over de tarieven maar niet te spreken. 
De Brieven van Paulus (70 gram) verzenden kost nu f 1,45 per 
exemplaar. Toen kostte het verzenden van dit boekje slechts 
4 cent! Een prijsverhoging van 3535%. 

1. Antonius van Nooten (1860-1911) gemeenteraadslid en wet
houder van Ginneken en Bavel. 
Onze heemkundekring verwierf onlangs een groot deel van. 
zijn persoonlijk archief. 



Dienstregeling. 1 

/ 
Het kantoor is geo11cuu : op Werk da ge n van. 1 

des morgen~ 11-lz ure, des uamiddags van 3 tot : 
des avonds 7 u.re, op Zon- en F e c s t da f'en van ',' 
's morgens !!_~ Il ure en 's namiddag• van 3-6 ure. 

Het afgeven en uitbetalen van Post wisse 1 s i 
en K wit a n-t i ë n geschiedt van 's morg. 9 tot 1 

's midd. 12 en 's nam. van 4 tot 6 ure. Zou- 1 
dngs niet. 1 

1 A an g e te c k e n d e b r i e v e n moeten uiterlijk ' 
j 15 minuten· -vóor de laatste buslichtinger. aan het 
1 kantoor bez~r;rd ziju. 

1 

D i e n s t b r i c v c n moeten aan het kantoor wor
Jen afgegeven en mogen niet in de brievenbus worden 
gestoken. · 

1 

L a a t s t e b n s 1 i c h t i n g. 
1. 's morg. ·7,- richting: Ulvenhout en Chaam. 

, 2. " lû,45 " Breda, enz. 
1 3. 's nam. 3,15 11 Breda, enz. 

4. /1 5,45 " Breda, enz. 

L i c h t i n g d c r H u 1 p b u s. i 
's Morgens 6,20, 10.45, ll,5. 1 

's Namidd. 3,40, 6,5, 6,55.

1 

1 

B este 11 in g geschiedt zoodra mogelijk na aan-
! komst van elke post'.. dus drie maal d"".gs. 1 

1 Dag b 1 a d c n, b 1 n n e n- en b n 1 ten 1 n n d- i 
' s c h e n i e 11 w s b 1 ad e n worden op verlangen 1' 

ontboden. - Adv e r tent i ë n in olie binden ge
plaatst. 

K 1 achten diene men bij den Directeur in. 

. __________ Uitgave van J . K. G. Dhont, Neuun. 

1 

en zonder brief worden verzonden tegen 3 et. per 
40 gr. maximum gewicht 250 gr. , 

. B r i 'e fk aart c n kosten 3 et. per stuk, · die met 
vooruit!letaal<f antwoord 6 et. per st1\k. 

Visite kaartjes worden niet als drukwerk 
verzonden. 

· , Aan teek en in g kost 10 et. boven het gew. port: 

Aan te e ken in 1t1 met aan g_ eg even ge 1 ds
w Il a.r de 5 et. voolr elke lÖO golden of gedeelte 
van 100 ·gulden, het minste recht bedraagt 15 et. 

Post w i 8'8 e Is betaalbaar op alle Rijksbntoren 
2ijn verkrijgbaar tegen 5 et per f 12,50- of gedeelte 
van dat bedrag ; het formulier kost i et. · 

Q u i ta n t i ë n tot een bedrag van fl50 worden 
geïnkaueerd tegen 10 cent per f 10 of gedeelte daar
van. Quitac tien boven de f 10 moeten op zegel zijl!'. 
Elke qnit.antie wordt afzonderlijk berekend. 

K A .I; E N D E R 1 8 76. 

anu:a.r~ :Fef>ruarr:--Maart . . 
Zo - 1 2 9,1612a

1
8u - 1 6·

1
1· 120,27-, 5 i21 9i26 

Ma-, 8'10'172431 - 71421:28 - 61320 27 
Di ~· 4'.11j181251- 11 8115!22.29 -,. 7. ;14[211128 
Wo · -5il2·19 26- 2 9!16!23' l 8'1512229 
Do :.... 613

1
20.211- 3.10117124'_ 2. 9:16J2s!so 

Vr ........ 714
1
21,28- 4

1
11!18!251

- S 10:17124;31 
~ l 8

1
15'22 29.- 5 12;19 261 .±2-~2.:C. 

-~ A nl. Me . Juni. ·. 
Zo • 3 30 - 4 2.128 - 41118 25 
Ma - 8J10/17!241- il 8 15 l!2t29 - 5

1
1219126 

Di - 4,111825 - 2' 916'23'30 -"- 6182027 
Wo - 5ll211926 . ...:- 3'1017·24

1
31 - 7;14·

1
21J28 

Do 1- 6113 20:271. . ..,. 4 '1118251- 1 815 ~2 29 
vr - 7 u '21J28j- 511219!'26/

1
- 2 9J16;2s;30 

Za 1 815'.22 ~. 6,13 20 27 s 10171241-

l!l'i;~.,.,..--=~~-~~ °"'-t~'ll 

~~ ~ 
~ 0 
/ 
~ 

! 
1 
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! 
~ 
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ZAK-POSTGIDS (, 

VOOR HET 

KONING RIJK 

DER 

NEDERLANDEN. 

~-

POSTKANTOOR 

TE 

i 
1 

G 1 N NEK EN. ~ 
l 
~ 

18 7 6. l 
' 

i l 
~ ··· -- -- --rfO(; ·- - ~ 
~ ~ 

~ ' \ : ! 
o;, . \(> 
it:J~ ~~)J 
~--f-...x~~~~~v~~--~--::<.,..l'll~ 

l3u.itenJ.1mdsoh verkeer. 
Het briefport wordt per 15 gr. berekend; hetfrnn

keergeld bedraagt 10 et. voor Helgië en 12! et. voor alle 
andere lanûc'1 van Europa, zoomede voor Algerië, 
Amerika, (Vereenigde Staten), Azorische-, Balearische
en Canarische eilanden, Spaansc)le bezittingen op noord
kust van Afrika, postinri~htingen op de westkust van 
Marokko, 3.1alta, Madera en Montenegro. 

0 n g e .f r à n k e e r d, wordt het dubbel port geheven. 
H ri e fk aart en kosten 5t et. Briefkaarten met 

·-vooruitbetaald antwoord zijn alleen voor België geldig 
en kosten 11 et. • 

Nieuwspapieren, gedrukte stukken, papieren en 
', bescheiden zooals akten, polissen enz. mits geen 

particuliere correspondentie bevattende worden ver
zonden ' tegen· 2i et. per 50 gr. - 0 n ge fr an
k eer d worden 1e niet verzonden. 

Aan te eken i n g koat 10 et. 
Aa n teek e n-i n g me t a aug e geven geld s

w aarde geschiedt · biJ verzending naar .Be 1 g i ë, 
Duits c h Jan d, .oosten rijk- H on ga rij e, 
Frankrijk, Zwitserland. 

Postwissels wor4en ·verzonden naar A me
r ik a (Vereenigde Staten), België, Duits c h
la n d, En ge 1 and, Indië (Nederlandsch), 1 nd ië 
(Britsch), 1 tal i ë, Luxe m b u r g, T n r k ij-e (Con· 
stantin.?Jl!ll) en Z w i t s e r 1 a n d1 

SCHIJN GESTALTEN DER MAAN. 

J ~ la.n. ~: ::Ji: •:an ~: ~: ~- ~e!i 
18 • L. k. 1 April E •. K. Ui • 
26 • N. !1 1:1 • V. K. 21 • 
3 Febr. E. K. H5 • L, K. !' 
9 , • V. ll. 24 • • · N. Jl. ./J Jllll 

17 • L. K. :JO • .'E. K. 14 • 

.S. K. 12.Aug. L. K. 25 Oei. 
V. K . 19·· • K. K. 1 N'o•. 
L. K. 26 • E, K. R ··.• 
N. M. a SeP'. V. M. U • 
E. K. 11 • L. K. 24 • 1 
V. M. 1; • N. M. 1 Dec. 
L.K.:15 • E . K.8 • 

25 • N.M. Sllei V. X.lli • N. K. 3 Ort. V. ll. 15 • 
3 Xaart E. K. U • L. K. ~ • 

10 • V.Jl.23 .' • lf.K iA.uc. 
E. K. 10 • L. K. 24 • 
V. :ll. 17 ' • N. ll.jSO • 

E. K. 
V. M. 
L. K. 
N. K . 
E. K. 
v. ){. 
L. K. 
N. K . 
E. K. 
v .•. 

Binnenlandsch verkee~ 

Gefrankeerde brieven of pakketten 1 

zijn aan het navolgende port naar het gewicht onder- 1 
worpen •ls: 

I van 1-15 i:r. 5 et" boven 15-50 gr. 10 et" 
boven 50-100" 15 • • 100-150 " 20 " 

1 
1 

. 150-200 " 25 Il • 200-300 • 30 " 
• 300-400 " 85 " " 400-500 • •O " 
• 500-750" 45 " en voorts voor elke 250 gr. I 

i of gedeelte van 250 gr. 5 et. daarboven. - Met 1 
1 uitzondering van pakketten. papieren bevattende die 
1 niet voor splitsing vatbaar zijn, worden geen zwaar-
1 dere pakket ten aangenomen dan van 1 kilogram. 

0 n g e f ra n k e e r d e brieven worden met 5 et. 
boven het gewone port belast. 

D a g- of w e e k b 1 ad e n met of zonder bijvoeg
sels, boven de 25 gr" worden met 1 et. gefrankeerd. 
Die 25 gr. ·of daarber.eden wegen, kosten t et. per 1 

1 
nommer. 

1 

0 n toer e ik e n d gefrankeerd wordt drie ma a 1 
het ontoereikend bedrag ingevorderd. - 0 n ge
l r ank eer d worden zo met het port van ongefran-

1 keerde brieven belast. . 

1 Boe k- , s te e n- of · p 1 a a t d r n k werk of 1 

1 

photografisch vermenigvuldigde werken, ingenaaide of . 
ingebonden boeken daaronder begrepen, 1 et. per 1· 

i 20 gr" omslagen enz. zijn in het gewicht begrepen ; 
: facturen mogen ingesloten worden ; uam van afzen-
i der, titel, present-exemplaar moge"- er in geschreven 
1 word,n, maximum gewicht 3 kilogr . Bij zw11Brder 

1 

gewicht dan 400 gr. wordt per 100 gr. of gedeelte 
van 100 gr. een port van 2 et. meer berekend. 

M o nat ers, mits geen handelswaarde bezittende 

Nederlandsche bezittingen in Oost
en West-Indiê. 

0 os t - 1 n d i ë dti Triest. Vrijdags om de 14 d. 
Port der gefr. br. 55 et., ongefr. 75 et. per 15 gr. 

Aangeteekend 50 et. van 't recht. Drukwerk "" 
monstero 10 et per 40 gr. 

ViA B r in dis i en vill. Mars ei 11 e. Vrijdags 
beurtelings om de 8 dagen. . Port der gefr. br. 60 
et" ongefr. 80 et. per U gr. 

Aanteekening, monsters en drukwerk als boven. · 
We s t-1 n d i ë. Port cl.er gefr. br. 55 et" ongefr. br. 

75 et. Aanteekening, monst" drnkw. enz. als 0 os t -
1 n d i ë viA T r ie st. Verz. l•ten en 16de• der maand. 

Oost-Indië viA Na p e ls, Port der gefr. br. 30 et. 
p. 15 g!.;ongefr. 60 et. Gedr. st. en moust. 7J et. p. 50 gr. 

0 os t - 1 n d i ë met stoomboo~en viA den He I
d er of Rot ter d a m. Port der gefr. br. 20 et 
per lli · gr" ongefr. br. 10 et. hooger. 

13edrukte stukken en monsters 5 et. per 40 ~· 
~ 

- 1\) 
K A L E 

1

N D E R 1 8 7 6. UI 

uU. 1Augustus.ISe"Ptember. 
Zo - · 2 9,16 23 30 - · 6,13 2~2~.,- . 1 :17 24'
Ma - 8.10117248 _ I 7jl4212 .:J

1
4111182s1-

Di ,...... 4'11 18 251- 1 8115 22 29 - 5 1219 26.-
Wo - 5·1·1219i261 

· · . 2 916233 - 6182027-
Do - 6

1
132027 310172431 7142128'

Vr - ·I 1
1
14 2128!- 4 11!15'25 :- 1 816 22 291

1
_ 

~. 1 8,1522291- ,.!_121926- 2 9162330-
. Octo er. 1.Novem . eoem er. 

Zo 11 8jÎ5 22.2\J ~ 5 121 6 - · 17' 4 Ma 2 916 23 30- 6 1s 20 27 - 4
1
11'18125 ~ 

Di :! f10117,34~inj 7 14 21'28 _15 1219 26!-
Wo. 4-1118 25h- 1 8 15 22 29 - 618 20 271-
Do 5il219 26 2 916123!30 - 714 21 Z8-
Vr 6 13 20 21p 3 10 17 241~ 1 . 815!22 29 '.;_ 
Za 7 01;28-j 41118 21>- 2 9,16123 30:-
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KOPPERMAANDAG (4) 
door Kees Leijten 

Traditiegetrouw verscheen ook dit jaar op 10 januari, de 
eerste maandag na Driekoningen, de Koppennaandagprent. (1) 
Het is de tiende prent in de serie, sinds de Westbrabantse 
drukkers, deze aloude traditie in 1974 weer nieuw leven 
inbliezen. 
Deze prent is de vierde in de serie prenten over het drukkers
ambacht. 
Na de drukker, de papiennaker en de graveur, nu de boekbinder. 
( 2) • 

Van de grafische beroepen is de boekbinder de oudste. Ver 
voor de uitvinding van de boekdrukkunst werd het boekbinden 
al beoefend. Het waren toen de geschreven boeken die van 
banden werden voorzien. Tegenwoordig zijn de mees.te werk
zaamheden van de boekbinder geheel geautomatiseerd en worden 
alleen nog kleine oplagen en enkele stuks handmatig verwerkt 
met behulp overigens van allerlei machines. 

Het echte boekbinden wordt nog maar weinig beoefend. Het is 
weer helemaal een kunstuiting geworden waarbij het accent 
ligt op restauratie van oude werken. Dit gebeurt in sommige 
kloosters en bij enkele zelfstandige beoefenaren van deze 
kunst. Daar wordt nog gewerkt zoals .op de prent weergegeven 
maar t è n dele wel met andere gereedschappen. 

Het boekbinden was in vroeger tijden bijzonder arbeidsinten
sie f. Omdat men in de 18e eeuw nog uitsluitend met houten 
drukpersen werkte, kwamen grotere oplagen niet of nauwelijks 
voor. Elk boek werd geheel met de hand gebonden. 
Het in die tijd gebruikte papier was erg stug en daarom 
werden . de boekvellen na het vouwen maar voor het naaien 
geklopt (links op de prent - letter A). Hierdoor werd een 
$cherpe vouw verkregen, een voorwaarde voor een goed boek. 
Ter voorkoming van putten of moeten in het papier gebruikte 
men voor dit kloppen een hamer met brede ronde bol. 
Op een naaibank werden de vellen tot boek genaaid, (midden 
op de prent - letter B). Er werd op touw of perkamenten 
bandjes genaaid, zodat de vellen aan de rugzijde goed bij 
elkaar werden gehouden. 
Na het lijmen .van de boekrug werd fret boekblok gesneden, 
vaak alleen aan de 'kop', omdat dit snijden een heel werk 
was. Mén deed dit met behulp van een z.g. ploeg. 
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Het boekblok werd in een houten pers geklemd waarop een 
soort slede kwam waaraan een cirkelvormig mes was bevestigd. 
Door middel van een schroefspil kon dit mes tegen het boek
blok worden gedrukt. Door de slede (= ploeg) heen en weer 
te halen en na elke haal het mes weer wat vaster op het 
boekblok te draaien, werd dit gesneden (2e man van links -
letter C). 
Na het snijden werd de rug van het boek rondgeklopt en kon 
men beginnen met de opbouw van de boekband. De onderdelen 
daarvan werden stuk voor stuk aan het boekblok bevestigd. 
De laatste bezigheid was het versieren van de boekband. 
De meest rechtse figuur op de prent is daar mee bezig. Inde 
werktafel heeft hij een sleuf waarin het boekblok hangt. De 
boekband kan hierdoor plat op de werktafel liggen wat het 
bewerken vereenvoudigde. 

Deze prent is - zoals de laatste jaren gebruikelijk - weer 
gedrukt in het Drukkersmuseum van de Stichting Grafisch 
Historisch Centrum in Etten-Leur. 
Hiervoor werd een 85 jaar oude Julien-stopcilinderpers 
gebruikt die met de hand moet worden aangedreven. Dergelijke 
drukpersen hebben ten opzichte van nu uiterst beperkte moge
lijkheden. Kwaliteitsbeheersing bijvoorbeeld is daarbij vrij
wel onmogelijk. De prent is daarom geen massa-artikel gewor
den en kleine verschillen in kleur en stand kunnen voorkomen. 

AANTEKENINGEN 
1. Met dank aan Drukker Frijters te Breda voor deze 

fraaie prent. 
2. Zie ook van mijn hand: 

1980: Koppermaandag of Verloren Maandag, BvP 26 p. 91 
1981: Koppermaandag (2) BvP 31, p. 129 
1982 : · Koppermaandag ( 3) BvP 36, p. 112 

BRABANTS BONT (8) 

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (8) 
opgetekend door Annie van Dort 

14 Ge gaat er mar op uit 
A,s ge .l?pt schirnrne,lt oe gat nie 

(in modern nederlands: Rust roest) 
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MOLENS (14) 
door Jan van der Westerlaken 

WIEKSYSTEMEN 
In de Brieven van Paulus nr. 37 heb ik u verteld over de 
molenroeden. 
V66r 1900 waren de meeste roeden klassiek opgehekt. Dit 
wieksysteem wordt in Nederland ook vaak "Oud-Hollands" ge
noemd. Dit hekwerk ziet men op erg oude molens zoals b.v. 
in Frankrijk zowel aan de linkerzijde als aan de rechter
z ijde van de roede. Vanaf de 17e eeuw werd in Nederland 
het voorhek (aan de rechterzijde van de roede) steeds meer 
vervangen door een voorzoom met windborden. 
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Het hekwerk bestaat uit scheien of hekstokken, die in de 
gaten van de roeden zijn vastgewigd, en drie heklatten. 
Meestal werd voor deze scheien pitch-pine gebruikt en 
werden bij voorkeur met de heklatten verbonden door slot
schroeven in plaats van spijkers. 

Naar gelang de windsterkte en de belasting voert de molen 
zeilen. Een gevlucht van een korenmolen met een roede van 
25 m heeft een oppervlak van + 80 m2, waarvan + 60 m2 
zeiloppervlak. - -
Aan de omtrek van de zeilen is touw genaaid. Het rechter
touw is voorzien van lussen, die bij zeilvoering achter 
kikkers (haken) op de roede worden geslagen. Het linker
touw is voorzien van twee of drie zwichtlijnen. 
Deze lijnen worden aan de achterzijde van het hekwerk vast
gezet padat het zeil is vastgetrokken. Deze lijnen maken 
het tevens mogelijk verkorte lijnen te voeren om bij harde 
wind te kunnen malen. 
Het opleggen van de zeilen vanaf de molenberg behoort tot 
het vakmanschap van de ervaren molenaar. Deze kunst is nog 
wekelijks in de gemeente Nieuw-Ginneken te bewonderen. 
U moet dat beslist eens van wat dichterbij gaan bekijken. 
Een opgerold zeil is achter zeilhaken geslagen en aan de 
voorzijde over enkele scheien gelegd en op een lagere schei 
vastgezet. 

Een ander wieksysteem, dat in het noorden van Nederland wel 
wordt aangetroffen is: zelfzwichting. 
Hierbij bestaat het hekwerk uit horizontaal geplaatste 
kleppen, die gemeenschappelijk en afhankelijk van de wind
snelheid geopend of gesloten worden. 
De ontwikkeling van de zelfzwichting vond plaats in Engeland 

op het einde van de 18e eeuw. 
De kleppen van de zelf zwichting zijn van geïmpregneerd dun 
~out en kunnen aan beide zijden in een zoomlat scharnieren. 
Op elke wiek zijn de kleppen verbonden met een houten trek
stang, die zich naast de roede bevindt. Als die stang zich 
op en neer beweegt, maken de kleppen dezelfde beweging als 
een jaloezie-zonwering. . 
Door kniehefbomen aan de askop, een schuifstang door de 
molenas en een zwichtstok met een eindeloze ketting aan de 
staartkant kan de molenaar de kleppen bedienen. 
Om de ' molen ·in b~drijf te stellen, trekt de molenaar het 
kèttingpart met de zwichtstok naar beneden en hangt aan 
dat part een zwaar gewicht zodat de kleppen ·zich sluiten. 

129 

Neemt de windsnelheid toe, dan neemt de kracht op de klep
pen toe. Omdat het asje van de kleppen op 1/3 van de hoogte 
van de klep is bevestigd opent de klep zich gedeeltelijk. 
Om de molen te stoppen wordt het gewicht verwijderd en 
trekt de molenaar de kleppen · open waarna hij het gewicht 
aan het andere gedeelte van.de ketting hangt, zodat de 
kleppen open blijven staan. 
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Voordeel van zelfzwichting is de grote tijdsbesparing bij 
het in bedrijf stellen en stilzetten van de molen en de een
voudige snelheidsregeling van het gevlucht vooral bij on
regelmatige wind, zonder dat de molen stil_ gezet hoeft te 
worden. 

Het grootste probleem bij het aanbrengen van zelf zwichting 
was het doorboren van de molenas. 
Nadeel van zelfzwichting is dat als de wind tegen de achter
kant van de kleppen blaast, deze zich sluiten. 
Op deze manier zijn er nogal wat ongelukken voor gekomen 
bij molens met zelfzwichting. 
De molens van Bavel en Ulvenhout Z1Jn beide klassiek opge
hekt met op de voorzoom een verbeterd wieksysteem, nl. het 
Van Busselwieksysteem. 
Daarover een volgend keer meer. 

' 

De foto's bij' dit artikel zijn met toestemming .van 
de schrijver overgenomen uit "Korenmolens" door 

Ing. P.W.E.A. van Bu~~el, ·~i12~hove~, 1981. ... ::~ .... :~"'· : :· ·-~_ ;::~~- ~:-- . . 
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OUDE GEBRUIKEN door Kees Leijten 

EEN MUNTSTUK IN EEN APPEL 

. -=· ·.····· -· - - ~- -

:. ;;... ~ ... -

In "De kleine Meijerij" het vlugschrift van de gelijknamige 
heemkundèkring te Oisterwijk las ik dat het in vele Oost
brabantse plaatsen vroeger de gewoonte was bij een verjaar
dag, de eer ste communie of 'n ander feest de feesteling een 
appel te schenken met daarin verstopt een groter of kleiner 

muntstuk. 
Ook in Rijen, op de Veluwe en in Zuid-Holland kende men dit 
gebruik. Is dit gebruik u ook bekend? 
Uit welke plaats kent u dat gebruik, was dat uw geboorte
plaats, bestaat 't gebruik nog, welke munt verstopte men, 
was het alleen voor kinderen, wie waren de schenkers, is 't 
'n oud gebr.ui~, was he,t 'n speciaal soort appel. 
Af l emaal vragen die dan opkomen. 
Graag ontvangen we uw reaktie op ons redaktie-adres of via 
telefoon 076-612742 

en~--·- - · · 

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (27) 
door Dr. F.A. Brekelrnans 

TWEE KAARTEN VAN HET ULVENHOUTSE BOS EN HET ANNA-BOS 

Onlangs is het gemeente-archief van Nieuw-Ginneken in het 
bezit gekomen van fotoreprodukties van twee achttiende
eeuwse kaarten van bossen in Ulvenhout. Beide berusten in 
het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage en werden gete
kend door een zekere F. Coolen. 
In 1774 noemt deze zich nog luitenant der artillerie en in 
1783 intendant en direkteur der bossen van de Prins. 
De kaarten werden blijkbaar vervaardigd in opdracht van de 
Domeinraad van Prins Willem V • 

A. De oudste kaart uit 1774 betreft hoofdzakelijk het Anna
bos, dat zich zoals men weet bevindt tussen het Ulven
houtse bos en het Prinsenbos. 
Het begint even voorbij de Fazanterie. De naam is ont
leend aan de eerste echtgenote van Prins Willem I van 
Oranje, de "Vader des vaderland", Anna gravin van Buren. 
Zij ligt in de Prinsenkapel van de Grote Kerk te Breda 
begraven. Het bos werd vroeger ook wel Tannenbos genoemd, 
een samentrekking van het lidwoord "het" en Anna-bos. 
De kaart bevat e en "Explicatie der letters" en begint met 
A "boswagtershuis en hoven". Dit stond ter plaatse van 
de thans nog bestaande, maar nog geen ioo jaar oude 
dienstwoning van Staatsbosbeheer aan de Huisdreef. Daar 
tegenover is de nog altijd aanwezige oude schuur getekend. 
Ook ziet men in de nabijheid de woning van de camping
eigenaar Heijblom (Geersbroekseweg 3). 
De percelen van het Anna-bos dragen diverse namen zoals: 
de Huiswerf, de Koolhof, de Cingel, Eykelkamp, Lange Reep, 
Den Breemt en de Geren. Links en rechts van de St. Anna
dreef bevinden zich Akkermaals bos en (Grote) dennenbos. 
Het Arina-bos als zodanig hield iets voorbij de Valken
bergsedreef op. Het verlengde van de St. Annadreef, dat 
nu RÓijale dreef heet, droeg toen de naam van Leeuwerke-
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Kaart van h~t Ulvenhoutse bos - St. Annabos -
Hoeve var:i Ulvenhout AQ 1783 
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dreef, wellicht naar de boerderij De Leeuwerik te Bavel. 
Op tijdstip van het tekenen van deze kaart waren beide 
wegen nog nieuw, want ze waren eerst in 1758 aangelegd. 
Naast het bos is de Woestenbergse hoef aangegeven. Verder 
valt op de kaart nog op de waterloop uit Geersbroek, die 
zich later verenigt met de Bavelse Leij. 
De kaart werd getekend met een schaal van 130 Rijnlandse 
roeden. De originele kaart meet 40 x 60 cm. 

B. De kaart van 1783 omvat een veel groter gebied namelijk 
het hele Anna-bos, het hele Ulvenhoutse bos en de Hoeve 
van Ulvenhout, met alle bijbehorende landerijen. 
Dit is de nog altijd bestaande domeinhoeve aan de ingang 
van het dorp Ulvenhout (Dorpstraat 2) • Van de boerderij 
ziet men op de kaart het woonhuis, de schuur (onlangs op
nieuw met riet gedekt) en twee gebouwtjes. De landerijen 
strekken zich uit langs de rivier de Mark. De belendende 
eigenaren zijn alle aangeduid; onder hen vinden we: 
de heer Calkberner, Hendrik Meeren, Mieke Bekkers, Jozef 
Vlaminkx en de weduwe Arenssen. De vele percelen van de 
Domeinen zijn aangeuid met de letters a - x. De kavels in 
beide bossen zijn gemerkt met cijfers, die lopen van 
5 - 90. Met de hoofdletter G zijn de wegen aangeduid, die 
door het gebied lopen: de Huisdreef, de St. Annadreef en 
de Leeuwerkedreef. Uit de kaart blijkt dat de huidige 
Valkenbergsedreef destijds diende als verbinding tussen 
Chaam en Bave 1. 
Rondom de bossen zien we enkele nog bestaande complexen 
aangeduid namelijk Wolf slag (thans Wolfslaar), de Bies
hoeff (thans Ulvenhoutselaan 123 bis) en de hoeve (thans 
landgoed) Valkenberg. Aan de rechterzijde van de kaart 
- dus in het westen - ziet men de "Vonder van Wagemakers", 
kennelijk de nog steeds bestaande verbinding tussen het 
Sulkerpad en de Reeptiend. 
Evenals op de kaart van 1774 vindt men in het Ulvenhoutse 
bos nog de woning van de boswachter tegenover de Fazante
rie, de schuur en de woning die thans het nummer Geers
broekseweg 3 draagt. Opmerkelijk is de vijver met eilandje 
achter de boswachterwoning nabij de Kerkdreef. 
Deze nog altijd bestaande vijver blijkt nu meer dan 200 
jaar oud te zijn. 
De originele kaart heeft een afmeting van 27 x 60 cm. 
Bèlde kaarten gevên .ons een goed beeld van dit belangrijk 
gebied' ln onze gémeén:te voor vóór · twee eeuwen. De foto's · 
zullen binnenkort worden geëxposeerd in het gemeentehuis. 

HET ULVENHOUTSE BOS 
door C. Wirken 
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Sinds 1039 was het Land van Breda (waartoe het Ulvenhoutse 
bos behoorde) een der twee delen van het graafschap Strijen. 
Tot 1287 omvatte het ook nog het gebied van Bergen op Zoom, 
het latere Markiezaat. 
In 1325 verkocht de Heer van Breda zijn gebied aan de Hertog 
van Brabant, Jan III, die het in 1351 weer overdeed aan Jan 
van Polanen. Diens kleindochter huwde in 1403 met Engelbracht, 
graaf van Nassau, waardoor het gebied aan de Nassauers kwam. 
Met name Engelbracht II en Hendrik III hebben voor de bloei 
van de streek veel gedaan, een streek die bestond uit bos
sen, heidevelden en beekdalen. 
Omstreeks 1514 gaf Hendrik III van Nassau aan zijn rentmees
ter Hendrick Montens opdracht om de deskundige Hans Schaller 
uit Neurenberg te laten onderzoeken of de grond geschikt was 
voor dennenkultuur. Kort daarna werd de grond bewerkt en met 
dennenzaden ingezaaid. 
Na 1648 kwam het gebied als wingewest wel onder het zgn. 
Staats-Brabant te vallen, maar direkt onder jurisdiktie der 
oranjes. 
De bossen in de Baronie hebben een grote rol gespeeld in de 
oorlog met Spanje als basis voor grondstoffen. 
Geruime tijd later, op het einde van de 17e eeuw, was dit 
opnieuw het geval. Er werd toen veel hout gekapt uit het 
Ulvenhoutse bos om te gebruiken voor de aanleg van vesting
werken. van de stad Breda. 
Voor de beplantingen van de vestingwerken werden veel stekken 
en zaden uit de bossen rondom Ulvenhout en Ginneken gebruikt. 
Ook leverde o.a. het Ulvenhoutse bos timmerhout voor de res
tauratie van het kasteel van Breda (thans K.M.A.) waarmee in 
1690 werd begonnen. 
In 181.6 kwam er verandering in het beheer, wegens het gemis 
van het recht van opvolging door Prins Frederik van Oranje 
Nassau. 
Bij de dood van de Prins 1881 zijn deze domeinen bij de Staat 
in eigendom teruggekeerd en aanvankelijk gebracht onder de 
gewone domeinen bij het Departement van Financiën, vanwaar 
ze met ingang van 1 januari 1898 worden overgebracht naar 
het Departement van Binnenlandse Zaken, Afdeling Landbouw en 
Visserij. 
Toen omstreeks 1882 dé Inspekteur der Rijksbeplantirtgen, 
R.W. de Boer, met het toezicht . op de Staatsbossen werd be
last, kwam in het technische beheer van de bossen rond Breda 



wel meer eenheid, maar het kwam nauwelijks op een hoger peil. 
In 1889 werd door de regering aan A.J. van Schermbeek, hou t 
vester bij het boswezen in Ned. Indië, opgedragen een bos
kaart en een bedrijfsplan te vervaardigen van het Ulvenhout
se bos. 
Van Schermbeek definieerde bos als een stuk grond van vol 
doende uitgestrektheid en zodanig met houtgewassen bezet, dat 
hij het voortduring bosprodukten kan opleveren. 
Het leidende begi nsel van Van Schermbeek bij de bebossing was 
het scheppen en in stand houden van een werkzame bosgrond , 
waarop zich een ekonomisch verantwoord gemengd bod zou kun
nen ontwikkelen. 
Het gemengde bos, waar het Voorbos een heel goed voorbeeld 
van is, waar men zware eiken en beuken en een grote variati e 
aan struiken en plantensoorten aantref t , eveneens vogels, 
dieren, reptielen en amfibieën. 
Om da~r van te kunnen genieten is het raadzaam om de aange
legde natuurpaden te bewandelen in het Voorbos, als rustpunt 
de speelweide voorzien van banken en speelwerktuigen. 
Aan te bevelen is de speelweide van de Eikenmik met speel
werktuigen. Tevens daar het beginpunt van twee mooie wandel
routes, de blauwe wandelroute van 5 km. en de rode van 2~ 
km., die leiden door een heel gevarieerd bos, gedeeltelijk 
langs een open landschap. 
De rode wandelroute loopt gedeeltelijk langs het landgoed 
"Valkenburg", een heel uniek gebied, waar de tijd lang heeft 
stil gestaan, gezien de reusachtige dikke bommen en oude 
boerderijen, afwisselend met weilanden. 
Verder is het de moeite waard een kijkje te nemen in de ont
vangstruimte van S.B.B. "De Oude Kranelaar", gelegen naast 
de brandtoren, waar een verscheidenheid aan oude werktuigen, 
betreffende de bosbouw, te bekijken zijn. 

VOLKSKUNDENOTITIES (19) 
door A. van Dort-van Deursen 

Gedicht voor praters 
Wees voorzichtig met Uw woorden 
Woorden doe n s oms zovee l pijn 
Leert ons niet het Boek der Boeken 
Laat Uw woorden weinig z ijn 
Laat ,veeleer Uw dad~n spreken 
Hulp en· Offervaardigheid ·' 
Brengen meerdere verkwikking 
Dan een stroom welsprekendheid 

JEUGDHERINNERINGEN (6) 
door Jan Goosen 
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wat werd vroeger zo'n 50 jaar geleden zoal gespeeld door 
de lagere schooljeugd? 
We beperken ons hoofdzakelijk tot de spelletjes die op 
straat gespeeld konden worden. 
't Verkeer was nog niet geweldig, af en toe 'n boerekar, 
beladen met mest of de bakker met z'n overdekt karretje met 
één p.k. er voor of de groentekar van Dien Christianen. Zo 
tussendoor 'n enkele auto of fiets en dan had je 't wel ge
had. 
Er lag al wel 'n trottoirband als afscheiding tussen de 
"kinderkopkes" en de zanderige loopgelegenheid. De laatste 
al of niet verhard met sintels uit de allesbranderkacheltjes 
of uit de platte buis. 'n Ideale mogelijkheid voor spel en 
gewoon 'n verlengstuk van huis en tuin, zeker in de Dorp
straat, zoals op bijgaande foto Ulvenhout Anno 1933. 

lllJ,{a11g dorp e~ hosrll. UJ, VJ!NllOUT. 
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wat op de speelplaats van de school al begonnen was, werd 
op straat dikwijls voortgezet o.a. 
poetje takken (tikkertje) . Nog steeds niet weg te branden. 
En wat denk je van "verbèrgske speule". 
Jong en oud, vaders en moeders en opa's spelen nog steeds 
verstoppertje (al of niet met kinderen en kleinkinderen) , 
met één twee ••• negen, tien, wie niet weg is, is gezien, 
met de "buut" en al compleet. 
Natuurlijk moest eerst afgeteld worden, wie 'm moest zijn. 
De aftelversjes: Iene, miene, mutten en Olleke, bolleke, 
bestaan nog steeds. 
Op de straat zelf kon gewoonlijk worden "gereept" (gehoepeld) • 
Sommigen hadden 'n ijzeren ring, maar de meesten van ons 
reepten met 'n fietswiel zonder spaken. Verder had je nog 
'n s t evig stokje nodig. J e bracht je wieltje aan 't rollen, 
't stokje ging tegen de velg en wat 'n heerlijk geluid was 
't om jouw wieltje stotterend te horen zingen op de straat
stenen. 

'n Feest was 't telkens als de haktollen voor de dag kwamen. 
Er werd 'n kring getrokken in 't zand en de pezen (touw) 
werden om de tollen gedraaid. Je hoopte maar dat 't touwtje 
bleef zitten en er niet afschoof. We noemden dat: hij schiet 
z'n broek uit. De tol 'n beetje nat maken hielp wel. 
Dan werden de tollen, al of niet versierd met blinkende 
punaises in de kring gezet en men probeerde dan de tol van 
de anderen 'n flinke krauw mee te geven. · 
Af en toe steeg de spanning ten top als we 'n paar losse 
ce nten te pakken konden krijgen van 'n toevallige voorbij
ganger. De centen in de kring werden nu de begeerde buit en 
al hakkend probeerde je ze buiten de kring te krijgen. 
'n Ander spelletje met centen was "Mitje steke". 
Er werd 'n lijn (meet) getrokken en daarop 'n "hoed" getekend. 
Ieder had b.v. 5 losse centen. 
Om de beurt werd, vanaf 'n be-
paalde afstand, 'n cent, die je 
tussen duim e n wijsvinger hield, 
naar de hoed gegooid. 
Degene, die de meeste centen in 
de hoed had, mocht ze a llemaal 
houden. Dus ook die v an de 

1 

tegenstanders. Al wat naast de hoed was gevallen, werd opge
gooid',- n~da~ N"an ' te voàm wa s a f g e sproken wie er kruis of 
munt had. ' 't Zand in de 'h oed werd 'n beetje losgemaakt, dan 
b l ev e n de centen beter s t eken . 
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'n Ander centenspelletje was: centje tikken. 
Op 'n straatsteen (kinderkopje) werd(en) 'n cent(en) gelegd 
en met 'n kleine ijzeren bal werd geprobeerd de cent zo op 
't randje te raken, dat ie er afwipte. 
We deden in die tijd meer spelletjes met ijzeren ballen o.a. 
knikkeren in 'n kuiltje. 
Met je hak werd er 'n kuiltje in de grond gemaakt en met 'n 
ijzeren bal werd vanaf 'n lijn gegooid. Degene die 't dichtst 
bij 't kuiltje kwam was 't eerst aan de beurt om de 4 of 6 
op elkaar gestapelde knikkers er met de ijzeren bal uit te 
"sleuren". 

t 

Er bestonden allerlei 
variaties bij dit 
spelletje. 

De gekleurde kleiknikkers kon je kopen in 't echte onverval
ste kruidenierswinkeltje van vrouw Oomen 10 stuks voor 1 cent. 
Nog steeds kent de jeugd 't "land veroveren". 
Als laatste spel zou ik willen noemen 't foepspringen. 
We hadden 2 smaken: 
Mitje (meet) foep en muurfoep. 
De meeste lol hadden we met 't laatste. 
Eén jongen stond tegen de muur, 't gezicht naar voren. Hij 
moest de eerste stoot opvangen, want tegen zijn buik kwam de 
eerste -gekromd met z'n hoofd te staan. 
Nummer 2 kwam met z'n hoofd tussen de voor hem staande mak
ker. Zo ontstond er 'n "stang" van 4 of 5 jongens. De tegen
partij mocht nu op de rug van de staande groep springen. 
Was iedereen "te paard" gezeten, dan werd geroepen: 
één - tweeje - drie. Als niemand er af was gevallen, herhaalde 
zich de procedure met dit verschil, dat de krom staande groep 
nu op en neer mocht bewegen om de ruiters er af te gooien. 
Lukte dat dan werden de partijen gewisseld. 
Je snapt wel dat dit spel dikwijls leidde tot vermakelijke 
taferelen. Dan deed de een z'n benen niet ver genoeg uit 
elkaar, dan was er weer 'n te groot verschil in lengte en 
dikwijls hoorde je een of andere krachtterm, als bij 'n mede
foeper de spanning te groot werd, omdat hij 's middags toe
vallig net snert had gegeten en dit vierde met een klinkend 
schot achteruit. De anderen lachten dan dikwijls zo "meele
vend" dat de slang zich niet staande kon houden en proestend 
in elkàar stortte. 
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Waarom al deze gezellige spelletjes bijna zijn verdwenen? 
Ik denk, dat de ontspanningsmogelijkheden veel ziJn ver
anderd met de komst van radio en T.V., pretparken en uitge
breide kermissen. 
Eigen initiatief hoeft niet meer, de fantasie is weg. 
De speelgoedindustrie heeft een enorme vlucht genomen. De 
klok terugdraaien? Natuurlijk niet. Maar zou 't niet leuk 
zijn om te zien of de jeugd van tegenwoordig zich ook met 
eenvoudige hulpmiddelen zou kunnen vermaken? 
Misschien is er door 't bovenstaande wel weer belangstelling 
gewekt en zie je binnenkort heel Ulvenhout weer foepen en 
knikkeren! 

VAN AACHTER 
DE PLA TTEBUIS 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (3) 
door· Peer van de Schraanswaaie 

Aggut ammel us goed naogaot, meese, dan vraog d'oe eige 
toch wellus af wat ur van de wereld terecht mot koome. 
Ge kunt de kraant nie open doen, of dur·staot niks aanders 
in as moord, oplichterij, baankovervalle, dievebendes en 
nog allerlei aandere deugenietenstreken. 
'k Zeg vurrige week nog tegen oonze ·Jaonus, ik zeg jonge, 
wa ben ik blij, da'k al wa ouwer ben, da'k nie mir zo dik
kels de deur uithoef, waant mee al da geweld, ge zou tur 
wa van krijge. 
Jao vaoder, ik weet ur alles van zee tie, mar da komt ok, 
omda tur tegesworrig zoveul meese gin werk hebbe. Ze hebbe 
niks te doen en ze hebbe gin geld en dan gaon ze zukke 
dienge doen. 
Mar meese, das t'um nie alleen, daor zit wel wa waorheid 
in, mar nie allemaal, witte wa dut ies meese, we zen mee 
z'n allemaole in de wereld zo geleerd geworre, damme nie 
meer weten dat we 't mee een heel bietje miènder veul 
beter zouwen hebbe. 
De meese hebbe alle~' en dan wulle zo nog meer. 
Kik nou marres mee de Karreneval, wa d' un verscl;lil .mee 
vruger. 
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Jao, vruger, toen we nog in de klène manne zaten, bakte 
ons Merie zaoliger, me.e vàstelaavond wa pannekoeke, meest 
gewone, mar zo'n ettelijke mee spek erin en ok 'n paor mee. 
schijven appels èn daor bleef ut bij. 
's Avonds kwaam Drik van hierneffe mee zulliejen Jan wa 
kaorten en dan konde mee assewoensdag mee goei fatsoen ut 
assiekruske gon haole. 
Mar as ik op den dag van vandaog da ammel us aon zie, jao 
meese, ik zeg ur thuis mar nie te veul van, waant agge bij 
'n aander oew bene, onder de taofel mot steke, ok al is ut 
bij oewe eige zeun, dan motte toch nog mar dikkels oewe 
mond kunne houwe. 
De Kessemies is n'og mar aamper aachter .de rug of ze begiene 
al mee dieje Karreneval. 

De twee oudste van ooze Jaonus, Pieter die is 19 en Marijke 
die mot nog 18 worre, jao meese, das al een en al Karreneval; 
en da gif niks, ik zeg altij, ge mot mee oewe tijd meegaon 
en as de jongelui ut nie doen, wie mot ut dan wel doen. 
Mar warrwn mot da ammel 's avonds zo laat gebeure, ze gaon 
tegesworrig pas op stap as ik nor bed gaoj en ooze Pieter 
komt soms pas thuis als wij vruger zomerssmorgens uit bed 
kwaame. 
En as ut dan ammel netjes gaot, dan gif da ok nog niks, ik 
ben vruger ok wel us van de ene broek in de aandere gescho
ten; mar agge. dan in de . kraant leest wa vur vechtpartijen 
en aanraandinge dat ur gewiest zijn, dan denk ik toch nog 
wellus aon vruger, aon die pannekoeke. 
Nou motte nie denke, da'k tegen leut maoke ben, neeje, waant 
dan zitte d'er neffe, wij ginge vruger in de twintiger jaore 
ok al daanse, eerst bij Kokx op de Raokus en laoter bij Huskus 
in de Halstraat in de stad. 
Mar goed lusteren wak zeg, meese, leut maoke, das wa aanders 
dan mee n'n hoop bier in oew lijf de zaok, kapot slaon en ru
zie maoke. 
l_<ik, meese, da bedoel ik, daor schiete niks mèe op, daor 
kunde laoter niemir mee plezier over praote. 
As ik da thuis zo ammel wellus vertel, dan zee ooze Jaonus, 
vaoder zee-t-ie, ge het gelijk, ·mar ut ligt aon oos alle
maol, we hebben ur allemaol wel un bietje schuld aon, want 
zee-t-ie, de maatschappij krijgt wasse verdient, en ok al 
kan ik ut dan ammel wel nie zo goed uitlegge as ooze Jaonus 
toch beg.rijp ik wel wat tie er mee ~ul zegge. 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES 
verzameld door W. Colsen 

HET LIEDJE VAN DEN SMID 

1. 
Een smidjen in ziJn smisse, 
Die zong den heelen dag; 
Zijn stemme klonk zoo helder, 
Bij iederen hamerslag. 
Hij zong zoo blij, 
Van tokke, tokke, tok 
Hij zong zoo vrij, 
Van kloppe, .kloppe, klop 
Het klon zoo lustig dan, 
Het liedje van den zwarten man. 

2. 
Een meisken op haar kamer, 
Die had dat lied gehoord; 
Haar hartje ging aan 't jagen 
Bij smidjes aardig woord. 
Het ging zoo snel, 
Van tokke, tokke, tok, 
Het ging zoo fel, 
Van kloppe, kloppe, klop, 
Het sloeg zoo teder dan, 
Bij 't liedje van den zwarten man. 

3. 
"Och smidje van hierover, 
Leer mij dat schoone lied" 
Lief meisje 'k zal 't u leeren 
Als gij mij geerne ziet. 
Kom zing met mij, 
Van tokke, tokke, tok, 
Kotn zing met mij, , 
Van kloppe,, kloppe, klpp 
Wij zingen samen dan, 
Het liedje van den zwarten man". 

4. 
Het meisken werd zijn vrouwtje, 
En hij haar "beste man" 
En kleine kleuters kwamen, 
Die zongen mede dan, 
Ze zongen blij, 
Van tokke, tokke, tok, 
Zij zongen vrij, 
Van kloppe, kloppe, klop, 
Het klonk zoo lustig dan, 
Het lied.je van den zwarten man. 

EEN LIJST VAN EEN DEEL VAN DE 
GINNEKENSE INGEZETENEN 
UIT 1639 (1) 
door Ir. Christ Buiks 

In het Rijksarchief te Maastricht berust een pover restant 
van het archief van de abdis en het kapittel van de abdij 
Thorn. Zowel abdis als kapittel hadden.• in de Baronie omvang
rijke bezitscomplexen, waarvan de tienden wel het belangrijk
ste deel uitmaakten. 
Over deze tienden moest belasting betaald worden. 
Om de zwakke financiële positie van de staat enigszin.s te ver
beteren werden in de 17e eeuw op bepaalde momenten verhogin
gen van bepaalde belastingen opgelegd, of zelfs geheel nieuwe 
soorten belasting ingevoerd. In 1639 werd op last van de 
Staten-Generaal ieder perceel in de Baronie, en tevens alle 
tiendopbrengsten, belast met de vijfde penning, dat is 20%(!) 
van de (geschatte)opbrengst. Dit leidde uiteraard tot onge
noegen en protest onder de bevolking. De voornaamste (=rijk
ste) ingezetenen tekenen regelmatig bezwaar aan bij de over
heid, en we zien dat Thorn hierin voorop loopt, als zij haar 
inkomsten bedreigd ziet. Om een betere bewijsgrond voor een 
protestaktie te hebben, heeft de abdij gepoogd om een over
zicht van de belasting te verkrijgen, en daaraan hebben we 
waarschijnlijk het bewaard blijven van een register van alle 
landerijen, met erbij de aanslag in de vijfde penning, te 
danken. 
De hoogte van de aanslag werd vastgesteld op een gulden per 
bunder, 'terwijl daarboven op nog eens de normale bede kwam, 
zoals die elk jaar geheven werd; deze bedroeg ook f 1,-- per 
bunder. Dan was er nog een derde soort belasting: het gemet
of labeurgeld, dat waarschijnlijk alleen geheven werd over 
de akkergronden, terwijl de vijfde penning over alle landbouw
gronden, dus ook weiden en bossen werd omgeslagen. 
Het gemetgeld is ook bekend uit Rijsbergen (1), waar het 
vooral geheven zou worden over de nieuw ontgonnen gronden. De 
hoogte ervan was in Rijsbergen 10 stuivers per gemet (= 1/3 
bunder), terwijl in Ginneken 30 stuivers per bunder geheven 
werd, hetgeen dus op evenveel neer komt. De term labeurgeld 
slaat waarschijnlijk op de soort grond, waarover deze belas
ting werd omgeslagen, nl. alleen akkers; labeuren = ploegen. 
Wat het register van het labeurgeld met Thorn te maken heeft, 
is onduidelijk: de abdij had immers geen grondbezit in Ginne
ken. Het register met de omslagen van de vijfde penning is, 
hoewel het berust in het kapittelarchief, waarschijnlijk af-
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komstig uit het archief van de abdis, want alleen deze laat
ste had inkomsten (tienden) in de gehuchten, die in het re
gister vermeld worden, nl. Heusdenhout, Ginneken, Overakker, 
Ulvenhout, Geersbroek, Kouwelaar (+Raken en Notsel), Strij
beek en Galder. 
Het kapittel genoot tot 1561 de inkomsten van de tiende van 
de rest van de gemeente: Bavel, Tervoort, Lijndonk en Eik
en Bolberg. 
De twee registers vermelden voor een groot deel dezelfde per
sonen. 
Daarom is hieronder alleen de lijst van de omslag van de 
vijfde penning weergegeven. In deze lijst staan alle boerde
rijen, met de naam van de eigenaar, terwijl ook de los_se per
celen erin voorkomen. 
Opvallend is, dat er in Heusdenhout zo vaak sprake is van 
pachtfoerderijen, terwijl die bv. in Galder bijna niet ver
meld worden. Dit kan berusten op een verandering van inzicht 
in de loop van de tijd, waarbij de opsteller, de borgemeester, 
Lambrecht Peter Adriaen Gyssels, het in het begin van zijn 
rondgang door het dorp wel nodig oordeelde de namen van de 
pachters te noteren en later niet meer: Heusdenhout staat 
immers eerste in het register. 
Achter elk perceel staat de hoogte van de aanslag, die f 1,-
per bunder bedroeg. Kleinere percelen werden naar verhouding 
belast. 
We zien dan ook veel bedragen in stuivers (1 stuiver = 1/20 
van een gulden) en zelfs soms in oort (1 stuiver = 5 oort). 
In enkele gevallen staat achter de naam van de eigenaar de 
naam van het perceel, hetgeen wel eens verwarring kan stichten, 
bv. op f 1 staat: Jan naggers ergen. vant bijltken. Het bijl
tje is een bekende perceelsnaam te Heusdenhout, waarover de 
erfgenamen van Jan naggers dus belasting moesten betalen. 
Op f lv vinden we: Cornelis Biestraten kinder vant hoervelt, 
waarmee eenvoudig gezegd wil zijn dat de kinderen van Cornelis 
Biestraten van hun veld, een bepaald bedrag schuldig zijn. 
Een op het eerste gezicht onduidelijk geval staat op f 4v: 
Cornelis jan Bauwens weeuwken. Men is geneigd hier te denken 
aan de weduwe van Cornelis jan Bauwens, ware het niet, dat er 
onder staat: bruycker mercq peeter adriaensen. Het weeuwken 
is inderdaad een uit andere bronnen bekende perceelsnaarn te 
Heusdenhout. 
Uit de lijst kunnen we veel gegevens halen over de oppervlakte 
van de cultuurgrond, het aantal boerderijen, de omvang van el
ke b~;rderij, enz. _ 

1 
[)e óppervlak,te cultuurgrond is gelijk aan _het totale bedrag 
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per gehucht, want de aanslag bedroeg immers f 1,-:-- per bun- -

der. 
Hieronder volgen de totalen: 

I II II! IV v VI 
Heusdenhout 205- 7-0 154-12-6 104 237 184 178 

Ginneken(kom) 97- 8-2 90-17-6 61 
120 93 

103 
Overacker 67- 6-0 ' 76- 9-0 51 63 

Ulvenhout 100-15-2 81-11-0 55 195 151 95 

Geersbroeck 49-15-0 37- 2-6 25 34 

Raeken, 
179-17-2 

Cauwelaer 
155- 2-6 104 248 192 168 

Strijbeeck 70-15-3 65- 2-6 44 63 49 94 

Galder 191-11-0 162-15-0 109 279 216 194 

962-14-9 854 553 1142 885 929 

Kolom I geeft de opbrengsten van de vijfde penning, en tevens 
de oppervlakte van alle cultuurgrond per gehucht. 
Kolom II geeft de opbrengst van het gemetgeld per gehucht. 
Kolom II! geeft de oppervlakte bouwland, zoals die in het re
gister van het gemetgeld staat vermeld. Deze kolom kan men 
verkrijgen door de getallen van kolom ir te vermenigvuldigen 
met 2/3 (de belasting was immers t 1,50 per bunder). 
Kolom IV geeft de oppervlakte van de bouwlanden per gehucht 
in 1832 bij de invoerin<J van het kadaster. De maat is hier 
in hekta:ten. 
Eén bunder= 1,29 hektare (berekend uit Oorspr. Aanw. Tafel, 
Gem. Archief Nw. Ginneken). 
Kolom V geeft dezelfde oppervlakte cultuurgrond maar dan in 
bunder. 
Kolom VI bevat een opgave van de "buyndertalen", opgesteld in 
1649. (Gem. Archief, Nieuw-Ginneken, nr. 684). 
Wat de boerderijen en hun grootte betreft het volgende: 

Gehucht aantal · oppervlak huizen 
boerderijen Eer boerderij 17e eeuw 

Heusdenhout 20 4 bunder 29 
Ginneken 22+13 huysen 1, 8 Il 

óveracker 15 3,8 Il 15 
Ulvenhout 17 4,5 Il 22 

Geersbroeck 16 2,5 12 
Raeken, 

33 4,5 Il 30 
Kauwelaar 

Strijbeeck 20 3 Il 28 
Galder · 35 4,5 " 31 
(Bron: Nass. Domeinen, nr. 1036 f. 318) 
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We zien dat de meeste boerderijen in Galder staan, waarbij 
dan wel de boerderijen in het Markdal horen (Grote en kleine 
hoef van Boevigne, Nieuwenhuizen, Blauwe Kamer, Daasdonk). 
In de kom van het dorp worden naast 22 "steden" nog genoemd 
twee hofsteden, waarbij maar weinig grond hoort, en nog een 
13-tal huizen, die wel eens meer grond omvatten dan de "ste-

,den". 
De gemiddelde oppervlakte per boerderij ligt hoog in Ulven
hout, in Galder en op Kouwelaar, Notsel. In het geval van 
Galder is het beeld wel ernstig vertekend door de boven 
reeds genoemde boerderijen in het Markdal, die zeer omvang
rijk zijn. (Ze worden steeds als "hoeff" aangegeven). 
In Ginneken-kom is de oppervlakte per boerderij (de huizen 
inbegrepen) uiteraard het laagst. 
De grootste boerderij is Daasdonk; 2e is de Prinsenhoef te 
Ulvenhout. 
Het lijkt voor de hand liggend, dat er een verband bestaat 
tussen de oppervlakte cultuurgrond en het aantal boerderijen. 
Om dat verband te kwantificeren is de correlatiecoëfficient 
tussen het aantal huizen in de 17e eeuw (bron: Nass. Dom. nr. 
1036, f 318 e.v.) en het aantal bunders cultuurgrond (kolom 
VI) berekend. Dit leverde wel een vrij lage waarde op nl. 
0,09, die duidelijk niet significant bleek te zijn, d.w.z. 
dat het gevonden verband ook goed door toevalsf aktoren ver
oorzaakt kan zijn. 
Bekijken we het verband tussen het aantal bunders cultuur
grond uit het jaar 1639 en het aantal boerderijen in datzelf
de jaar dan komen we wel op een significante uitkomst: een 
correlatiecoëfficient van 01729. Dat wil zeggen, dat men, als 
één van de twee variabelen bekend is, men de andere daar uit 
kan berekenen. Dus als bv. het aantal bunders cultuurgrond 
voor een bepaald gehucht toevalligerwijze bekend mocht zijn, 
men hieruit,een bepaalde foutenmarge uiteraard, konklusies 
kan trekken omtrent het aantal boerderijen, en zo weer met 
aantal inwoners van zo'n gehucht. 
Hpewe.l daar nog nooit iets over geschreven is, lijkt het me 
mogelijk om op grond van de kadastrale gegevens uit het begin 
van de 19e eeuw, waarbij o.a. de oppervlakte bouwland, en 
tevens de verschillende kwaliteiten bouwland (5 verschillende 
klassen) gegeven wordt, te komen tot een rekonstruktie van de 
bewoningsdichtheid en de ouderdom van de bew~ning voor ieder 
gehucht. 
Waar bv. veel akkerl&nd van de beste soort li9t (eerste klas
se) .zal de ·bewoning van · vroege datum zijn. 
We laten hieronder nog een overzicht volgen van de grootte-
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klassen van de boerderijen, ingedeeld per gehucht (1639). 

Grootte ~ ~-1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 

br. br. br. br. br. br. br. 

Heusdenhout 2 2 7 8 1 

Ginneken-kom 4 7 14 8 2 

Over akker 2 5 3 4 1 

Ulvenhout 1 5 3 3 2 

Geersbroek 2 7 3 4 

Raken, 
1 1 

Kouwe laar 
4 14 9 4 

Strijbeek 4 1 3 8 3 1 

Galder 3 1 5 16 5 4 1 

Vijfden penninck onder den dorpe van Ginneken, 
door den borgemeester Lambrecht Peter Adriaen Gyssels, 1639. 

Buynder geeft in den Se penning met beede 2 gld. 

HEUSDENHOUT 
fl 
Gillis Peeters van (den) Kieboom erve aent voort
bosch 
Bruyckers Peeter en Christiaen Jan Jan Peetersz. 
Jenneken jan willemse van sijnder dochter erf 
Adriaenken Christiaenss.·erve 
bruycker jan huybrechts erf (genaemen) 
Jan herman adriaense lant 
Govert jansse van Alphen acker. 
Huych ••• tot breda is bruycker 
Cornelis Biestraten kinder, hoochdoncq 
Cornelis Peeter van Ghils kinder, leechdoncq 
bruycker Cornelis Peeter Jans 
Gillis Peeters van (den) Kieboom erve 
Jan naggers erfgen. vant byltken 
Cbrnelis Claessen vooght erfgen. ackers 

f 1 v 
Cornelis Biestraten kinderen vant hoervelt 
bruycker Peeter jan jan peeters 
Michiel in de Leers acker 
bruycker niclaes joost jansse 
Wouter Jacop van Peeter Goorkens steede 
Maeyken marten denis van selver stede 

Gld.stuiver 

2-15 

31 
31 

22 
21 

35 
15~ 

2-6 
15~ 

3-2 

21 

22 

2-11 
15 
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bruycker wouter jacops 
Cornelis aert jan theun danen van deselve 
Cornelis jan andriessen van selve 
Peeter Goorkens vant Bosch en wey opt Hoocheynt 
bruycker jan joost nelemans 
Wouteren Smits tot Dongen erve 

' bruycker •••• anthonisse 
Wouter jacops van (de) helft van jenneken bouwens 
Jan jan peeters kinder van de andere helft 
Cornelis Buysen 4 perchelen 
bruycker wouter jacop wouters 
Dheylich gheest van Breda ackerken 
bruycker Christoffel Willem buys 

f 2 
Mathijs jan peeters kint van moetkens 
bruycker wouter jacop wouters 

lant 

Maeyken marten denis van quirijn jan peeters kinder 
veldeken 

bruycker Wouter jacop wouters 
Peeter marten vingeroets erve 
bruyckèr peeter jan peeters 
Joncker jan van heylen lant 
noch vant bosch 
bruyçker jan hermans 
Joncker adaem van hertsteens erfgen. erve 
bruyckeresse jenneke thomas bleyckers 
Jenneke henrick thomas erve 
bruycker jenneken thomas bleyckers 
Jacop philipserfgen.erve · 
bruycker jan Cornelisse 
Geeridt in de pellecaen dochter stee 
bruycker nierck dircxen 
Gijsbrecht geeritsen ergen. erve 
noch van hens (?) pauwels acker 
bruycker peeter dirxen 

f 2 v 

Gysbrecht geertserfgen. erve 
hens pauwels acker 
bruycker peeter dirxen 
Griet dircxen alias thomen heynin 

· bruyckèr andries .jacops haer swager 
henrick wb'uter heynin . 
De advocaet de Ruyters heynin 

5 
20 
31 

34 

10-1 
10-1 

37 

14 

14 

14 

2 

4-13 
10 

3-2 

3-16 

3-15 

7-9 

3-2 
15~ 

3-2 . 

15~ 

15~ 
15~ 
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bruycker Cornelis pauwels jan aerts 
Cornelis biekens stee e·n erve 
bruycker Cornelis peeter Rams 
Wouter jan theunen kinder . heynin 
bruycker symen bartelen, teteringh 
Adriaen adriaen peeters kinder steede 
bruycker niclaes joost janssen 
Maeyken merten denis stede; erve 
bruycker willem bastiaenen 
Niclaes joosten stee en erve 
Jan aert jan theun danen stee en erffenisse 
Merck peeter adriaensen stee ende erffenisse 
Cornelis en Cathelyn aerden acker 
noch van haverhof f 
noch van weyden 

f 3 
Cornèlis willem buys stee en erve 
Christoffel willem buys stee 
Jan bastiaen symens steede 
Jan joos nelemans erve 
Jacop bleyenbeecx stede 
noch van (den) heybosch 
bruyckers Christoffel buys, niclaes joost jansse en 
Jan joost nelemans 

Peeter jànsen in kemelstee 
bruycker Adriaen geeriden en mercq peeters 
Den heylige Gheest van Ginneken erf 
bruycker Christoffel buys 
Wouter Jacobs stede 
Mercq de Wael van Lyn thijsse stee (half) 
Jan Goris dirvèn kinderen van papenackerken 
bruycker jasper anthonisse 
Cornelis joris stee 
Jan joos geerits kinder lant 
bruyckeresse jenneken bleyckers 

f 3 v 

Jacob jari Coomans weduwe lant 
bruycker adriaen merchelis wouters 
Jacop philipse kints lant op d'acker 
bruycker . peeter vlaminck 
Anthonis peeter henricx beyerman 
Adriaen_ cornelis jongen neelsstee 
Peeter cornelis gobbincx kinder lant 

2-

12 

2-1 

4-7 

4-19 
32 
32 
21 
12 
20 

3-15 
7-15 
4-

21 
4-

33 

20 

5-14 
30 ' 

6 

4-14 
10 

20 

20 

22 
2-12 

15~ 
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bruyckeresse heylken peeter ficx tot Breda 
Herman jan hermans ergen. stee 
noch van bellen velen (?) 
Pauwels bierstraten (!) kinder erve 
bruycker Wouter jacops wouters 
Mathijs leerm(ake)res veldeke 

' Michiel in de leers weyde 
bruycker Chaerl de Wael 
Jenneken theun nelemans lancvelt 
bruycker marten wouters opten Molengracht 
Christien Havermans lant 
bruyckeresse Johan adriaen Scheutincx weduwe 

f 4 
Mr. niclaes Servaes Chanregyn (Chirurgijn?) lant 
bruycker adriaen stevens in lovensdyck 
Jan ad~iaen Oomen erfgen. 
bruycker adriaen merchelis wouters 
Jenneken hendricx erven gen. theylaer 
noch vant veldeken 
bruycker adriaen theunen en Chaerl de Waele 
Joris jan willemsen €rf 
Jacob philips kints cleyne heylaer 
bruycker adriaen Geeridt fleuren (?) 
Geeridt keysers weduwe weyken 
bruycker cornelis aert jan theun danen 
Bastiaen pauwels haenen erve 
bruycker jasper anthoniss 
Bastiaen pauwels velt in (de) Ramen 
bruycker aberham jansse boot 
Velthovens nieuwe stede en erven 
bruycker Chaerl de Waele 
Jan joos van (de) broeck kinder hoer (=hun) velt 
bruycker Chaerl de Waele 
Luchtenborch boomgaert 
bruycker adriaen merchelis wouters 

f 4 v 
Joos marten buys acker 
Sr. Velthovens hoeve en erffenisse 
noch van niclaes cornelis joos 
Louis in dubbelen ancker stede en erf fenisse 
Maeyken marten denis weyde 

. bruycker wi.l·:tem ba~t'iaenen 
Maeyken weduwe jan theun danen kint erf 

2-6 
36 

2-7 

3 
31 

25 

31 

22 

24 

24 
10 

22 
12 

4 

31 

31 

12 

15 

30 

25 
8-15 

27~ 

8 
22 

10 
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bruycker cornelis willem bu}':s 
Maeyken jan theun danen hovinge 
bruycker jasper anthonis 
Anthonis van herp kint 
bruycker wouter jàcops 
Jenneken joos nelemans 
Nelken joost ne;t.emans èrff 
bruycker jasper anthoniss 
Den Cappellen acker 
bruycker mercq peeters 
Wouter adriaen buys acker 
bruycker jasper anthoniss 
Wouter jan theun danen kinder · velt 
bruycker mercq peeter adriaenssen 
Cornelis jan Bquwens weeuwken 
bruycker mercq i:)eeter adriaenssen 
Jan cornelis anthonis erf 

f 5 
Jacob cornelis buys byster 
tgasthuys van Breda wilderden 
Jacop mijn in (de) boom stee 
Christiaen van (der) daesdonck -hoolblock 
Joachims Mathijs hoelblock 

15 

6 

10 
20 

10 

10 

10 

10; 

4, 

10 
22 

' 4-10 
12 

8 
Cornelis peeter joossen kinder bancj.<en ende 
bruycker niclaes jansse 

b~empt 32 
~· 

Cornelis Biecken velen (?) 
bruycker 'cornel1.s peeter rams 
Jenneken peeter adriaens~en heybosch 
Jooris peeters kints heybosch 
bruycker mercq peeters 
Gillis Lenaerts weyde -tot Dorst 
Jenneken bleyckers weyde 
Cornelis anthoriisse weyde 
Adriaen ende Laureys jànsse kinder erve 
Jan jan:ssè ~brouwer kinder weyde 
bruycker marten wouters 
Adriaen cornelis .henricx kinderd:ries 
bruycker peeter anthoniss. 

f 5 v 

Cornelis peeter vlamincx erf 
Jenneken theun nelemans kinder erven 
bruycker .merten wouters 
Wouter Goorkens stee .en erven 
bruycke~ -Cornelis jan thijss 
Peeter marten buys 

totaal 

21 

20 
20 

15~ 
15~ 
:z 1 

3-1 
15, 

6 

15~ 

35 

.2-6 

25 
205-7-0 

· (wordt vervolgd.) 
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GAAT ~ VERHUIZEN - BENT U AAN DE GROTE SCHOONMAAK? 

Gaat u verhuizen? Gaat u k~einer wonen? Gaat u naar een be
, jaardenhuis?- Wordt uw zolder opgeruimd? 
Dan zult u veel op moeten ruimen! 
"Paulus van Daesdonck" verzamelt om te komen tot een eigen 
heemkundig museum van alles van v66r 1945. 
We hebben reeds meerdere kollekties in opbouw o.a. 

"De r' Winkel van Sinkel" 
(o.a. oude verpakkingen, ouderwets serviesgoed, aller.lei 
oude blikken en blikjes, ouderwetse reklame, weegschalen, 
gewichten, kassa) 

"Religie" 
(beelden, bidp~entjes, religieuze schilderijen, kerkboeken, 
relikwieën, kruisbeelden, kerststallen, medailles, heiligen
plaatjes en - boeken, enz.) 

"School" 
(~chooiplaten, schoolbanken, schoolboeken, schooimateriaal, 
biologie.- en natuurkundemateriaal, landkaarten, enz.) 

"Landbouw" 
(allerlei landbouwgereedschap en landbouwwerktuigen, ook 
tuinbouw en veeteelt, enz.) 

"Bibliotheek" 
(Nele honderden boeken over geschiedenis van Brabant, steden, 
dorpen, instellingen en vere~igingen. Alle soorten boeken van 
vóór 1900 enz.) 

"Tweede Wereldoo:r;log" 
(krantjes, kranten, kogels, ondergronds materiaal, bonkaarten, 

·l~geruniformen, enz.) 

"Kuriosa" 
(oude fototoestellen, lokeenden, karnavalsmateriaal, enz.) 

"Oudheidkamer" 
(alles wat stond in een huis + 1920) 

"Ambachten" 
(gereedschap van allerlei ambachten zoals timmerman, metselaar, 
rietdekker, schilder, klompenmaker, boer, smid, schoenmaker, enz.) 

' ' ' Helpt u ons heemkundig museum en onze bibliotheek op te bouwen? 

~-Llf;t_ .. 1-..C:::.--==---
KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCIS (38) 

In de maanden ·november eïi december bleef de stroom giften 
voor de kollektie rustig doorgaan. Grote en kleine zaken 
voor de kollektie van ons heemkundig museum. Regelmatig 
wordt het geëxposeerd op verschillende plaatsen in Ulvenhout 
en Bavel, maar een eigen museum zou onze grote kollektie niet 
misstaan. 
Wat kwam er zo al binnen? 

Landbouw 
Hooischudder, kantelploeg, ijzeren kruiwagen 

Ambachten 
Een melkmaat (2 liter) 

Archief 
Oude muntkatalogi uit 1874, 1913, 1914 en 1922, aantal 
oude en nieuwe prentbriefkaarten 

Bibliotheek , 
Kollektie boeken over 2e Wereldoo;i:-log, Brabant, oude gebruikèr;i, 
antiquiteiten. Aantal kinderboeken. 

Curiosa 
Drietal zeer oude boeken met religieuze inslag (1675~1828-
1836) , p~achtig fotoboek van Hoogstraten 

Winkel van Sinkel 
Meerdere grote en kleine blikken 

Religie 
Gedachrenisplaatsjes of bid~rentjes, santjes . 

Met dank aan de schenkers de dames, heren en families (sstt): 
Van den Broek, Den Brok, .I . Gooseil, W. èo°lsen, W. Jan sen,. 

·Wilfried Mèrtens ofm: cap, J. van Rijen, H. Verhoeven, 
j. Verdaasdonk, Viëtor, A. van G~stel C zn. 

KON'.fRIBUTIE 
Betaalde u reeds de kontributie voor dit lopende jaar? 
Indien u het ver.gat, doe het nu. 
Slechts f 25,-- voor een jaar vol aktiviteiten en vijf maal 
per jaar de Brieven. 

Bezuinig niet op heemkunde, bezuinig niet op -kultuur, Zl.J yor
men een-verrijking van uw geest; de tnotor in ieder gezond 
lichaam. 
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RUILABONNEMENTEN (19) 

In de maanden november - december ontvingen we voor onze 
bibliotheek. 

't Gruun Buukske 
De Runstoof 
Met Gansen Trou 
De Klopkei 
De Rosdoek 
Gemerts Heem 
Gemerts Heember. 
Engelbrecht van 

11- 4 
5- 5 

32-11/12 
6-25/26 

27 
24- 4 
6- 4 

Nassau 1- 3 
Heemkron. Heeze 21- 1 
Kringnieuws 's Bosch 44 
Maaskroniek 5-13 
De Vl~sselt 17 
Actum Tilliburgis 13- 3 
Berichten van de 

Oude Vrijheid 9-10/12 
Heemschild 16- 4 
Hoogstraatse Gazet 43/51 
De Dongebode 8- 4 
Mededelingenblad 3- 9/10 
Van Vehchele tot 

Veghel 2- 4 
Van toen naar nu 12- 5/6 
Nieuwsbrief 15 
NCM-Nieuws 9- 4 
Vlugschrift 33- 3/4 
HeerlijkheidO'hout 6- 2/3 
Oud Nieuws 2- 3 

Kempen land 
Carel de Roy 
Onsenoort 
De Erstelinghe 
Acht Zaligheden 
De Kommanderij 
De Kommanderij 

Breda 
De Heerlijkheid 
Vrieden van 
Maas dorpen 
Vlasselt 
Tilborch 

Oude Vrijheid 

Oude Vrijheid 
Gazet 
Geertruydenberghe 
Kempen land 

Vehchele 

Eindhoven 
Alphen 
Nieuw-Kuyk 
Waalwijk 
Eersel 
Gemert 
Gemert 

Breda 
Heeze-Leende 
's-Hertogenbosch 
Lith 
Terheijden 
Tilburg 

St.Oedenrode 

St.Oedenrode 
Hoogstraten 
Geertruidenberg 
Eindhoven 

Veghel 

Van toen naar nu Millingen 
Industr. Monumenten Heeze 
N.C.M. Amsterdam 
Kleine Meijerij Oisterwijk e.o. 
Heemk. kring Oosterhout 
Oudheidkundige kr. Zevenbergen 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT (34) 
'"'// I , . 

DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (2) 
Snrokkelmaand Zingt de leeuwerik hoog in de lucht 

rfeerlijk februariweer voorspelt de vlucht 

Len teniaahd Kraáit de haan in een maartse nacht 
dan wordt er ander weer verwacht 
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PAULUS EXPOSEERT (6) 

GA OOK 'NS KIJKEN 

BRENG OOK 'NS WAT MEE 

Nieuwe aanwinsten (permanent) 
In de grote vitrinekast op bet gemeentehuis (le verdieping) 
exposeert Paulus permanent de nieuwe aanwinsten. 
Deze expositie is evenals de kollektie steeds in beweging. 
Ga 'ns kijken en breng ook wat mee! 

Bidprentjes (15 februari - •••• ) 
Na de suksesvolle tentoonstelling van "Karnaval in Ginneken 
en Bavel" exposeert Paulus vanaf 15 februari in de biblio
theek aan de Annevillelaan uit z'n kollektie bidprentjes -
heiligenprentjes enz. 
Ga ook 'ns kijken - Breng ook 'ns wat mee! 

Ook in Bavel permanente expositie 
Nog dit voorjaar zal de heemkundekring evenals in Ulvenhout 
het geval is ook in Bavel permanent gaan exposeren in de 
bibliotheek. 
Hiermee probeert het bestuur te voldoen aan de vragen, die 
ons daarover uit Bavel bereikten. 
Of er ook mogelijkheden zijn in Galder-Strijbeek wordt door 
het bestuµr onderzocht. 
En u weet, Paulus staat altijd open voor goede ideeën. 

Herinneringen aan Groot en Klein IJpelaar 
Onder deze titel exposeert Paulus in juni van dit jaar op 
het feest "Bavel Anno 1920". 
Mocht u nog foto's over Groot of Klein IJpelaar hebben dan 
ontvangen we ze graag voor onze kollektie. 
Indien u ze bewaart willen we ze graag kopiëren. 
Hebt u nog prentbriefkaarten, boeken, platen, teksten, enz. 
die hieraan herinneren? 
Páulus neemt ze graag op in de kollektie. 

BIJGELOOF (29) 
Als men 's morgens een ekster bij 'het huis hoort schetteren 
dan komt er goede tijding. 
Schettert de ekster 's middags dan is het 'n kwaad bericht. 



PRAATJE BIJ EEN PLAATJE 
door Kees Leijten 
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Dit keer op de voorpagina een fraaie prent, die David 
Tornkins maakte en die de laatste Nieuwjaarswens van ons 
gemeentebestuur sierde. 
Een plaatje van de Ulvenhoutse toren gezien vanuit het 
Oosten, waarschijnlijk ter hoogte van de huidige Blader
straat of Rooiakker. Wellicht herkennen oudere inwoners het 
plekje nog, dat vernemen we dan gaarne. 

UITSPRAAK . ( 35) . 
Monumentenzo:r;'g is. het 'verleden' laten · 1even in het hèden 
om het mens zijn te beleven. 

i nf ormatiebl ad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
uw-Ginneken. 

'19r•chijnt vi j f maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de l eden 
vele kl e ine bi jzonderheden en saillante detai l s uit de geschiedenis van de 

Heer l i jkheid Ginneken en Bavel, de gemeent e Ginneken en Bavel en de 
Nieuw- Ginneken . 

C.J . M. Lei j ten, Cr aenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076- 61 27 42 
L.F. Jetzes , L. c . Nouwens en J . A. M. Soet erboek 

mkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is 
igd te Nieuw-Ginneken . 

Vang 21, 4851 VL Ul venhout , 076- 65 38 94 
52.18 . 33.639 t . n . v . Paulus van Daesdonck 
37 . 13 . 311 t . n.v . Paulus van Daesdonck 

nadmini s tratie: 
11111 van Daesdonck, Pos tbus 89 , 4850 AB Ul venhout. 

mkundekring bouwt een eigen kollekt ie t.b.v . specifieke tentoons tellingen en 
1 komen t ot het i nrichten van een eigen heemkundig museum . · 

1 henkingen voor de kollekti e gaarne op de kontakt adressen : 

A, L11ijten 
A, Lodewi jk 

' t Hofflandt 36, Ulvenhout , 076-61 29 26 
Ve nneke s 26 , Bave l , 01613-17 80 

llTUUR: 
,C, van de r West erlaken 
,J , M. Leijte n 

J,M,E .M. J espers 
A,P,J, M, Lui jten 

,C, Nouwens 
A,P,H . Lodewijk 
J,A ,M . Gr auwmans 
A,M, M. Verkooi jen 

PUBLIKATI ES: 
f §75 Monumentenboekje 
l 77 Molen "De Korenbloem" 
l 77 130 jaar Mariaschool 
l 78 Korenmolen "De Hoop" 

l ll79 Drie eeuwen kerk in 
Ulvenhout 

80 Van Ginneken tot Ni euw-
Ginneken 

\OOrzitter 
vice- voorzitter 
s ekretaris 
2e sekretaris 
penningmeester 
2e penni ngmeester 
technisch koördinator 
medew . Galder/St ri j beek 

(1981) 
(1902) 
(1980) 
(1981) 
(1980) 
(1902) 
(1900) 
(1902) 

J . M.E.M . Jespers (uitverkocht) 
J . C. van der Wes terlaken 
c .J .M. Leij ten 
H.J . Dirven, K.A.H.W. Leenders en 
M.C . van Riel - van der Westerlaken 
Dr. J . L. M. de Lepper 

H. J . Di rven, J . C. van der Westerlaken en 
J . Be rens chot- van der Smissen 

l 81 Dr iekwart eeuw Constant ia R. van der Westerlaken e n J . C. van der Westerlaken 
Drs . H.J .C . Verhoeven (Br . v. P . 39 ) l 82 David Tanki ns 

fi!DMAATSCHAP : 
verenigings jaar van de heemkundekr ing loop t van 1 september tot 31 augustus. 

N •t diverse heemaktiviteiten, l ezingen, tentoonste lli ngen en excursies geeft 
kring het t ijdschrift "Brieven van Paulus " ui t . 
lidmaatschap van de Kring ge ldt voor het gehe l e gezi n en bedraagt voor het 

enigingsj aar 1902-1903 f 25 ,-- per jaar . 

llN-0166-0438 


