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EEN GOUDEN BRIEF 

Met· dit nummer verschijnt voor de vijftigste maal uw en ons 
lijfblad "Brieven van Paulus". 
Tien jaar geleden nog een mededelingenblaadje, een brief van 
Paulus van Daesdonck, nu uitgegroeid tot een tijdschrift met 
een eigen stijl, een tijdschrift van naam. 

Voorzitter Jan van der Westerlaken bladert met u nog eens in 
die oudste nummers en kondigt een heruitgave aan. 
Peer van de Schraanswaaije mijmert over diezelfde vijftig num
mers, goed wetend wat het is steeds weer de nodige kopij bij
een te garen. 
Deze keer een keur van artikelen van onze trouwe me dewerkers, 
die allemaal op de hun eigen wijze door die bi j drage bij wil
len dragen aan dit jubileumnummer. 
Namen hoeven we niet te noemen; ze zijn stuk v oor stuk des
kundig op hun terrein. 
Ook Drs. M. van de Ven, burgemeester v an Nieuw-Ginne k e n, le
vert zijn bijdrage met e e n kort, maar inhoudrijk a rtikel, dat 
ons uit het hart gegrepen is. 

Een extra dik nummer lig t voor u . 
We hopen, dat u ook in de toekomst tot onze trouwe lezers zult 
blijven behoren en bieden u met graagte dit nummer aan, een 
extra dik nummer en omdat het h t vij tigste nummer is voor u 
en ons 

EEN GOUDE N BRIE F 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, wintermaand 1984. 

De boeiende lezing met dia's van Marc de Schrijver uit Ant
werpen over de schuttersgilden vroeger en nu in Vlaanderen 
en Brabant is naar volle tevredenheid van de ongeveer hon
derd aanwezigen verlopen. 
Kees Dirven had verschillende typen kruisbogen uitgestald en 
op deze avond waren er ook weer enkele leden, die weer "wat" 
voor Paulus hadden meegebracht. Twee volle dozen bedroeg de 
oogst van deze avond! 
Dankzij al deze bijdragen en de medewerking van het gemeente
bestuur hopen wij op 3 april ons eigen museum te kunnen ope
nen. Dan zult u eindelijk eens onze uitgebreide kollektie 
kunnen bewonderen. 

Deze Brieven hebben een Gouden randje. 
Aan dit jubileum zijn een aantal bijdragen gewijd in deze 50e 
Brieven van Paulus. Alles bijeen belooft het een zeer bijzon
der jaar voor Paulus te worden. 

Zo zal de avond van 21 januari een bijzondere avond worden. 
Wij wilden aan het tienjarig bestaan van Paulus extra aan
dacht besteden. 

Op deze avond zal er niet één maar zullen er twee "Bekende 
Brabanders" optreden. 
Eén daarvan is voor velen van u een bekende: "De Contente 
Mens". Nol van Roessel is zes jaar geleden ook al eens voor 
ons opgetreden. Vele leden hebben ons daarna gevraagd hem nog 
eens uit te nodigen. Bij deze voldoen wij aan dat verzoek. 
Ad de Laat, die wel vaker samen met Nol van Roessel optreedt, 
hebben wij ook voor deze avond uitgenodigd. 

Onde r de titel "Brabant, ge verandert" zal Nol van Roessel 
anekdotes vertellen over Brabant en de Brabander, terwijl 
Ad de Laat eigen liedjes ten gehore zal brengen over het 
veranderende Brabant. Omdat deze mensen uit Oost-Brabant 
moeten komen, hebben wij het aanvangstijdstip vervroegd 
naar 20.00 uur. Zorgt dat u tijdig in de Fazanterie aanwe
zig bent, want het belooft weer druk te worden! 
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Op maandag 11 februari trekken we weer naar Meerseldreef, 
waar Pater Wilfried Mertens samen met Jan Soeterboek een 
avond gaat verzorgen. Het centrale thema is weer een schil
derij van Breughel uit 1559, nl. "Het schijngevecht tussen 
Carnaval en de Vasten". 
Jan Soeterboek zal die avond oude carnavalsliedjes ten ge
hore brengen. 
Het is beslist de moeite waard deze nieuwe kombinatie te gaan 
zien en beluisteren in het klooster van Meerseldreef. 
Aanvang 20.15 uur. 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck 

J.C. van der Westerlaken 
voorzitter 

HET OORLOGSDAGBOEK VAN LE HEUX 
door Jan van der Westerlaken 

In de "Brieven van Paulus" deel 39 he bben wij veel aandacht 
besteed aan de kinderboekenschrijver David Tomkins • . 
De eigenlijke naam van David Tomkins was J. Le Heux geboren 
in 1880 in Deventer en vanaf 1921 tot aan zi jn dood in 1952 
woonachtig geweest "op" de Ulvenhoutselaan i n h e t "Riahoveke" 
(later"Quand Même"). 
vanaf 1910 is hij verbonden geweest a a n d K.M.A. te Breda. 
Gedurende de Tweede wereldoorlog heeft Prof . Le He ux zijn in
drukken vastgelegd in een oorlogsdagboe k. 
In de Brieven deel 39 hebben wij een ged lt v a n dit dagboek 
gepubliceerd, 
Voor degenen, die meer over dit oorlogsdagbo k willen weten, 
zijn bij de uitgeverij Brabantia Nostra i n Br da vijf delen 
van het komplete oorlogsdagboek van Prof . L He ux verschenen. 
Dit ooggetuigeverslag bevat een g r oot aan tal gegevens over de 
situatie in Breda, Ginneken en Ulve nho u t i n de periode 
1941 - 1944. 
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AGENDA 

sept. 1 Begin lOe verenigingsjaar. 
17 Jaarvergadering in de Fazanterie. 

Veldnamen deel 11 en 12 (Notsel en Koekelberg) 
verschijnen. 
Optreden van de zanggroep "De Gebroeders" uit 
Heeze. 

okt. 15 Brieven van Paulus 49. 

nov. 12 Lezing Marc de Schrijver: "Schuttersgilden vroeger 
en nu". 

dec. 15 Brieven van Paulus 50. Een Gouden Paulus. 

1985 
jan. 21 Nol van Roesel en Ad de Laat met "Brabant ge ver

andert". Fazanterie. Aanvang 20.00 uur. 

febr. 11 "Het schijngevecht tussen Carnaval en Vasten", 
lezing door pater Wilfried Mertens o.f.m. cap. in 
samenwerking met Jan Soeterboek. 
Klooster Meerseldreef, aanvang 20.15 uur. 

15 Brieven van Paulus 51. 

maart 18 Lezing: "Herbergen" door Drs. w. Knippenberg. 

april 3 Paulus bestaat 10 jaar! 
Opening museum ? 

15 Brieven van Paulus 52. 

mei 5 Uitgave boek "Nieuw-Ginneken in de oorlogsjaren". 
Tentoonstelling over oorlogsjaren op het gemeente
huis. 

juni 15 Brieven van Paulus 53 (verschijnt maand eerder). 
30 Bavel Anno 1920: "Curiosa uit de kollektie van 

Paulus" . 

juli 15 Brieven van Paulus 54 (inhouden van 53 delen in 
10 jaargangen). 

aug. 15 Brieven van Paulus 55 (Bibliografie 10 jaargangen 
"Brieven van Paulus"). 

31 Einde lOe verenigingsjaar. 

Wij z igingen moeten we ons uiteraard voorbehouden. 

53 
qemeente n1euw-q1nneken 

BUR('j€ID€€St€R 

AD MULTOS ANNOS 

Ons aller heemkundekring Paulus van Daesdonck gaat het lOe 
jaar van haar bestaan in. Op zichzelf is dit nog geen re
den om uitbundig feest te vieren. Veel belangrijker is het 
dat "Paulus", aldus beter bekend in onze gemeente, zoveel 
mensen heeft weten te binden en te boeien, dat de kring 
behoort tot de grootste van Brabant. 
En dat is wél een p r oficiat waard! 
Meer zelfs, dat verplicht ons allen om Paulus vaste huis
vesting te geven en niet langer als gast op zolders of in 
kelders te laten huizen. 
Met haar ruim 450 leden en met haar steeds groeiende kollek
tie, zoekt Paulus al jarenlang naar een vaste stek. 
Het ziet er naar uit dat de viering van het 10-jarig bestaan 
gepaard kan gaan met de overdracht aan de kring van het boer
derijtje Pennendijk 1, dat dan als museum verbouwd is en in
gericht. Het gemeentebestuur onderstreept aldus graag het 
kulturele belang van "Paulus van Daesdonck" . 

Een van de vele aktiviteiten van de kring is de regelmatige 
verschijning van de Brieven van Paulus. 
Met deze jubileum-uitgave wordt de 50e editie bereikt. Naar 
het voorbeeld van de grote Paulus, 2.000 jaar geleden, sti
muleren deze bri even tot binding onder de leden, tot deel
name aan aktiviteiten en tot het bewaren van wat met het 
verleden aan zinvolle kultuurgoederen ons is over gedragen. 
De brieven hebben hun uitwerking n i e t gemist ! 

"Paulus" heeft een vaste plaats i n on ze q meen schap inge
nomen. 
Graag bied ik mijn felicitaties aan waarbij i k hoop dat het 
jeugdig enthousiasme nog vele jar n tot profi jt van onze 
plaatselijke gemeenschap zal str k k n . 
Ad multos annos! 

~-·-··- ----

Drs. M. van de Ven 
Burgemeester 
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.VAN AACHTER 
DE PLATTEBUIS 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (9) 
door Peer van de Schraanswaaije 

Ut ies mee nen hoop dienge in ut leeve zo, meese, dagge ze 
irst nen keer meegemokt moet hebbe, wulde goed beseffe wa 
da dut wul zeggen. 
Kik nou bevurbild mar us mee den oorlog, das vur de jonge 
meese bekaant nie vur te stellen, wa ge in zonne oorlog 
ammel mee kunt moake. 
Mar das ok zo mee aandere dienge, ok al zen ut van die 
zoake waor ge nie iedere dag bij stilstoat. 
Agge nou us un gouwefist nimt, dan witte eigeluk pas watur 
aon vuraf is gegaon, agger zelf 50 jaor op het zitte. 
Ik maag ooze lieve heer nog wel bedaanke dak mee oos Merie 
zoaliger ettelijke jaore geleje zon fist mee heb meuge moake, 
joa meese, dasiets dagge nooit mir vergit, mar agge op zonne 
dag oew ooge us efkes diecht doet en ge lot alles nog us aon 
oe vurbij goan, dan besefte eigeluk pas wadut wul zegge om 
50 joar saome dur ut leve te goan. 
Mar witte warrum ik nou inees on die gouwe bruiloft docht? 
Da kwaam omdat ik un paor weeke geleje da boekske van de 
heemkundekrieng bij ooze Jaonus op taofel zaag ligge, en 
doar zaag ik op ut irste blad no. 49 stoan. Toen docht ik 
bij mun eige, kik de volgende keer zen . ze bij de 50. 
En dan staode daor toch wir efkes bij stil, waant om zon 
boekske vur den orste keer vol te schrijve da gao nog wel, 
mar agge da vol ku_nt houwe tot dat ur 50 van die boekskes 
zen, dan motte mar van mijn aonneme, beste meese, dat die 
manne van den heemkunde toch volhouwers zen, jao dan hedde 
toch mee mekaar al heel wa afgepraat en in de weer gewiest. 

Mar asse zo dur gaon, dan zulle die manne nog wel wijjer ko
me as de 50, dan haole ze makkelijk no. 250. 
Ut zal dan wel net zo gaon as mee ut pepiere geld, we hebbe 
ur wel laang op motte wochte, op da briefke van 50, mar ut 
ies ur toch gekome en vurrige maond zaag ik op de tillevisie 
dieje Duisenberg van de Nederlaanse baank nog zegge, dasse 
mee un briefke van 250 gulden wulle kome. 

Nou motte daor nie al te ve u l wêrde aon hechte, meese, 
waant zo'n briefke drukke, das veul makkelijker dan 2 50 
boekskes van de heemkunde vol schrijven. 
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50 BRIEVEN VAN PAULUS 
door Jan van der Westerlaken 

Bijna negen maanden na de oprichting van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck wordt al het informatieblad van Paulus 
geboren, 
Geboortedatum 8 december 1975. 
Aanvankelijk bestond het nog maar uit 1 A4, dat ook nog on
regelmatig verscheen. 
Al vanaf het begin bestond de inhoud uit heel gevarieerde 
informatie, Er wordt in het eerste nummer al uiteengezet dat 
de aktivite_iten van Paulus niet beperkt blijven tot le.zingen 
en excursies, maar dat het ook de bedoeling is om te komen 
tot het oprichten van een oudheidkamer. Deze wens zal, als 
de vooruitzichten ons niet bedriegen, na tien jaar werkelijk
heid worden! 
Zoals wij op de jaarvergadering al aangekondigd hebben, hopen 
wij ons tienjarig bestaan in ons eigen museum te kunnen vieren. 

In de eerste Brief wordt ook gesproken over het op te bouwen 
archief~ De aanzet daartoe was een fotowedstrijd die door 
Paulus georganiseerd werd om in het bezit te komen van fraaie 
plekjes uit onze mooie dorpen. 
Het archief van Paulus is sinds die tijd gestadig gegroeid, 
zodanig dat het een "onderkomen" op het gemeentehuis heeft 
gekregen. 

De tweede uitgave van "De Brieven" verschijnt al op 10 janu
ari 1976 en bestaat al uit twee velletjes informatie: o.a. 
dat aan de heemkundekring "Koninklijke Erkenning" is verleend, 
dat "Kerstmis in de Kempen" door Paulus in Strijbeek is ge
vierd met een excursie naar Patersmoer, waar 82 deelnemers in 
de donkere decemberavond de "witte wieven" boven het ven zagen 
fladderen. In café "Oud Strijbeek" konden de leden toen bij
komen aan een koffietafel en de avond werd besloten met een 
"prijzenrijke" verloting. 

Zo zijn er ook veel gebeurtenissen van de l aatste tien jaren 
in de "Brieven van Paulus" vastgelegd. Va ak ongemerkt. Toch 
ligt ook hier een belangrijke taak voor een heemkundekring. 
Al lezende werd mijn geheugen weer opgefrist . 
Wie herinnert zich nog, dat e r tien jaar geled e n nog drie 
plaatselijke bladen versche ne n ? Natuurlijk, Nieuw-Geluid en 
Ons Blad kent iedereen. 
In het tweede nummer van "De Bri v 
noemde plaatselijke bladen ook " D 
kring besteedde. 

n " staat dat naast eerstge
Gon g " veel aandacht aan de 
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Met de restauratie van de molen in Ulvenhout wordt een aan
vang gemaakt en in Bavel hoopt men te beginnen. 
In de raad van Nieuw-Ginneken wordt gevraagd de dorpsgezichten 
van Bavel, Ulvenhout, Grazen en Strijbeek tot "Beschermd Dorps
gezicht" te verklaren! (Waarom Galder niet ?) 
De gemeentelijke begraafplaats zal binnenkort in gebruik ge
nomen worden en men verzoekt medewerking om een geschikte naam 
te vinden. 

Op 1 april 1976 verschijnt nummer drie. 
Weer veel wetenswaardigheden in deze aflevering o.a. Paulus 
bestaat bijna 1 jaar (3 april). 
De Kring heeft een beroep gedaan op het gemeentebestuur om 
het boerderijtje van Sjoke op Grazen te restaureren, dat toen 
vreselijk in verval was. Het resultaat van dit verzoek kunt u 
nu nog gaan bewonderen. 
De januaristorm van 1976 had op de Strijbeekseweg een groot 
aantal "mastebomen" geveld. Het bestuur van Paulus heeft het 
gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken verzocht de wegberm op
nieuw te beplanten met grote exemplaren van de grove den. 
Als u nu over de Strijbeekseweg rijdt, kunt u het resultaat 
van dit verzoek zien. Het zijn weliswaar kleine exemplaren 
geworden, maar de Strijbeekseweg zal zijn unieke karakter 
blijven behouden! 

In dit nummer lezen we dat Paulus in zi]n eerste verenigings
jaar avonden heeft gehouden in De Pekhoeve, de Huif, Oud-Strij
beek en De Donk en dat de Kring al 120 leden telt. 
We lezen ook dat Nieuw-Ginneken 242 inwoners per km2 telde en 
dat we 30 monumenten per 10.000 inwoners tellen. Dat is onge
veer gelijk aan het landelijk gemiddelde maar ver boven het 
Brabants gemiddelde. 

Het is niet mijn bedoeling om uit alle nummers van de "Brieven 
van Paulus" opmerkelijke zaken op te dissen. 

Ik heb voor dit artikel wel alle "Brieven" nog eens doorge
nomen en ik moet u zeggen dat het een aantal fijne uren zijn 
geworden. Ik zou u willen aanbevelen nog eens wat oude Brie
ven te gaan lezen. Voor degenen, die niet vanaf het begin lid 
van Paulus zijn geweest, zijn wij van plan om de eerste twin
tig Brieven opnieuw uit te geven. Maar dat zal pas na de uit
gave van serie Veldn;:unen te realiseren zijn. 

Rest mi] nog een pluim op de hoed van Kees Leijten te steken, 
die altijd het meeste werk aan de "Brieven van Paulus" besteed 
heeft. Wij hopen Kees, dat jij dit werk nog vele jaren wilt en 
kunt doen! 
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PAULUS VAN DAESDONCK 

Eigen museum voor 
heemkundekring hij 
tienjarig bestaan 

Deze kop stond op donderdag 20 september in Dagblad De Stem. 
Een lang gekoesterde wens wordt inderdaad werkelijkheid. 
Bij behandeling van de begroting 1985 keurde onze gemeente
raad de restauratie goed van het pand Pennendijk 1, dat het 
gemeentebestuur ons als museum heeft aangeboden. 
Indien alles naar wens verloopt gaan we het museum officieel 
openen op 3 april a . s . 
In onze volgende Brieven komen we hier op terug. 
Hierboven alvast een foto van dit fraaie pandje, gemaakt 
door ons aktieve bestuurslid Jan Grauwmans. 
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (35) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

DE NIEUWE BEHUIZING VAN PAULUS VAN DAESDONCK 

Binnenkort zal -onze heemkundige kring kunnen beschikken over 
een eigen home voor het onderbrengen van de historische ver
zameling, die in tien jaar tijd zo fantastisch gegroeid is. 
Het is het huis met stal Pennendijk 1, dat heel wat ruimte 
voor de kollektie zal bieden. Het terrein waarop het staat 
stond bij het kadaster genoteerd als gelegen in de Roskamse 
Tiend, sektie D 776 (bouwland) en D 777 (schaarbos). 
Deze grond was op het einde van de vorige eeuw in het bezit 
van de Ulvenhoutse landbouwer Jacobus Huijbregts. Na een boe
delscheiding omstreeks 1895 geraakten deze percelen in het be
zit van Johannes Huijbregts, landbouwer op de Beekhoek. Deze 
was op 1 februari 1846 in de gemeente Ginneken geboren. Hij 
is altijd ongehuwd gebleven. 
Deze eigenaar zond in februari 1903 bij het gemeentebestuur 
van Ginneken en Bavel een ontwerptekening voor een te bouwen 
woning met boerderij op deze grond in. Volgens de pas inge
voerde Woningwet was er namelijk vergunning nodig om een huis 
te bouwen. Deze vergunning werd ~onder dralen op 28 februari 
1903 verleend. De bouw zal nog in. hetzelfde jaar hebben plaats
gevonden. De totale oppervlakte van dit bedrijfje was 73 are en 
20 centiare, genoeg om een bescheiden hovenierderij erop na te 
houden. Het huis, dat het nummer C 168 a droeg, werd later op 
naam gesteld van Johanna Roovers huishoudster te Ginneken, ter
wijl Johannes Huijbregts h e t vruchtgebruik ervan behield. Het 
is niet precies bekend wanne er hij overleden is, maar dat moet 
omstreeks 1927 geweest zijn. 

Op 19 december en 26 december 1928 en 2 januari 1929 hield 
notaris A.J.A. Verschraage te Breda drie zitdagen om de hove
nierderij publie_k te verkopen. 
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Zij geraakte nu in handen van de Ulvenhoutse landbouwer Fran
ciscus Josephus An"tamissen. Deze is niet zo heel lang eigenaar 
geweest. In 1938 verkocht hij zijn bezit ten overstaan van de 
notaris B.J.W • .Orion te Breda voor f 7.000,-- aan Antonetta 
Beekers, weduwe van Johannes Verdaasdonk. Deze woonde toen in 
het gehucht Heusdenhout en wel op Heusdenhoutseweg 20. 
Antonetta overleed op 5 februari 1947. 
Daarna bleven twee van haar dochters nog in het huis wonen. 
Ten behoeve van het uitbreidingsplan Pennendijk kreeg de ·ge
meente Nieuw-Ginneken later behoefte aan een deel van de grond, 
die bij het huis hoorde. 

NOTARIS VER'SCHIUtf.E , .[ 
te BREDA, 

za.1 ten verzoeke van Mej. JO • . 
A!'•NA nOOVERS. to Gi·nneken , 
in het openbaar ' · 

. veilen en flrKuopon 
De hecht gebouwde, geriefe. 

lijk inge<leelde en uitatekend 
onde:houden 

HOVENIERIWONUIQ, 
MET ERF. BOUWLAND EN 

' . BOUWTERREIN 
onder ULVErrnOUT aan .den 
Pe111i endij1', i;emeente GINNE· 

.· . . J:q;N, wijk .. c,~~nµ.inm~r-~611S .· 
·~,'!".: kad:taecU~"·nr& ,_, . eu~IU6~ · 
•::-,.._: samen·· groot'.'73 ~ aren, . -20! cenu. 
·i · . aren, ingedeeld ·als volgt':"· 

Kavel 1 : De HOVENIERS. 
·.WONING, . bevattende :· voor• 
·. kamer met bedstede en kas· 
· ten; huiskamer met bedsteden 

. : en kasten,opkamertje met bM-· 
steden en kasten, keuken met 
kast en bakoven, beschoten 
zolder, kelder, stal · voor 4 
beesten, 1chuur en flink var· 
kenshok : met 1 • • 

. BOUWLAND. • uitma.kende 
het geheele kad. perceel seclie 

. D nr._ 776 en het kad: perceel 
sectie D nr. 1916, met ulllon· 
<lering van nader onder kavela 
2. 3 en • te omschrijven bouw· 

. terrein. · 

l\avel _2 : f!:en Óp hèt _teï'fl!i_µ 1 , 

atigepaald · ;petc<!el iBOUWTER. , 
REIN -a:an den !Pen.nen·dijlk, 11'.!r i 
breedte van ongeveer t '3 Me\'èt 
e14 t'e-r diept;. v·o.n hel .geh'è\il·e , 
:k:a'd .. p'erceei, _zijnde ~n'gêv. '80 ' 
Meter, liggende ~t:<>n zU.iilëil 'vtui 
d·e onder Kavel .f 'oih'st hrevefi 
hove11ierswoning _en 'liilmllkèn. • 

. . d 'e een middengedeëlte 'fän hêt 
, perceel gëm. GiNNEKËN; · •~, 

. tie D nr. 1'916. . •· · 
· ·Kavel 3 : Een . dito pèt'CMI 

BOUWTERREIN al& bhlief. K:a. 
vel 2 omschreven, Jiggendè t en 
zuiden "à&n kavel 2 . . evenêèii.i 

. uitmakende een middengedeêl. 
te van het ko.d. perceel gl'rt!-

1 . . ÇjINNEKEN, sectie D nr. 1916, 
Kavel• : · Een . dilo peti<êèl 

DOU.WTÉRREIN a.ls ondef ka. 
· ·· · vei ·2 omschreven, ligg_ebdê iêb 

. zuiden van kavel 3, · uibnl\kêti· 
de · ilêîl tui_deliJk · gèilééil ê _ vffi• 
klld. pei'èeel . gent GINNE;trnN1 

\ •eétie t> nr. '1916. · 
' . BEZ1Cttr1CU!l;~ . e Mufiti~ 
' Wöèilädag. èiï Vrij däg Vili ,iO. . 
dere wlèk van ~ uur. -

Vrij \llUl' hl/.Uf tl_ä.WvlW'tläti 
· · bil de bot.Uiög det'k.OöJiPêöälii• 
. rm;. w•lk• ·urwtUJk möêt ,.., . 

.1oh1tden op . 13 ll'ibtü&~j_ 1!lli, · 
. · Zlld'&lên · \ê W.V~· · 
_ HOUT ln dë 1'ótpiif'Atd1. , . ·. • 

· . ' voor Wet t WäîftliU9' Il Dl• 
Cf1fillet' l9î81 tèfi \ liöfliifiWU ' 

· ·' van ' dlln ' heer 'VAN' IUIL • . 
voor to•wiJIJfilf : WffftlMf t 

, 1a~1111M 1;a, WI- uttwiwu 
' van den . hfft 'DI IOHO,' • 

{eikl!H .dM &~!$bdt, lil lfiffi . 
. uut, " "· • ' .-i·· · - ~ :· · 'löl 

" ' 

Advertentie uit: Dagblad voor Noor d"Bt:iîbánt én zee1atu1. 
d.d. B december 1~28 
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Derhalve werd het hele komplex bij raadsbesluit d.d. 28 decem
ber 1964 aangekocht. De eigendom ging aan de gemeente over bij 
akte verleden voor notaris R.Z. van der Veen op 18 juni 1965. 
Het huis zelf met 12 are grond werd niet voor het inrichten van 
de nieuwe wijk gebruikt. De dames Verdaasdonk behielden het 
recht om er zolang zij wilden te blijven wonen. Dit duurde tot 
enkele maanden geleden. Per 9 oktober 1984 werd het hu~s ont
ruimd waardoor de weg voor een nieuwe bestemming vrij kwam. 

Mw. Verdaasdonk bij de plattebuis in het pand Pennendijk 1, 
ons toekomstige museum. 

fo to: fam. Oninckx 
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BESCHRIJVING VAN HET HUIS 
Het vrij grote rechthoekige pand heeft een kap met blauwe pan
nen en drie schoorstenen. De ramen zijn nog steeds voorzien 
van blinden. In de voorgevel zit voor het woongedeelte een ge
stukadoorde plint met lijsten en drie ronde patronen. Naast de 
staldeur werden twee raampjes aangebracht. In de noordelijke 
zijgevel zit een smal raam dat vroeger uitzag op de Dorpstraat 
en ook nog een kelderraam. De zuidelijke zijgevel valt op door 
een rond ijzeren venster boven in de top. Dit raam is voorzien 
van drie slingerende roeden. 

--=-~-
C---~ 
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Achter de rechte gevel van het pand bevinden zich drie onder
delen: woonhuis, stal en schuur. 

Het woonhuis bestaat in een voorkamer met planken vloer, een 
opkamertje (waaronder een kelder) , een woonkamer met rode pla
vuizen en een keuken. 
De stal, die met vloerstenen geplaveid is bood ruimte aan 
vier beesten. De schuur heeft een lemen vloer. 
Het meest interessant in dit huis is de woonkamer, die een gro
te schouw bezit, bekleed met gevlamde bruine en witte tegels. 
Daarin stond vroeger een platte-buis-kachel. Verder ziet men 
hier twee bedsteden en ruime kasten, die in twee verschillende 
kleuren groen zijn geschilderd. 
Ook in de voorkamer en de opkamer bevinden zich bedsteden met 
kasten. 
In de keuken valt een ouderwets oventje met ijzeren deur op. 
De schuur heeft een dubbele deur met originele sluiting door 
middel van een zogenaamde sikkel. De zolder van het pand is 
geheel beschoten. Tegen de stal is een varkenskooi aangebouwd. 
Aan de binnenkant zit nog de bak voor het meel. Buiten tegen 
de stal is de w.c. opgetrokken. Al met al: een niet zo'n oude 
maar wel gave hovenierswoning, die laat zien hoe de eenvoudige 
Ulvenhoutse agrariër uit het begin van deze eeuw leefde en 
werkte. 
Paulus van Daesdonck kan zeer verheugd · zijn over haar toekom
stig nieuwe bezit, dat op passende wijze haar kollektie kan 
herbergen. 

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (46) 

Door de veelheid van kopij vervalt deze keer dit artikel. 
Toch willen we wel mededelen, dat de kollektie blijft groeien 
en dat u hem binnenkcrt kunt bewonderen. 

LEEUWTJE VOOR PAULUS 

Door bemiddeling van P. T . T .-kantoorhouder A. Claassen kregen 
we 20 november van d e Direkteur van het Postdistrikt Breda 
het leeuwtje dat vele j a r e n het postkantoor aan de Anneville
laan sierde . 
Een uniek bord, dat ons museum zal sieren. 

MARC DE SCHRIJVER IN HET ANTWERPS OVER 
SCHUTTERSGILDEN 
door Anneke van den Berg 

In de Fazanterie hing op twaalf november weer een gezellige 
sfeer toen een groot aantal bezoekers kwam luisteren naar 
Marc de Schrijver. Hij kwam zijn verhaal vertellen over de 
geschiedenis en het hedendaags gebeuren van de schutterij 
in Brabant en Vlaanderen. 
De inleiding van Jan van der Westerlaken lokte veel reakties 
uit bij de. bezoekers. Ook vandaag hadden weer een aantal le
den aan de slagzin: "Breng eens wat mee voor Paulus" gedacht. 
Vele van de meegebrachte spullen lokte kreten van herkenning 
uit. De voorzitter bedankte Kees Dirven, Mevr. van Eijl en 
andere schenkers voor hun spulletjes. 

MARC DE SCHRIJVER OVER DE SCHUTTERIJ 
Na deze korte inleiding gaf Van der Westerlaken het woord 
aan de heer De Schrijver. In sappig Vlaams vertelt De Schrij
ver .over de geschiedenis van de schutterij en de gilden. 
Vooral de geschiedenis van de Antwerpse gilden wordt uitvoe
rig behandeld. 
Hij illustreert zijn verhaal met het vermelden van jaartallen, 
plaatsnamen en herkenningspunten in de stad Antwerpen en wijst 
er geregeld op dat vooral de Kerken en de gildenhuizen de 
moeite waard zijn om eens te gaan bekijken. De meeste van deze 
huizen zijn gelegen nabij de "vogeltjesmarkt". 
De Schrijver legt uit wat het verschil is tussen kruisboog
gilden, handbooggilden en voetbooggilden. 
Als hij het over voetbooggilden heeft, blijkt terminologie als 
"met een winde de pees in de nok van de boog trekken" onver
mijdelijk. Dit maakt echter het verhaal niet duidelijk maar 
illustreert het juist. 

DE KERK EN HET KONINGSSCHIETEN 
Als men het over schutterij heeft blijkt het onmogelijk te 
zi]n om de kerk onvermeld te laten. Vrijwel het hele gebeuren 
rondom de schutterij speelt zich af in en rond de kerken. Deze 
zijn dikwijls opgebouwd met geld van de gilde n. In vroeger 
tijden werd hier ook het koningsschie t e n gehouden. Dit werd 
echter op last van hoger hand verp l aatst naar andere terrei
nen. Het koningsschiet e n is e e n traditie d i e ook nu nog in 
ere wordt gehouden. Er is ech ter we l iets veranderd bij het 
koningsschieten want tegenwoordig mogen bij sommige gilden ook 
vrouwen een poging wage n om de titel van koning te bemachtigen. 
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Dit lokt echter wat opmerkingen van De Schrijver uit: Hij 
dacht dat dat nog wel zou uitlopen op echtelijk geharrewar. 
In de pauze konden de bezoekers boeken van Marc de Schrij
ver bekijken en eventueel kopen. Er lagen ook enkele oude 
kruisbogen ter bezichtiging. Deze waren meegebracht door 
Kees Dirven. 

DIA~S VOL MET RIJKDOM 
Na de pauze vervolgde De Schrijver zi]n lezing met het ver
tonen van dia's. Hij had er zo'n honderd meegebracht. De 
serie was grofweg in te delen in twee afdelingen. 
De eerste toonde de rijkdom van de oude gilden. Ze bevatte 
een groot aantal dia's die gemaakt waren in en buiten de al 
eerder genoemde gildenhuizen. De prachtige architektuur werd 
uitvoerig getoond . Aandacht werd vooral geschonken aan kleine 
details zoals verschillende steunen en het verwerken van de 
gildentekens in gevels en plafonds. De Schrijver is in het 
bezit van een groot aantal prachtige dia's van de vroegere 
kollektie van de heer Klaas. Deze verzameling bestaat helaas 
niet meer. Het was een omvangrijke en uiterst kostbare ver
zameling en omvatte onder andere een grote hoeveelheid goud 
en zilver, meubelstukken en natuurlijk oude bogen. 

SCHUTTERSFEESTEN VROEGER, MAAR VOORAL OOK NU 
Het tweede gedeelte van de serie dia's was wat aktueler. 
De Schrijver is vaak getuige van schuttersfeesten en maakt 
daar ook plaatjes van. Er werden dia's getoond van vrijwel 
alle bestaande gilden. Veelal treden de schutters op in de 
traditionele kledij. Dit doet soms carnavalesk aan maar is 
een indrukwekkende vertoning die echt de moeite waard is om 
eens bij te wonen. Eerder had De Schrijver al verteld dat 
het er vroeger nogal wild aan toe ging op de gildenfeesten. 
Deze feesten duurden meestal een dag of drie en er werd in 
die dagen flink gegeten en gedronken, maar ook heden ten dage 
weet men nog goed wat feesten is, zo schertste de spreker. 
De Schrijver is ook aanwezig geweest op huwelijken van leden 
van schuttersgilden. 
Het gaat er daar nog echt ouderwets aan toe. Iedereen komt 
in klederdracht en als het jonge paar getrouwd is, mag het 
over de vlag stappen, iets wat normaal natuurlijk niet mag. 
Dit is nog volgens oude gebruiken. 
De Schrijver besloot hiermee zijn verhaal, hij benadrukte 
met zijn verhaal dat er nog een groot deel van de traditie 
bestaat en in ere wordt gehouden. 
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Na dit betoog hield Jan van der Westerlaken een afsluiting 
waarin hij De Schrijver bedankte voor het betoog dat hij ge
houden had, waarin kennis op zo'n rijke wijze, doorspekt met 
Antwerpse humor aan de toehoorders werd overgedragen. Vervol
gens werd nog eens bedankt dat het van belang is dat de heem
kundekring zijn banden met de schutterij moet bewaren omdat 
zij een grote rol kunnen spelen bij het verklaren van oude 
gebruiken . 

UN WITTEKE 
van een oud gebruik in de schutterij werd deze avond afgewe
ken. De schrijver ontving geen bord of z i lveren bestek maar 
"Un Witteke" dat hij op de gezondheid van Paulus zou nuttigen. 

VELDNAMEN 

Reeds 12 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen 
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 25.04.1983 

2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 25.06.1983 

3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 25.06.1983 

4. Ulvenhout 19 . 09.1983 

5. Ulvenhout en Geersbroek 19.09.1983 

6. Strijbeek 21.11.1983 

7. Strijbeek en Grazen 21.11.1983 

8. cauwelaer 14.05.1984 

9. Bavel, Bol- en Eikberg 01.07.1984 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 2 01.07.1984 

11. Notsel en Koekelberg 1 17.09.1984 

12. Notsel en Koekelberg 2 17.09.1984 

Binnenkort verschijnen: 

Galder - Lijndonk 
Ginneken - overakker 
Heusdenhout - Tervoort 

80 p. 
64 p. 
64 p . 
80 p. 
80 p. 
72 P. 
5b p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 

Alle deeltjes zijn los verkrijgbaar bij onze bestuursleden 
of bij: 't Kloostertje, Dorpstr aat 44, Ulvenhout. 
Prijs f 5,-- per stuk. 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard . 
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In een Pierenberg 
zitten geen pieren 
door Gerard van Herpen 

In het gebied dat doorsneden wordt door de Strijbeekseweg 
liggen de buurtschappen Notsel en Koekelberg. Wie wel eens 
sigaretten smokkelt of een taart koopt in Meerseldreef, pas
seert dit gebied. Het opvallende hoekhuisje, waar uw man 
steevast over zegt dat hij daar wel een cafeetje zou willen 
beginnen, staat in Notsel en een afslag eerder naar rechts 
voert u naar Koekelberg. Het huisje op de hoek van de Daes
donckseweg was vroeger in gebruik als café en als tolhuis. 
Over dit gebied gaan de deeltjes elf en twaalf van Veldnamen, 
zoals die worden uitgegeven bij de Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck. De veldnamen zijn opgespoord en beschreven door 
Ir. Christ Buiks. 

Veldnamen zijn daarom zo interessant, omdat ze niet alleen 
een verklaring geven van de situering, de kwaliteit, de eige
naar van een bepaald perceel land, maar de namen kunnen ook 
voortleven in familienamen. 
Van Aalst hoeft niet altijd te verwijzen naar een gemeente 
met die naam. Aalst kan ook een plaats zijn waar elzen groei
en. Als bijvorm van els dus. 
De naam Van den Beemd zou een verwijzing kunnen zijn naar 
de veldnaam Beemd, die in allerlei toepassingen en veelvul
dig voorkomt in de Baronie. De Brede Beemd, de Voorste Beemd, 
De Kleine Brede Beemd, de Lange Beemd worden vermeld. 
De naam Van Bijsterveld komt in de Baronie frekwent voor. 
In deel elf over Notsel lees ik dat Bijster een tamelijk 
vaak voorkomende naam is, die betrekking heeft op onvrucht
bare grond. Wat mij bij het lezen van Veldnamen opvalt is 
dat er een zeer grote verscheidenheid is in de aanduidingen 
van slechte soorten grond in de Baronie. Bijster is er een van. 

FAES 

De naam Faas of Faes komt in Breda tamelijk vaak voor. 
In het boekje over Notsel komt eenmaal de naam Faasakker 
voor, die in aktes ook wel Faesacker of het Faesackerke 
wordt genoemd. Faas, zo vermeld~Buiks, is een vleivorm van 
Servaas. Het akkertje van Servaas dus. 
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Mijn telefoongids raadplegend zie ik dat de naam Van de of 
van den Goorbergh of Goorberg 31 keer in Breda voqrkomt en 
in Ulvenhout of in Bavel ontdek ik die naam in het geheel 
niet. Zulks terwijl volgens Buiks de naam Goor in allerlei 
toepassingen, dus ook met berg, juist in Notsel veel voor
komt. Het Goor was een gemeenschappelijk gebruikt moerge
bied en moer, dat weet u misschien nog, is een aanduiding 
voor een veengebied. Goorakker, Goorberg (zandige hoogte 
in het Goor) , Goorheide, Gciorheining, Goor loop zijn toepas
singen die veel vertellen over de aard van het perceel land. 

FAMILIEN~N 

Dat perceel kan natuurlijk ook naar iemand of naar iemands 
familie zijn genoemd. Een Grauwmanssteeke is dan een stede, 
een stuk grond dat in het bezit is van de familie Grauw
mans en een Hanskensakker of Hansenbeemdje is dus een stuk 
grond in het bezit van een Hans of een Hansen. Zoals een 
Hendriksakker waarschijnlijk in het bezit is geweest van 
een Hendrik of een familie Hendriks. 
Nee meneer, achter de naam Hengstewei gaat geen persoon
lijke aanduiding schuil. Dat had u even snel door. 

De naam Johanna wordt verbasterd tot Jennen of Jenneke. 
Een Jennekenakker, een Jennendries of een Jennensteeke zijn 
dus percelen grond die genoemd zijn naar een zekere Johanna. 

De buurtschap Notsel wordt al in 1929 vermeld als Notselt 
of als Noortsel. In Overijssel komt een soortgelijke naam 
voor als Nuslo, Noselo en ook wel als Notzel en daar wordt 
de naam verklaard als een bos van notebomen. Dat zou een 
redelijke oplossing zijn, ware het niet dat er ook afwijken
de vormen voorkomen die betrekking hebben op het latijnse 
nauda, dat moerassige streek betekent. Not als aanduiding 
voor de plaats waar vee graast, waar hazelaars groeien of 
als een naam voor de plek waar veldvruchten (Not) worden 
verbouwd. Het zou allemaal kunnen. 
Zekerheid biedt Buiks niet. 

BUITENPLAATS 
In het gebied Notsel en Koekelberg zij n nog p rachtige oude 
boerehoeven bewaard gebleven. De boerderij aan de Strijbeek
seweg 27 is het geboortehuis van de eers t e bisschop van Breda, 
mgr. van Hooijdonk. In het gebied v an de Koekelberg bevond 
zich vroeger een buitenplaats. 



68 

De naam Koekelberg geeft in dubbele zin van het woord een 
hoogte aan. Het woord Koek betekent een bergje met een ronde 
vorm en Koekelberg zou dus een dubbelhoge berg moeten zijn. 
Die hoogte moet te vinden zijn rond de boerderij Het Vlot. 
Aan wat of wie, denkt u, dankt het Naartakkerke zijn naam? 
Het antwoord luidt: aan een zekere Bernard die het akkertje 
bezat. 

DIEREN 
Dierenamen ziJn ook gewild en komen vaak voor om aan te 
duiden voor welke dieren het perceel bedoeld was. Het Paarde
weike, het Ossenblok, de Merriewei, de Hengstewei en de 
Schaapherdersdijk. Wie dan veronderstelt dat de Pierenberg 
een plek grond is waar het wemelt van de pieraozen of regen
wormen heeft het helemaal mis. De naam Pierenberg is juist 
spottend bedoeld. De grond is onvruchtbaar en pieren komen 
er in het geheel niet in voor. 

In de beide deeltjes is weer veel illustratiemateriaal opge
nomen. Jan Grauwmans maakte de foto's en voor het overige 
bevatten de boekjes prenten, kaarten en vignetten van Jan 
Soeterboek. 

Voor mensen die geïnteresseerd zi]n in de namen van de 
streek waarin zij wonen is deze serie bepaald geen verloren 
kost. Oh ja, Verloren Kost is eveneens een veldnaam voor een 
stuk onvruchtbare grond waarop weinig verdiend wordt. 
De boekjes van Ir. Christ Buiks geven aan hoe vruchtbaar 
de Ginnekense grond is, als het om toponiemen gaat. 

Uit: "De Stem" van woensdag 31.10.1984. 

ULVENHOUT IN ENGELS TELEFOONBOEK 
door Jan van der Westerlaken 

Vanuit Cornwall in Engeland kreeg ik een kopie uit het plaat
selijke telefoonboek. 
Dit werd mij toegestuurd door een oud-inwoonster van Ulven
hout nl. Casta Deen. 
Hieruit blijkt, volgens schrijfster, overduidelijk dat zelfs 
in Engeland erkend wordt, dat het belangrijk is dat Ulvenhout 
onmiddellijk bereikbaar moet blijven. 
Tussen de 33 Nederlandse plaatsen, die vermeld staan met het 
kengetal, vindt u ook Ulvenhout. 
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DIALEKT (1) 
door Pater Wilfried Mertens o.f .rn. cap. 

In ons dialekt komen woorden voor, die in het Algemeen Neder
lands niet precies dezelfde betekenis hebben of soms een heel 
andere gev oelswaarde hebben b.v. 

MUUK -
volgens Van Dale (1984) bewaarplaats van appels en peren m.n. 
om ze door het liggen r i jp te laten worden. 
In onze streek was de meuk of muuk vooral een verborgen be
waarplaats, die ieder~ zich alleen had om z'n appeltjes 
te verstoppen en rijp te laten worden . 

OP EN ROND DE GRENS (12) 
door Ad Verkooijen 

SMOKKELGESCHIEDENIS 

Een boerken van de wijk "Het Boschdorp" had laatst een nieuw 
geheim ontdekt, om den sluikuitvoer beter te kunnen uitoefenen. 
Hij had over eenige dagen een oude varkenszeug aangekocht. Dit 
varken had volgens hem gebiggend . Natuurlijk wilde hij al die 
jonge biggens verkoopen. Naar het bureel van den fiscusagent 
ging hij zoowat dagelijks achter een pas-av ant om die jonge 
v a r kens rechts en links aan d e n man te brengen . Nu, d e agent 
zag na en stelde in zijn a genda vast dat deze varkensmoeder 
iets v an 45 jongen had voortgebracht! Dat was z eker het record 
van gansch België! De heer c ontroleur werd ingelicht en ook de 
Rijkswacht, die welhaast bij het slim boerken een onderzoek 
deed. Van voortbrengst was daar geen spraak. 
"Boerken Naas" eindigd e met t e bekennen dat al die varkens 
uit Nederland bij hem werden overgesmokkeld. De agenten von
den dan niet beter dan op z ijn eigendom beslag te leggen. 

Uit: "Gazet van Hoogs t raten" 2 5 februari 193 3 . 

LANDARBEIDERS ANNO 1906 
door Kees Leijten 
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In het archief van de heemkundekring Paulus van Daesdonck 
bevindt zich een "Vragenlijst betreffende de landarbeiders" 
in de gemeente Ginneken en Bavel uit 1906. 
De lijst is met potlood ingevuld. Waarschijnlijk een klad
exemplaar? 
Het stuk geeft ons al dan niet geflatteerd een vrij volle
dig beeld uit die periode aan het begin van onze eeuw. 
Het invullen voor de invullers niet zo moeilijk. 
De vrage~ zijn duidelijk gesteld en goed onderverdeeld. 

V 1'38enlijst beirefl'end~ de landarbeider~ .. 
. :·~ "' ~- , .- ~ .: . . ~v_~ - ':~;:-: - ' ._; . . . • t . . 

~ ...... ..... ~J.L ._ 13~ 

Arbeiders 
Zo begint men met de onderverdeling van de arbeiders in 3 
kategorieën. 

1. Inwonende mannelijke of vrouwelijke dienstboden. 
(Ze worden soms ook knecht of meid genoemd) • 

2. Vaste arbeiders (die het hele jaar bij de boer werken) . 
3. Losse arbeiders (die een gedeelte van het jaar bij de 

boer werken. 

Arbeidsreserve 
Het is in 1906 voor de boeren niet z o gemakkeli jk om aan 
vaste arbeiders te komen. 
Men gaat liever naar Breda of andere plaatsen om als los 
arbeider in de fabri e k t e werk en . 
Er is daar meer te v erdi e ne n. 
Vroeger ging me n o ok naar Holland tijdens de hooi- en oogst
tijd. In 1906 zijn dat er nog ma r enke l e n. 
De fabri e ksarbeid betreft vooral de s uikerfabrieken, waar
van er dan meerdere zijn in ons gewest. 
Huisnijverheid bestaat er volgens he t formulier niet in de 
gemeente Ginneken e n Bavel . 
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Lonen 
De lonen zijn in die dagen een fraktie van die van 
Een vaste arbeider verdient bij de boer per dag : 
f 0,75 "bij zomerdag" 

nu. 

f 0,55 "bij winterdag" 

bovendien nog loon in natura: 

a. gehele kost. 
b. een brood van 3 kg. per week. 
c. 8 liter melk per week. 
d. 5 aren aardappelen of f 20,- per jaar. 
e. 2 karren turf per jaar. 
f. 1 kar hooi per jaar. 
g. 1 pond boter per jaar voor elke koe van de boer. 
h. alle "rijwerk" wordt door de boer gratis verricht. 

(deze boerenarbeiders hadden zelf ook wat land voor '"n 
beestje" of om wat te boeren). 

De losse boerenarbeiders hadden deze voorrechten in natura 
niet. 
Ze verdienden f 1,25 tot f 1,50 per dag met genot van kost. 
De fabrieksarbeiders in de suikerfabriek te Breda werkten 
in het aangenomen. 

Ook toen werd er al "loonwerk" gedaan. 
Het maaien van gras kostte f 5,- per ha; 
het maaien en binden zelfs f 9,- per ha. 

Het loon heeft tussen 1875 en 1906 een belangrijke ontwik
keling doorgemaakt. 
In de gemeente Ginneken en Bavel bedroeg het loon in die 
jaren: 

1875 1885 1895 1905 
dagloon 
knecht 35-40 et. 40-45 et. 45-55 et. 55-75 et. 
jaarloon 
knecht 60-70 gld 110-1 20 gld 140-150 gld 180-200 gld 
jaarloon 
meid 35-45 gld 70-80 gld 80-100 gld 110-130 gld 

Andere inkomsten 
De landarbeiders waren i n hun vrije tijd de tuinder of 
kleine boertjes van vandaag. 
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De volgende tekst lezen we letterlijk in het stuk: 

De landarbeiders oefenen hier algemeen in het klein voor 
eigen land- of tuinbouw uit, bestaande in het verbouwen 
van aardappelen. Sommigen ook groenten, frambozen en 
aardbeien. 

De meesten hebben daarbij 2 à 3 geiten of eene koe en 
mesten daarbij nog een paar varkens. 
Indien ze 2 varkens mesten is er een voor eigen gebruik 
en een om te verkoopen. 
Zij verkoopen allen 15 à 20 hl. aardappelen, zoo ook 
worden groenten, spruiten, frambozen, aardbeien enz. ge
teeld om te verkoopen aan de fruitmarkt te Breda. 

Algemene ekonomische toestand 
De "stoffelijke welvaart" ging in de gemeente in 1906 
goed vooruit, zo wordt ons althans verteld. Vele boeren 
vergrootten hun bedrijf. Boerenarbeiders gingen voor 
zü:hzelf werken. 
Bij renteniers konden ze een hypotheek nemen om zelf 'n 
boerderijtje te kopen. De rente was 4%. 
Ze huurden de gebouwen en landerijen, wanneer ze niet 
konden kopen. 

Vele boeren geven hun arbeiders een stukje land gratis 
in gebruik. 
Bij onderhandse verpachtingen bestaalde men f 50,- à 
f 60,- per ha per jaar. Publieke verpachtingen komen 
volgens de lijst niet voor. 
De toestand van de arbeiderswoningen is bevredigend. 
Werkloosheid bestaat niet, men heeft het hele jaar werk. 
Kinderen, die thuis inwonen, dragen hun loon af. Het 
kostsysteem bestaat onder de arbeiders niet; wel als de 
kinderen naar de steden of nijverheidscentra trekken. 

In de hooi- en oogsttiid is e r ze l f s een tekort aan ar
beidskrachten, ook veroorzaakt door de ove rheid, die 
juist in die tijd vele boeren j ongens oproept voor de 
militaire dienstplicht. 

Er is wel enige trek naar de stad, maar niet naar andere 
gebieden of naar het buitenland . De trek naar de stad 
wordt veroorzaakt : "omreden de geest der landarbeiders 
zich van het boerenwerk afwe nt". 
Het zijn meesta l a r beiders , d i e geen eigen huis of eigen 
land bezitten. 
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Sociale toestand 
De werktijden Z1Jn in het Ginneken en Bavel nog lang. 
Mannen werken 12-14 uur per dag, vrouwen iets minder. 
Zondags wordt er niet gewerkt. Kinderen werken vooral 
als koeherder, v66r en ná de schooltijd. 

Op vastenavond krijgen de landarbeiders in vaste dienst 
twee dagen vrij evenals met Kerstmis en in de loop van 
het jaar nog enkele dagen, altijd met behoud van loon. 
Bij ziekte behouden dienstboden (inwonende knechten en 
meiden) het volle loon. Vaste arbeiders niet altijd. 
Het werkklimaat is goed in de gemeente, het werk niet 
overmatig zwaar en niet gevaarlijk. 

Oude en invalide werknemers zorgen voor zichzelf; soms 
zorgt de familie voor hen. 
In een enkel geval het burgerlijk of kerkelijk armbestuur. 
"Oppassende arbeiders" blijven meestal buiten de "bedee
ling". Een enkele keer moeten zij 's winters geholpen 
worden. 
Het is een toestand, die al lang bestaat en weinig ver
andert. 

Een vakvereniging of coöperatie bestaat er nog niet in 
de gemeente, noch een begrafenis- of ziekenfonds. 
De geestelijke en zedelijke ontwikkeling is goed. Er is 
gelegenheid voor gewoon lager onderwijs en herhalings
onderwijs. 

Gelukkig komt het misbruik van drank weinig voor. Er zijn 
voldoende dokters in de gemeente gevestigd. 

******** 

Een erg boeiend rapport over de landarbeiders en hun leef
omstandigheden uit 1906, opgesteld op verzoek van de 
"staatscommissie voor den Landbouw". 
In hoeverre bepaalde feiten gunstiger of ongunstiger wor
den afgeschilderd is moeilijk te achterhalen. Het geeft 
e chter wel een goed beeld van onze gemeente 80 jaar gele
den. 
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HOE OUD ZIJN DE NEDERZETTINGEN VAN DE 
VOORMALIGE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL 
door Ir. Chr. Buiks 

an de ouderdom van een nederzetting te bepalen kan men ver
schillende wegen bewandelen. 
De meest betrouwbare is uiteraard om af te gaan op archeolo
gische vondsten: archeologische onderzoekingen kunnen op een 
vrij nauwkeurige manier uitwijzen hoe oud een bepaalde neder
zetting is. 
Bezwaar tegen deze archeologische methode is, dat er in veel 
nederzettingen haast geen opgravingen mogelijk zijn (b.v. door 
dichte bebouwing) , waardoor de vondsten als het ware toevals
treffers worden. Dat er door intensief zoeken in een betrekke
lijk korte tijd toch enorm veel materiaal kan worden gevonden, 
bewijzen wel de voorwerpen die de laatste tien jaar in de ge
meente Ginneken en Bavel zijn aangetroffen. 
Uit de archeologische gegevens kan men o.a. konkluderen dat 
zowel te Galder als te Ulvenhout reeds in de Karolingische 
tijd een nederzetting aanwezig is geweest. (1) 
In de loop der jaren zullen zeker nog meer belangwekkende 
vondsten volgen. 
In het onderstaande zullen enkele andere werkwijzen behandeld 
worden. 

In de naamkunde heeft men getracht nederzettingen in ouder
domsklassen in te delen op grond van het type naam van de 
nederzetting. Zo is het b.v. bekend, dat nederzettingen, 
waarvan de naam het element -heim (verzwakt tot -em of -um) 
in zich draagt, op een zeer hoge ouderdom kunnen bogen. De 
-heim-namen zouden de oudste relikten van de Frankische ves
tiging zijn en dus terugreiken tot v66r het begin van de 
Middeleeuwen. (2) 
Het woord -heim staat voor 'vaste woning, woonplaats'. In de 
buurt van Breda komt dit element voor in namen als Belcrum 
(een gebied aan de oostzijde van de Mark) , Mertersem (de oude 
naam voor Princenhage), Cochum (een gebied in het dorp Gilze) 
en b.v. Alphen (Alpheim). 
Een ander element, dat ongeveer op een e ven hoge ouderdom kan 
bogen is -sele 'verblijfplaats, onderkomen'. Dit element is 
in de omgeving van Breda zeldzaam. 
In de gemeente Ginneken en Bave l komen geen nederzettingen 
met -heim noch met -sele voor . 
Dat wil niet zeggen dat alle n e derzettingsnamen van deze ge
meente persé jonger moe t e n zijn. 
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Laten we de namen maar eens de revue passeren. 
Eén van de oudste namen van de hele gemeente is ongetwijfeld 
die van Ginneken zelf. Deze naam duidt mogelijk op een samen
vloeiing {gan) van twee wateren, nl. de Molenlei en de Mark. 
Achter dit element gan {dat b.v. ook aanwezig is in Gennep 
en Gempel (?),zijn twee suffixen gevoegd: -ik+ja. Deze suf
fixkombinatie zou vooral in de prehistorie en vroege middel-
eeuwen aktief zijn geweest. (3) ' 
De naam Galder, mogelijk gevormd uit Gelt- laar, bevat zoals 
veel nederzettingsnamen het moeilijk te duiden element -laar. 
In de Kempen zou het woord meestal staan voor 'woeste, onbe
bouwde gemeenschapsgrond, heide en minderwaardig grasland'. 
(4) 
Gelt betekent 'onvruchtbaar'. De ouderdom van de -laarnamen 
kan zeer sterk verschillen. (5) 
Het element bleef nog na de Middeleeuwen aktief. Voor een da
tering hebben we er dus weinig aan. 
Dit geldt eveneens voor de donknamen, waarvan we er in de ge
meente Ginneken en Bavel één aantreffen: Lijndonk. over de 
betekenis van het element donk bestaat grote eensgezindheid: 
'zandige opduiking in moerassig gebied'. 
Wat de -lonamen betreft: hiertoe behoren Bavel en waarschijn- · 
lijk ook Kerzel. De namen met dit element zouden in het alge
meen dateren uit de Se - 10e eeuw. (6) 
Het element -hout komt in de omgeving van Breda frekwent voor 
in nederzettingsnamen: Oosterhout, Den Hout, Wernhout, Hoog
hout (voormalig gebied onder Teteringen), 't Hout (onder 
Princenhage), en in de gemeente Ginneken en Bavel: Ulvenhout 
en Heusdenhout. 
De betekenis van het element is duidelijk: 'hoog opgaand bos'. 
Vanaf de dertiende eeuw werd hout verdrongen door bos. De 
namen met het element -hout zijn waarschijnlijk vroeg-middel
eeuws. 
Notsel is een niet eenvoudig te verklaren naam. Mogelijk ge
vormd uit Not-hasselt, waarbij het tweede deel van de naam 
dan een betekenis heeft als 'plaats waar hazelaars groeien'. 
Dergelijke kollektiva zijn in de toponymie allerminst zeld
zaam: Berkt, Espt, Aalst, Eekt, etc. komen geregeld voor. 
Het naamtype zou volgens Molemans (6) opklimmen tot de v66r
middeleeuwse tijd. 
Ter Voort is genoemd naar een doorwaadbare plaats 'voorde' 
in de Gilze Wauwer, een zijtak van de Molenlei. Hier kruiste 
de weg Ginneken-Bavel-Dorst-oosterhout deze waterloop. 
Volgens Slicher van Bath zouden de voorde-namen in Oostelijk 
Nederland dateren uit de Se - 10e eeuw. (7) 
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Strijbeek is oorspronkelijk uiteraard een waternaam: nadat de 
naam op de nederzetting aan deze beek was overgedragen kreeg 
de beek zelf een andere naam : De Strijbeeksebeek. Een nog 
oudere naam dan Strijbeek ter aanduiding van die waterloop 
was: de Kaal. 
Strijbeek moet ook al vroeg bewoond zijn geweest, getuige de 
archeologische vondsten aldaar. 
Een datering aan de hand van het naamtype is moeilijk te le
veren, daar beek als element de hele middeleeuwen aktief bleef 
als naamvormend bestanddeel. 
Grazen is een buigingsvorm bij gras; de naam kan een hoge leef
tijd bezitten. 
Geersbroek: deze naam is samengesteld uit gras + broek. 
Gezien het moerassige karakter van het gebied, zou men niet 
op vroege bewoning hoeven te rekenen . 
Bol- en Eikberg. Te vergelijken met namen als Zevenbergen, 
Steenbergen, Bergen-op-Zoom etc. 

Het blijkt dat het dateren van nederzettingen aan de hand van 
het naa.mtype een moeilijke zaak is. Op dit gebied moet nog 
zeer veel onderzocht worden; een kombinatie van archeologische 
gegevens met naamkundige onderzoekingen kan veel ophelderen. 
Een ander middel om iets over de leeftijd van een nederzetting 
te weten te komen is te letten op het voorzetsel, waarmee de 
naam van de neder zetting v erbonden wordt/ werd. Molemans heeft 
a a n deze p roble matiek een d iepgrave nd artike l g ewi jd. (S) 
Hij komt tot d e konstatering, dat het voorze tse l 'in ' gebr uikt 
wordt bij de primaire woonker nen, t e rwijl de l ater ontsta ne 
n e de r zettingen steeds me t he t voorzetse l 'op' g e kombineer d 
worden. Het voorzets el 'in ' treedt o ok op i n kombinatie met 
namen v an beemden, e n over h e t a lgemeen me t name n v an omsloten 
gebieden en perce len . 
'Op' wordt g ebruikt in kombinat ie me t hoogge l egen gebieden, 
b .v. heidevelden; ook met open, vrijge l e g e n g ronde n. 
De grote, doorgaande we gen krij gen het voorzetse l 'op', ter
wijl de wege n in d e dor pen en s t ede n over het a lge meen me t 
'in' ge kombine erd worden. De grote we g e n r ondom d e s tad Breda 
krijge n dus he t voorzetsel 'op ': op d e Haagdij k , op d e Ginne 
kenweg, etc. De Tete ringsedi j k k a n zow 1 met ' op ' als met 'in' 
gekombineerd worden: oorspronke l ij k 1 g deze ' dijk' geheel 
buiten de bebouwde kom, l a t er w rd h t e n gebiedsnaam voor 
een stuk van de b e b ouwd e kom . 
Markten en ple ine n k r i jgen als op n gebieden ook 'op'. Zie ook 
de voorafgaande af l e veringe n v a n Paulus , waar Jan Soeterboek 
het inderdaad bi j het rech te eind had , met te veronderstellen, 
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dat straatnamen binnen de omwalling van Breda gekombineerd 
worden met 'in', en de straatnamen buiten Breda met 'op'. 
Een opmerkelijk verschil tussen .Limburg en Brabant lijkt te 
bestaan in het gebruik van het lidwoord bij bosnamen: in Lim
burg spreekt men steeds van op, terwijl in Brabant steeds ge
zegd wordt: in het Mastbos, in het Liesbos, in het Ulvenhout
sebos, etc. 
Bezien we nu de namen van de nederzettingen in relatie met het 
lidwoord, dan komen we tot de volgende indeling: 

- met 'in' worden gekombineerd: Ulvenhout, Ginneken en Bavel. 
- zowel met 'in' als met 'op': Heusdenhout en Galder. 
- alleen met 'op': Geersbroek, Strijbeek, Grazen, Kouwelaar, 

Bol- en Eikberg, Notsel, OVerakker, Lijndonk en Ter Voort. 

Uit deze indeling zou men dus kunnen afleiden dat Ulvenhout, 
Ginneken en Bavel de oudste kernen van de gemeente zijn. 

Nog een ander kriterium ter bepaling van de ouderdom kan men 
verkrijgen uit de eerste vermelding van elke nederzetting. 
Deze vermeldingen zijn uiteraard min of meer toevallig. Men 
kan zich b.v. voorstellen, dat één bepaalde nederzetting, 
waar een middeleeuws klooster 'per toeval' bezittingen heeft, 
zeer vroeg vermeld wordt (als het archief van dat klooster 
tenminste enigszins volledig bewaard zou zijn gebleven) • 
Hieronder volgt een lijstje van de oudste attestaties (gege
vens zie de reeks Veldnamen, reeds verschenen of nog te ver
schijnen) : 
Ginneken 
Ulvenhout 
Bavel 
Notsel 
Galder 
Lijndonk 
Ter Voort 
Heusdenhout 
Kouwe laar 
Strijbeek 
Over akker 

1246 
1274 

1299 

1303 
1391 
1399 
1417 

Grazen 1437 
Bol- en Eikberg: 1513 

Het is volstrekt niet uitgesloten, dat onderzoek in archieven 
wiJzigingen in deze lijst zal veroorzaken. 
We zien dat Ginneken en Ulvenhout de oudste papieren bezitten. 
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Een aanwiJzing voor de ouderdom van een nederzetting, die even
wel niet naamkundig, doch eerder bodemkundig te noemen is, vormt 
de dikte van de laag teelaarde - de zwarte grond - op de akkers 
in het centrum van een nederzetting. Men stelt wel dat deze 
enkeerdgrond gemiddeld 1 mm per jaar in dikte zou toenemen. 
Een laag van 1 meter dik zou dus wijzen op een ouderdom van 
1000 jaar. Tegen deze schatting bestaan nogal wat bezwaren: 
sommige percelen kregen b.v. meer bemesting dan andere (de 
dichtst bij de boerderij gelegen gronden uiteraard het meeste 
vanwege de bereikbaarheid in de winter); de aard van de bemes
ting varieerde nogal (mest met veel gronddeeltjes of mest met 
weinig gronddeeltjes). 
Mogelijk werden vruchtbare akkers minder bemest dan wat minder 
vruchtbare etc. 

Een laatste hier te behandelen methode ter bepaling van de 
ouderdom van een nederzetting is een meer kwantitatieve dan de 
andere naamkundige methoden. 
De werkwijze bestaat hierin, dat we de toponiemendichtheid van 
een ·bepaalde nederzetting trachten te berekenen. Iedereen die 
wel eens met veldnamen te maken heeft gehad, weet dat laat ont
gonnen gebieden weinig namen opleveren, terwijl het in de dorps
akkers - de oudst ontgonnen kultuurgronden - wemelt van de na
men. De hypothese - want meer is het uiteraard in dit stadium 
nog niet - luidt nu: hoe ouder een nederzetting, hoe meer veld
namen. 
Aan deze werkwijze kleven enkele nadelen. over sommige grote 
komplexen bestaat minder archiefmateriaal dan over andere. Zo 
zijn de hoeven aan de westzijde van de Mark (Daasdonk, Schoon
donk, Blauwe Kamer en Nieuwenhuizen) bijna altijd in hun ge
heel van de hand gedaan. In de verkoopakte staan dus vrijwel 
geen namen van individuele percelen. Gelukkig beschikken we 
voor dat gebied over een uitstekende 17e eeuwse kaart, waarop 
vele perceelsnamen vermeld worden. 
Bij zeer grote boerderijen komen nogal eens zeer uitgestrekte 
akkers voor, b.v. bij Beversluis, Daasdonk, Boevigne etc. Zo'n 
akker heeft maar één naam: de toponiemendichtheid in zo'n ter
rein is dus erg laag, terwijl het niet uitgesloten is, dat het 
betreffende komplex toch een hoge ouderdom heeft. 
Voor het toepassen van de bovenomschreven werkwijze moeten we 
dus beschikken over zowel het aantal toponiemen, als over de 
oppervlakte van de grond (in een bepaalde nederzetting) • 
Dadelijk rijzen een aantal problemen: wat moeten we onder een 
toponiem verstaan ? Moe ten we b.v. de Hoge Akker, de Brede 
Akker, de Lange Akker als één toponiem beschouwen ? 
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Of om het probleem nog verder toe te spitsen : als er drie 
verschillende percelen zijn, die alle drie als Lage Akker 
aangeduid werden, moeten deze dan als drie toponiemen gere
kend worden ? In de telling is dit laatste toegepast. Alleen 
de toponiemen van vóór 1800 zijn geteld. Bij het berekenen van 
de oppervlakte rijst het probleem: moeten we de oppervlakte 
nemen van de gehele nederzetting, of alleen van het bouwland, 
of van bouwland + weiland + beemden ? 
Waar vindt men trouwens de oppervlakte van een nederzetting ? 
Een gelukkige omstandigheid bij het oplossen van al deze moei
lijkheden vormt het feit, dat er in Ginneken een pondboek be
waard is gebleven. In dit pondboek wordt normaliter opgegeven 
hoeveel bouwland + weiland + bos een bepaalde eigenaar bezat. 
Over dit oppervlak werd dan belasting geheven (de verponding). 
Niet alle gronden werden in dit systeem even zwaar belast. 
Voor ons doel was het voldoende, dat per nederzetting het to
tale oppervlak van bouwland + beemd + weiland + bos werd opge
geven. Hieronder volgen de gegevens uit het pondbouw (met dank 
aan Dr. F. Brekelmans). 

Heusdenhout 
Ter Voort 
Bol- en Eikberg 
Ulvenhout+Geersbroek 
Kouwelaar+Notsel 
Strijbeek+Grazen 
Galder+Kerzel 
Ginneken+Overakker 
Bavel, Kerkeind 
Lijndonk 

Opper
vlak te 

227 
108 
144 
198 
250 
145 
296 
204 
242 
102 

Aantal 
toponiemen 

628 
485 
379 
522 
628 
678 
771 
593 
513 
432 

Verhouding 

2,8 
4,5 
2,6 
2,7 
2,5 
4,7 
2,6 
2,9 
2,1 
4,2 

Uit de tabel blijkt, dat er veel nederzettingen zijn met een 
toponiemendichtheid van ongeveer 2,5 toponiem per bunder. 
Opvallende uitschieters blijken te zijn: Ter Voort, Strijbeek 
ert Lijndonk. Daar treffen we dus de hoogste toponiemendicht
heid van de gemeente aan. 
De methode van de toponiemendichtheid staat of valt natuurlijk 
met juiste opgave van de gegevens: als we bij het éne gehucht 
een te grdot oppervlak nemen, krijgen we bij het andere auto
matisch een te klein oppervlak. 
Soms is het bij de omschrijving van de ligging niet duidelijk 
onder welk gehucht een bepaalde veldnaam ligt. Problemen met 
de grenzen zijn er b.v. in sterke mate bij Kerkeind-Bol- en 
Eikberg, Ulvenhout-Geersbroek-Notsel, Ginneken-Overakker. 
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In plaats van zoals bij de berekening van de toponiemendicht
heid, uit te gaan van het aantal toponiemen vóór 1800, zou men 
gemakshalve ook uit kunnen gaan van het aantal lemmata (=hoofd
woorden, b.v. Akker, Beemd). Deze aantallen zijn nl. simpelweg 
uit elk boekje in de serie "Veldnamen ••• " af te lezen. 
We krijgen dan het volgende staatje: 

Aantal Opper- Dichtheid 
lemmata vlak 

Heusdenhout 352 227 1,6 
Ter Voort 280 108 2~6 
Bol- en Eikberg 281 144 2,0 
Ulvenhout+Geersbroek 517 198 2,6 
Kouwelaar+Notsel 604 250 2,4 
Strijbeek 407 145 2,8 
Galder 544 296 1,8 
Ginneken+Overakker 538 204 2,6 
Bavel (Kerkeind) 377 242 1,6 
Lijndonk 396 102 3,0 

Het resultaat verschilt niet erg veel met dat van de vooraf
gaande tabel: Lijndonk, Strijbeek, Ter Voort en Ulvenhout 
blijken de grootste dichtheid te bezitten. 
Als we uitgaan van de in de 17e eeuw opgegeven "buyndertalen" 
(+ oppervlakte bouwland in bunders per gehucht) worden de ver
schillen in toponiemendichtheid wat geprononceerder. 
(De Bron van de "buyndertalen" is GANG nr. 684; één bunder 
wordt belast met 4~ gulden. Uit de aangegeven bedrag~n per ge
hucht kan men dan het oppervlak terugrekenen). 

Lemmata Oppervlak Dichtheid 
(bunders) 

Heusdenhout 352 178 2,0 
Ginneken 309 103 3,0 
Over akker 229 63 3,6 
Ulvenhout+Geersbroek 517 133 3,9 
Kouwelaar+Notsel 604 168 3,6 
Strijbeek 407 94 4,3 
Galder 544 194 2,8 
Kerkeind 377 127 3,0 
Bol- en Eikberg 281 141 2,0 
Ter Voort 280 56 5,0 
Lijndonk 396 84 4,7 
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De gehuchten die het dichtst met toponiemen blijken te ziJn 
bezaaid zijn weer Lijndonk, Ter Voort, Strijbeek en Ulvenhout. 
Laag in de rangorde staan: Heusdenhout, Bol-en Eikberg, Galder 
en Ginneken, evenals Kerkeind. 
Bij de ouderdomsbepaling met de toponiemendichtheid komen we 
dus tot een andere relatieve chronolog.e dan met de andere 
hierboven besproken werkwijze. 
De methode is eigenlijk gebaseerd op de aanname, dat in vroeg 
gevormde nederzettingen, vele kleine percelen voorkwamen, welke 
ieder hun eigen naam kregen toegewezen. Deze namen wijzigden 
zich in de loop der eeuwen uiteraard wel eens, of gingen ge
heel en al verloren. 
Een onderbreking in de bewoning doet uiteraard de hele namen
voorraad van een nederzetting vrijwel verloren gaan. 
Zo'n radikale onderbreking is in de periode waaruit ons veld
namen ziJn overgeleverd (ca. 1300 - heden) n i et bekend: wel 
verdwijnen diverse veldnamen met de 80-jarige oorlog. 
Behalve de dichtheid aan veldnamen kan men uiteraard ook aan
dacht besteden aan de ouderdom van elke veldnaam afzonderlijk. 
Sommige namen, vaak de moeilijk verklaarbare, wijzen op een 
hoge ouderdom. Nederzettingen met veel van dergelijke namen 
zullen ouder zijn dan nederzettingen, waar een dergelijk naam
t ype zeldzaam is. 
Wat de waarde van de toponiemendichtheid is, zal de archeolo
gie ons leren. Dan moet iedere nederzetting archeologisch on
derzocht worden, en voordat dit gebeurd is zullen we wel enke
le jaren verder zijn. 
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DRIE HUISZEGENS UIT NIEUW-GINNEKEN 
door Drs. W.H.Th. Knippenberg 

Op zijn reis door de Meierij van 's-Hertogenbosch in 1799 
vond dominee Hanewinkel "in elke wooning van de Roomschen 
eenen zoogenoemde Huiszegen, zijnde een afbeeldsel van eenen 
gekruisten Christus, waarnevens een gebed te lezen is". 
Deze huiszegenvorm komt ook thans na bijna twee eeuwen nog 
altijd het meeste voor. 
Hanewinkel vermeldt ook een "Huiszegen uit Kevelaer" en daar
mee verwijst hij naar een tweede kenmerk van de huiszegens; 
deze zijn· immers altijd verkocht en gekocht op bedevaart
plaatsen. Uit andere bronnen is bekend, dat zulke huiszegens 
van Kevelaer in 1794 werden uitgegeven door N. Schaffrath te 
Gelder bij Kevelaer en deze moeten dus reeds kort daarna in 
Noord-Brabant wijd verspreid zijn geweest. 

De huiszegens uit Kevelaer behoren hiermee tot de oudste ons 
bekende exemplaren. De tekst van de Kevelaerse huiszegens is 
echter nog ouder. Op huiszegens uit de 19e eeuw staat onder 
het grote zegensgebed langs de kruisvoorstelling een kerke
lijke goedkeuring uit Antwerpen 1755. 
van dit gebied, dat in oude kerkboeken wel te vinden moet 
zijn,werden dan in 1794 losse prenten gemaakt. 
Deze dubbele papieren prenten, van bonte kleuren voorzien, 
zijn meestal ongeveer 42 cm breed en 34 cm hoog. Op de 
rechtse helft is een groot kruis afgebeeld, waarnaast Maria 
en Johannes staan of waaronder Maria Magdalena geknield ligt; 
op de andere helft zijn rond het mirakuleuze Mariabeeld ook 
alle kerken en kapellen van de bedevaartplaats te zien. Van 
vier zulke pelgrimsoorden zijn huiszegens bekend. 
De meeste komen uit Kevelaer en Scherpenheuvel, maar er 
zijn ook huiszegens uit Uden en Halle (B); een fraai ing~
kleurde huiszegen uit Halle uit de jaren v66r 1845 kreeg ik 
onlangs nog door een vriend aangeboden. Door de band van de 
huiszegen met een bedevaartplaats van Maria kreeg die zegen 
een nog grotere waarde. Een beeld of afbeelding van het won
derbeeld van Onze Lieve Vrouw vertegenwoordigde in de huiska
mers als het ware de zichtbare besche rmi ng van Maria, zoals 
ingelijste foto's van overleden f ami l ie l e den de familietra
ditie levend houden en daarvan getu igen. 
Soms kan men aan de t i t e l bov e n h e t kruisbeeld al zien, of 
we met een vroege o f late druk t e make n hebben. De naam 
"Geestelijke Huiszegen" komt v oo r op een Duitstalige zegen, 
die na 1852 te koop wa s bij de "Gebrüder Verbeeck im Goldenen 
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0 allerheiligste Heer J esus Chri
ltlut, almachtige God van hemel 
en aarde, ontferm U over dit huil; 
~,dat bet U n:reere iD bet 
!.-. "'()" pcrm.i.e-~- :;rmu.1 
i.11: bid U, 'be1l'ur de bewo11en T&D 

dit lnlil voor soDde ~ alle kwaad. 

Het à. Kruis, wu.run J eBm ge
àomll à lleboede 411 het licht 
~ 6lm R ~t n:rlichte .Ue 

! D~ & bier in- en 'ilitpaD. 
De .JllC'l1 nn deD ..Allerhoogne, 
die .na 4en Vader mi 4len Zoon 
• a. H. GeeBt uilp&l, kome IJfer . 
Clllll llU:r liel en lichaam. Alles 
nt wij Ugeli,Jü gebnaik en, doen 
til · Jijdea, sij ~d en de 
lilertleilipte .Naam ftD J1111111 

OhriltD&, Uii Gekruilte bewan 
clt hil; de ailerbeiliglte Dri&
eenhllid hmche:rme en segene alle 
a!llllCl&a, die hl dit lam kom• 
])at .., Tier Bn.ngeliatlm cm:r 
CH Uli 'Wlba 111 laS 

hetleln nooit een onplat 
treife: hewj a&rdbeTing, nare 
Kiekten, pest, .toortsen, water, vuur 
of een ander kwaad, hetwelk den 
meD1Gh of het vee zou kunnen ICha
den, - dat n:rhoede de R Nu.m 
va11 Jems · Ob.risru en de negen 
KoreD der H. Engelen. De "tnde 
n11 J e11111 Christm zij inet dit huis; 
de Kracht Gods werke met de men
echen, die in dit huis .lijn. 
L .=>c ·~~~ 
God Vader, Zoon en H ~ inoge 
i!it hui.E beW"areD. De R l4aagd 
Maria bidde Toor Ollll., dat God dit 
huil tegen alle kwaad behoede. De 
HH. ~en mogen 4it hui& 
bna.ll:en, de HR. iwaalf A.pc..telm 
mogw het beschermen, opdat alle . 

sak1111 nn dit hUIB teD goede worden "· · · 
gebruikt. 0 Heer J esus Christus 

• ,-~~ HD Nazareth, 011tferm u ·oDZer! 
0 R Maagd Ma.ria, bid Toor 0111-
0 B. Drieeenheid nem geheel 
dit huis oDder Uwe bescherming, 
opcl&t Dimmer eeD ongelu.11: onr 
het&eln .ll:ome en Olli Dooit eeDig 
]eed wedervan. Daanoe helpe 

- God de Vader, de ZooD 111 

.ieRo-t.. Amm. 
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Engel zu Kevelaer'.' • die behoort tot de verzameling 
Op de huiszegen uit Kevela~r, . G'nneken komt hetzelfde 

d ck uit Nieuw- l. ' 
van Paulus van Dae~ . on ris deze titel kenmerkend voor Ke-
opschrift voor; bli.Jkbaa .. d lfde uitgever Joh. Schaafs 

k d ar ook bi.J eze . 
velaer, al omen a 

1
. H i.' s Segen" als opschrift 

d' "Godza i.ge u -
huiszegens v~or, ~e ' tel "Den Godzaligen Huis-Zegen .van den 
dragen. De uitvoerige ti. e lieve Heyligen" komt o.a. voor 
den -zoeten naam Jesus en zyn 11 d'e beide v66r 1845 gedrukt 

t an Uden en Ha e , l. . 
op oude pren en v . . ls· bij deze beroemde uitgever 
waren te Turnhout bi.J P.J. Brepo , K elaer en bijna alle van 
verschenen ook enige huiszegens van ev 

Scherpenheuvel. 

L n in 1778 geboren, vestig-
Philippus Jacobus Brepols, te euve . . "Fabriek en 

. . 1796 t Turnhout en begon er zi.Jn 
de zich in e 

1 
d . 1845 Alle huiszegens met 

Boekdrukkerij"; hij over ee .in ·a~en 1800-1845. 
"P J Brepols" dateren dus uit de J . kx die in 

• • · 1820 etrouwd met J.J. Diere ' 
Zijn dochter was in g d ak voort onder de naam 

1 d Hun zoon zette e za 
1843 over ee : 11 naam bleef onder de prenten 
"Brepols en Dierckx Zoon • Deze d d . "NV Brepols"; in 

. . · 1929 erd veran er in • • 
staan tot hi.J in ~ 'ft "Godzalige Huiszegen" vervangen 
dat jaar werd het opsc ri. 

door "Vrome Huiszegen" Scherpenheuvel tweetalig 
· · d h iszegens van 

vanaf 1880 ziJn e u lk een Nederlandse en een 
geworden en bevatten naast e aar 

Franse tekst. 

evens over de huiszegens is aan de 
Naast deze algemene geg . de drie huiszegens 
hand van de toegevoegde illustraties van 

. el iets toe te voegen. 
uit Nieuw-Ginneken nog w " . s zoals reeds is op-

h 'ft "Geestelijke huiszegen l. , Het opsc ri. 
gemerkt, kenmerkend voor Kevelaer.H Drieëenheid, de heer 
In het ze?engebed worden naa~tM~~ia.ook de vier Evangelisten 
Jesus Christus en de H. Maag d HH Aartsengelen en de HH. 
de negen koren der H. Engelen, e d~re huiszegens uit Keve-
Twaalf Apostelen aangeroepen; op ou op een prent 

laer komen ook nog de Driek~ni:;~~ :~~:~e~~:~ gebeden om 
van 1854. In het zegengebe wh . t s" en "de Kracht Gods", 
"zege n" "de vrede van Jesus c ris u 11 kwaad" 

' h · ng tegen "zonde en a e • 
maar tevens om besc ermi. d waarvoor men bang was, 
Daarbij wordt dan me~ name geno~m ~oortsen, water, vuur of 
"aardbeving, zware ziekten, pes ,h f het vee zou kunnen 
een ander kwaad, hetwelk de mensc o 

schaden". 
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In dat jaar werd het wonderbeeld van Kevelaer met pauselijke 
goedkeuring gekroond en op de linkerhelft is deze- kroon dan 
ook te zien; verder staan daar alle heiligdommen uit Keve
laer afgebeeld en de versregels "Komt Pelgrims ••. komt naar 
Kevelaer". 
De afgebeelde prent was "Zu haben bei J.J. Schaafs, Kevelaer" 
en draagt het "No. 5396"; hetzelfde nummer komt ook voor op 
huiszegens van Joh. Schaafs met het opschrift "Godzalige 
Huis-Segen". 
Oudere huiszegens van Kevelaer werden uitgegeven door N. 
Schaffrath in 1794, door zijn opvolger G.N. Schaffrath en in 
1854 door L.N. Schaffrath; ook de Gebroeders Verbeeck te 
Kevelaer en de Weduwe Bontamps te Venlo hebben soms hun naam 
onder deze prenten van Kevelaer staan. De afgebeelde prent is 
uit 1892, toen men in Kevelaer het 250-jarig bestaan van de 
bedevaartplaats vierde. 
In het zegengebied van de moderne "Vrome Huiszegen" uit 
Scherpenheuvel", met een Imprimatur uit 1933 en 1946, zijn 
de evangelisten en apostelen verdwenen en zijn St. Joseph, 
de -HH. Engelbewaarders en de "Heilige Patronen" toegevoegd. 
De gehele tekst is overigens gemoderniseerd. De naam van de 
uitgever is weggelaten en vervangen door "Nadruk verboden" . 
Voor zover mij bekend, werden de twee knielende pelgrims, die 
oorspronkelijk langs de boom knielden, in 1977 vervangen door 
de knielende aartshertogen Albert en Isabelle naast de be
k ranste zuil met het wonderbeeld. Albert en Isabelle hebben 
immers in 1603 de eerste steen gelegd voor de bouw van de 
grote barokke bedevaartskerk; zij zorgden eveneens voor de 
aanleg van het stervormig processiepark met de vele kapellen 
rondom de ;:e rk. 
"Het Gebed t o t de H. Donatus (Patroon tegen onweer)", dat ook 
op oude h u.L s z egens voor komt, is op deze moderne huiszegen 
blijven sta a n . De vere r ing van deze heilige is sterk bevor
derd door de Pa t e r s Capucijnen. In hun klooster te Arlon in 
Luxemburg werd in 17 42 een Sint -Donatusbroederschap opgericht. 
In Noord-Brab a nt z i jr; zu lke b r oe derschappen bekend uit Reek 
in 1779, en o . a . t e Langeweg onder Terheijden, waar de pa
ters in hun kloos t e r in 1887 e ve neens zulk een broederschap 
hebben o~gericht. 
Reeds voor de laatste we reldoorlog he bben verscheidene kun
stenaars in Nederland kortere e n meer eigentijdse huiszegens 
ontworpen. Het derde e xemplaar , geschonken door de Heer Harry 
Khibbeler, is daarvan een fraai voorbeeld. Het gelijkarmig 
kruisteken verbindt de afge bee l de H. Familie als model met 
de hele familie van grootouders , ouders en kinderen in de 
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Mirakuleus beeld van 0.-L..y. te Scherpenheuvel. 
Image miraculeuse de N.-0. à Montaigu. 

NA/JRllK l'I f.'/l(lnFN 

VROME HUISZEGEN. 
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PRIE:RE DE LA 
FAMILLE CHRETIENNE. 
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moderne tijd. Het zegengebed is kort en krachtig. Deze 
huiszegen werd rond 1945 te Breda gemaakt. 

au echt de moeite waard zijn te vernemen van de lezers 
=~tl:zeressen van dit tijdschrift, welk~ andere type~ van_ 

~~~~~e~:;~.n~~ ~:~~~i~nh:~~tk:~~~a~:o~i~~e~~;e~~in~nv~~ 
geg~vens aanbevolen. 
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KERSTMIS IN DE 20er JAREN 
äoor A.H. van Dort-van Deursen 

Het was in deze tijd - maar het gebeurde ook reeds rond 
1900 - dat er op vrijwel alle R.K. meisjesscholen en inter
naten een - naar ik meen specifiek Brabants - Kerstgebeuren 
plaats greep. 
Het z.g. "Kindertjes kleden". 
Begin november werd er via een brief aan de ouders van de 
schoolgaande meisjes gevraagd om een bijdrage voor dit 
feestje. De bijdrage kon bestaan uit geld maar ook uit kle
ren; nieuwe wel te verstaan. Maat, als ook welke kleding 
gewenst werd, stond op een begeleidende brief. Graslinnen, 
waarvan de nonnen hemdjes maakten, kantoenen borstrokken, 
flanellen broekjes en onderrokjes, liefst grijs - dit van
wege het wassen - zwarte kousjes en ook kousenbandjes, 
klompjes. Verder stof voor bovenrokjes - serge - en stof 
voor bovenlijfjes, truitjes, sjaals, wollen handschoentjes 
en mutsen. Gebruikte kleding mocht ook meegebracht worden, 
deze werden dan gewassen en hersteld. 

Twee dagen voor Kerstmis was het d~ dag • 
Om negen uur 's morgens waren de leerlingen present en namen 
pensionairen en "buitenkinderen" plaats in de grote gymzaal. 
Wij betrokken dan de banken aan de beide lange zijden voor 
de ramen en waren met ±. een vierhonderd leerlingen • 
Er werden ieder jaar zo'n 30-tal kindjes gekleed in de leef
tijd van 5 ä 6 jaar. De zaal was dan feestelijk versierd en 
lekker warm. Onder het zingen van kerstliederen kwamen de 
"kerstkindjes" schoon gewassen en in graslinnen hemdjes ge
stoken de zaal binnengeschreden. Met gevouwen handjes namen 
zij dan plaats op de banken welke voor de l a nge middentafels 
stonden. Ieder ging voor het haar toege wezen p laatsje zitten , 
precies daar waar hun nieuwe kleertjes lagen . Zij zate n dus 
met hun snoetjes naar ons e n a chter h e n lag dus hun "nieuwe 
uitzet". Nadat alle n ge ze t e n waren , werd er nog een ke rst
liedje gezonge n. Da n mocht en wij wanneer een zi lveren belle-
tje geklonken had om de beurt een go da d verrichten en 
zo'n kindj e een kledingstuk aantr kk Sommige me isjes ver-
zorgde een gehee l kindj e , b.v. doch w arvan v ader een 
textielzaa k had . 
Gekleed met rok e n truitj , 1 , muts e n wanten kreeg 
iedere p eut er nog e n pakj m w t s noe pgoed erin. Ver-
der erwten, bonen , gru t r s war n , bonne n voor margarine etc. 
De gebruikte kleren w lk door d nonnekes versteld e n ge
wassen waren werden ook m e g geven . 
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"K' d ' es kleejen" afge-
Na nog enkele kerstliederen was het ien J ht Nu lijkt 

lopen en werden zi~ door h~nhm~e~~r:e~~~e::~ w~~: maar ik kan 
dit alles zo a-sociaal, wa e lukkig waren dat hun 
u verzekeren dat die moeders zeer ge . . ? 

· k " itverkoren. En wi) · 
kindje tot "Kerstkinde e was u " . " in een echte 

.. voelden ons na deze happening . 
••• wel, wiJ . k .. gingen ons heel gelukkig 
feest, lees kerststemming en oo wiJ 

voelend naar huis. 
1 

eleden 
Zo begon voor ons het kerstfeekst a~iJ· ~ er we~r behoeftigen 

. . d · · n veranderd en oo nu 
De tiJ en zi) . . ·n hoofd halen vandaag de dag 
maar niemand zou het in zi). s oeie daad te versieren. 
"kerstkienekes" op deze manier al g d l Etten 
Het gebeurde op vele pensionaten o.a. te Roosen aa , 

en Zundert• . . D · t was Toen ••••• • 
Als enige verontschuldiging ••••• i 

A 58, 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (4) 

Hoe wel in november de we rkz aamheden aan de nieuwe A S~n~~~~e
lijk werden stilgelegd, gaat de kaalslag en de sloop 

minderd voort. 
Binne nkort worden deze huize n gesloopt. 
Ze staan Strijbeekseweg 24, 22 , 20a (v.l.n.r.) l' e plaat. 
Jan Grauwmans legde het in juni vast op de gevoe ig 
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HET SPOOK OP HET KERKHOF of 
HOE SEBASTIAAN MAGIELSE EEN HELD WERD 
door Jan Soeterboek 

Het hiernavolgend oud-Brabants spookverhaal werd mij 'n 25 
jaar geleden verteld door de hoofdpersoon van deze spannende 
geschiedenis. 
Wie was hij? 
Deze vraag is toch wel interessant omdat een verhaal bijna 
altijd een eigen leven gaat leiden, terwijl tegelijkertijd 
de antecedenten van de verteller langzamerhand verloré n ra
ken. 

Sebastiaan, die in de volksmond Sjaon genoemd werd, is ge
boren op 29 december 1868 en dientengevolge niet meer in 
leven.Hoe hij er in zijn jonge jaren ten tijde van zijn 
heldendaad uitzag, zal min of meer duidelijk worden door 
middel van het hierbij gevoegde signalement uit zijn mili
tair. zakboekje. 

Hij was in het jaar 1888 als hoornblazer gedetacheerd bij 
het vierde regiment vestingsartillerie in Willemstad. 
De toenmalige administrateur aldaar heeft met zijn geoefend 
oog de fysionomie van Sebastiaan voor het nageslacht bewaard. 
In de tijd dat ik hem kende, woonde hij in Breda, was in de 
tachtig en had een lang l e ven achter de rug als landarbeider. 
'n Enigszins naar de grond gebogen, stuk gewerkte man, altijd 
gekleed in een zwart iets te groot en daardoor slobberig pak 
met op zijn hoofd 'n ouderwetse dikke boerenalpinopet, die 
hij alleen eve n oplichtte als hij een kruisteken maakte. 
Ook droeg hij zo'n boordeloos overhemd en van die grote ge
ruite pantoffels waarop hij met kromme benen van 't bed naar 
de stoel en van de stoel naar 't bed slofte. 
Zijn ogen hadden de kleur van dat oude fletse naar binnen 
gekeerde blauwachtig bruin, dat liet zien dat hij volkomen 
in het verleden leefde. 
Z'n tandeloze lach had i e ts kinderlijks, hij was een mooie 
mens. 
Op een zich d aarvoor ui t s tekend lenende winteravond, bij het 
schijnsel van een t heelichtje, vertelde hij mij "het" ver
haal uit zijn jonge jaren. 

"Op zo'n zelfde donkere winteravond als deze, de lucht was 
bewolkt, en het vroor , zat i k me t een paar vrienden in 't 
café te kaarte n. 
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Opeens werd de deur opgengegooid en kwam er een buurman 
binnen, wit van schrik en bevend van angst. 
Hij kon eerst geen woord uitbrengen, maar nadat hij 'n paar 
borrels naar binnen geslagen had, vertelde hij onderweg een 
grote zwarte hond met vurige ogen te hebben ontmoet. Die 
hond had hem gevolgd tot vlak bij het dorp en sprong hem 
daarbij steeds achter op de rug. Hijzelf en iedereen in 't 
café was ervan overtuigd dat hij de duivel op z'n nek had 
gekregen. 

Er werd niet meer gekaart en enige tijd heerste er een 
doodse stilte. 

Sommige mannen wilden naar huis maar durfden niet alleen. 
Toen de dapperste onder hen naar buiten ging om te zien of 
er geen gevaar was en even later het sein "veilig'" gaf, ging 
het merendeel van de bezoekers weg, elkaar moed insprekend 
waarbij ze zo dicht mogelijk langs de huizen liepen. 
Twee van mijn vrienden en ik bleven achter, maar in plaats 
van verder te kaarten, vertelden we, terwijl de rillingen 
over onze ruggen liepen, de ons bekende spookverhalen. 
Langzamerhand werden we mede door het gebruik van een 
flinke dosis jenever wat rustiger. 

Plotseling zei een van mijn vrienden "wedde, Sjaon, da giJ 
vannacht om twaolef uur nie op 't kerkhof durft te komen". 
Ik verschoot even maar zei toen meteen: "Da hedde verloren 
want da durf ik wel" • 

"Afgesproken", zeiden ze, "wij staan buiten het hek te kij
ken en gij bent er om twaolef uur". 

Buiten gekomen had ik spijt als haren op m'n hoofd van miJn 
door de drank aangewakkerde overmoed, maar ik had het be
loofd en durfde niet meer terug. 

Tegen middernacht sloop ik 't huis uit en ging met knikkende 
knieën op weg naar 't kerkhof. 

De wolken waren er nog, maar af e n toe kwam de maan te voor
schijn. Het hek knarste onhe ils p e lle nd e n daa r s tond ik tus
sen de grafstenen. 

Ik had de stille hoop d a t mijn vri nde n i n d buurt z ouden 
zijn, hoewel ik verwachtte dat z wild n 1 ten schrikken. 
Opeens hoorde ik e e n lan g di p c h t r me , ik keek 
om en ••.• kre eg d e schrik 
Daar stond in het maan lich 
dan 'n mens. Er was g n g 
de wind door d e kal boom 
Ik dacht dat ik v a n m' n hou 
krans uit m'n j aszak . 

nt , vee l groter 
d n 't klagen van 

n t e bewoog niet. 
pakte m'n rozen-
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i' k •n i'ngeving en ik zei met bevende stem: Plotseling kreeg 
ben ik niet bang, maar wel van diejen der-"Van jullie twee 

de die der boven op zit". 
1 h t k · n twee stukken uit Op datzelfde ogenblik vie e spoo i 

elkaar en gillend van angst renden ze, het witte laken ach-

ter latend, naar het dorp. 
Weken lang zijn m'n makkers niet te zien geweest, ze 

schaamden zich als de hel. 
gehad de meest onverschrok
kunde wel begrijpen". 

Ikzelf heb nog jaren lang de naam 
ken mens van ons dorp te zijn, da 

Tot zover het verhaal van Sebastiaan Magielse. 
· h' kende Ik kan niet instaan voor de waarheid ervan, missc ie~ 

hij het van nog oudere mensen en heeft hij het geproJekteerd 

op zichzelf. . 
M of hiJ' het zelf heeft meegemaakt of niet, het 
aar • • • . . t · ' feld 'n his-blijft •n merkwaardige geschiedenis met onge wiJ 

torische achtergrond. twaalf 
En zeg nu eens eerlijk, wie van de lezers durft er om 
uur •s nachts op •n afgelegen kerkhof te vertoeven? 
Iets van die oude angst dragen we nog met ons mee. 

Wedden van wel? 

De taal die Sebastiaan sprak was 't west-Brabants dia~~kt. 
Het zou de sfeer van zijn verhaal ten goede gekomen ziJn 

als ik het in die taal weergegeven had. . . . 
Echter ik ben Sebastiaan niet en heb me de vriJheid ver
oorloo~d om af te wijken van de ene originaliteit om er 
een andere voor in de plaats te kunnen brengen. . . 
Het was m.i. kompositorisch verantwoord om '.t grote griJze 
vlak van het "algemeen Nederlands" te voorzien van enkele 

warme kleuren. . . 
De meest essentiële uitspraken zijn daafom Brabants getint. 
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HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN '(43) " 

DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (10) 

Wintermaand 

Louwmaand 

Zit met Kerstmis de kraai in het klavergroen 
op Pasen zal hij 't op het sneeuwveld doen. 

Met Sint Paulus te Rome (18 januari) 
zullen d'eerste ooievaars komen. 
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (9) 
door Frans Carton 

HET KONINKLIJK HUIS EN DE SCHUTTERIJEN 

Het handboogschieten in Nederland werd sterk gestimuleerd 
door ons Vorstenhuis. Koning Willem III - 1849-1890 - was 
zo gefascineerd door de handboogsport, dat hij daadwerke
lijk de organisatie van concoursen op zich nam. 
In februari 1851 nodigde hij alle Nederlandse schutterijen 
uit "tot bijwoning van den Koninklijken wedstrijd op den 
23sten Juni 1851 op het Loo gegeven wordende." 
"Willen wel," zullen de schutters gedacht hebben, "maar hoe?" 
Vrije dagen waren nauw voorhanden. Vakantie was nog een ver 
verwijderd begrip en vervoermiddelen waren schaars en uiterst 
langzaam. 
Nadat de Schutterijen in Mei nog een rappêl hadden ontvangen 
van de heer van Leent, 11 ceremoniemeester van den Koninklijken 
wedstrijd op het Loo, houdende uitnodiging om te beantwoor
den. aan het verzoek tot bijwoning van den wedstrijd"namen 58 
schutterijen deel aan het concours van 23 Juni 1851. 
In de maand juli d.a.v. ontvingen zij "een copy van Zijner 
Majesteits besluit van den 3den Juli 1851, nr. 25 waarin 
Zijner Majesteit als Opperbeschermheer aller Schutterijen 
die aan de wedstrijd hadden deelgenomen, vergunning verleen
de om den titel Koninklijke Handboogschutterij te voeren. 
Ook ontvingen de schutterijen een oorkonde waarop de namen 
der leden alsmede hun beroep was vermeld. 

Alhoewel Koning Willem III de bedoeling moet hebben gehad 
jaarlijks een concours te houden op het Loo, heeft hij zich 
daarvan - kennelijk om praktische r edenen - gedistantieerd. 
In maart 1852 reeds ontvi ngen de s chutterijen immers, "een 
uitnodiging van den Opperb eschermheer Zi j ne Majesteit den 
Koning om instede van het Concours op he t Loo op eigen doe
len (regionaal) de schutters onderlin g te doe n dingen naar 
een Eereteeken daarvoor door Zij ne Majesteit te verstrekken" . 
Waren er in 1851, b eïnvloed door afstan d en t ijdsduur slechts 
58 schutterijen op het Loo versche nen , de nieuwe uitnodiging 
bracht in 1854 te Breda nie t minder dan 63 s chutterijen bij
een, waarvan alleen al uit Brabant 56 , 
Ook uit Roermond, Neuzen, ' s - Gravenhage , Deventer, Tholen en 
Rotterdam waren schutters naar Breda getogen. 
Van deze, op 7 augustus 1854 in Breda gehouden wedstrijd, 
werd breeduit, naar den trant van dier dagen, een Proces
verbaal opgesteld, 
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"Op heden, den ?den augustus 1854, des avonds ten tien uren, 
hebben wij Hoofdcommissie der vereenigde Noord-Brabantse 
schutterijen, belast met de regeling van den namens den Ko
ning uitgeschreven handboogwedstrijd van de in Nederland ge
vestigde Handboogschutterijen, na afloop van dien, door tus
senkomst van de daartoe speciaal aangestelde commissie belast 
met het opnemen der geschoten punten, met dezelve deswegens 
een behoorlijk onderzoek gedaan en is ons gebleken dat .die 
aanteekeningen in verband met de aanwezige billetten alles
zins in overeenstemming zijn bevonden en dat diesvolgens de 
uitkomst heeft opgeleverd dat drie en zestig schutterijen 
aan den wedstrijd hebben deelgenomen. Dat ingevolge het 
Reglement van Orde vier schutters van iedere schutterij heb
ben medegedongen en aan ieder hunner twintig schoten zijn 

gegeven worden." 
Dan volgt de uitslag met totalen per afdeling, per schutter 
en per viertal, het totaal der geschoten rozen terwijl het 
proces-verbaal sluit met de vaststelling: "waaruit blijkt, 
ten eersten dat door de schutterij "Ons Genoegen" gevestigd 
te Etten zijn geschoten 248 en alzoo deze schutterij de 
meeste punten heeft behaald en diesvolgens den eersten prijs 
is toegewezen, ten tweede dat door de schutterij "Sint Sebas
tiaan" gevestigd te Beek bij Breda zijn geschoten geworden 
237 punten, weshalve aan dezelve den tweeden pri j s is toege-

kend," enz. enz. 

Het proces was getekend door twaalf kommissielieden. 
Mr. C.A. van Dam was voorzitter der kommissie. 

Vele schutterijen die deelnamen bestaan nog, zij het onder 
de oude danwel gewijzigde naam, bovendien moet er, afgaande 
op de namen, veel schutterstalent zijn overgegaan van vader 

op zoon. 
Een klein uittreksel: 

GINNEKEN: 

ETTEN: 

"Wi llem III", R.C. Vermeulen, H. van der Steen, 

J. Verhoeven, A. van Ierssel. 

"Ons Genoegen", A. Snelders, C. Takx, J. Takx, 

F. Snelders . 

ROOSENDAAL: "Amicitia" , c. Oomen, L. van den Weijgaert, J. 
Timmermans, A.C . Molenschot. 

HELMOND: 
"De Poel onder de boompjes", J. van Oeckel, J. 
Essers, J.C. Pelleman, A.J. Vervoort. 
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CHAAM: "Fab ' ricando Fabri Timus" (zal d 
zijn ingeschakeld) . A e pastoor wel bij 
Bleuk . .P. Bekkers, L.Schram H 

ens, J. van den Westerlaken. , • 

ROTTERDAM: "De Batavieren", c. Dekkers, J 
den ouden, H.N. de Neer. .B. Vermetten, J. 

WEERT: "Concordi~" J M a , • • e Korte, J. Hoeben, P. Peelen, 
A. Theunissen. 

ULVENHOUT: "Alliance d'Amitié" A Vl . 
J. Martens, J. Laur~js~en.amings, C. Verdaasdonk, 

DONGEN : "Glor ia Sorano" ' P. v.d. Assum, W. Theunen, A. 
v.d. Put, G. van Alphen. 

ROERMOND : "~illem Tell", J. Korner, Niessen, H. Lexis. L. v.d. Wagening, G. 

ST. · OEDENRODE: "Semper Unitas"' Jac. T Engels, A. Taveniers, 
• van Zon, E. Schoof. 

Meerdere schutterijen droegen. het 
e b 

· praedikaat "K · nkl. 
en ewijs dat zij het K . . . oni ijke"' 

Loo hadden bezocht. oninkli]k Concours van 1851 op het 

J~er dat uit de beginjaren weini . . 
vinden in het archief g of niets is terug te 

van onze schutter · · w 1 
zonder aktief zijn gewee t . iJ. e moet zij bij-
gische Kempen. s in onze kontreien en in de Bel-

c;>P een prijsverschieting in Al he n . 
in het jaar 1870 schoot de K p (Sint Willibrordusgilde ?) 
Zilveren Koningskruis Al oning van Alliance d'Amitié het 
schutter hangt het k •i s een sti lle hulde aan een goed 

. . ru s nog s t eed s i n d ij 
ZiJn naam wordt nergens e p r zenkast maar 

. meer ve rme ld 
Bekend is dat er druk werd • 
Hondsdonk" en later b ' . h geoefend op het l a ndgoed "De 
de Heistraat. iJ et b ierhuis "De r us t e nde Jager" in 

NIEUW REGLEMENT 

Op 7 februari 1876 de schutt 
e n twintig jaar z~tten d ~ri j bestaat dan bijna vijf 
dering de zaken, nog eens es~ utters i n een algemene verga-

In fraaie, welhaast getek~~~e ~~teen rij tje. 
de heer J. Metsers alle ters , tekent de sekretaris 
baar achten voor het so: oi ;at de heren schutters dienst-

pe unktioneren van de schutterij. 
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Het reglement hangt netjes ingelijst in de archiefkast en 
omdat belangstellenden er gerust kennis van mogen nemen be
perken we ons tot het aanhalen van enkele artikelen. 

Artikel 8 " 
Ieder werkend lid zal verplicht zijn alle Zondagen ten half 
zes uren aan den doel tegenwoordig te zijn, van den eersten 
Zondag in April tot den eersten Zondag in October op straffe 
van drie cents boete, behalve het contributiegeld. 

Artikel 13 
Al wie niet roept eer hij schiet "GARDE", ~of~ zal 
een cent boete betalen en wanneer men laatst schiet en daarna 
niet roept "OVER" zal men eveneens vervallen in een boete van 

een cent. 

"Voor het goed begrip diene dat de doelen en doorgangen waren 
afgeschermd zodat men niet het gehele "schootsveld" kon over
zien en men bovendien "heulde" oftewel "heen en weer" schoot." 

Frans bleef lang van invloed op het taalgebruik in de negen
tiende eeuw. Wie herinnert zich nog "Papa fume sa pipe" en 
"La bonne met le table" (al zou men Papa et La Bonne tegen
woordig rustig kunnen verwisselen) ; zinnetjes in de Franse 
taal die de "bovenmeester" in de Franse les na schooltijd 
"wegleerde" aan de "gelukkigen" die "door mochten leren". 

Het reglement werd getekend door J. v.~. Does, president, 
E. Metsers en A. van Baal, kommissarissen en J. Metsers, 

sekretaris. 
Ook werd door alle leden getekend. 
Dat waren : J. Speekenbrink, c. Verdaasdonk, J. Kanters, A. 
Wagemakers Czn., H.G. Renties, Th. van der Aa, W.A. Goesen, 
J. Bastiaansen, M. Bakkeren, F. Adriaansen, J. oomen, A.G. 
van den Kerkhof, L. de Laat, J. de Kort, M.A. Huijskens, A. 
Brouwers, Chr. Hanegraaf, C. Kanters en c. Claasen. 
Zoals u ziet een groot gezelschap. 

Alliance deed dapper voort. De laatste decennia der vorige 
eeuw kenmerkten zich door landelijke rust, vooral de boeren
stand maakte een goede tijd door, de kunstmest was een uit
komst voor de schrale Brabantse gronden, de mechanisatie 

voorkwam het "kramwerken". 
Rond de eeuwwisseling deden auto, fiets en vliegtuig hun en-
tree in het vervoer, al waren deze verplaatsingsmiddelen aan
vankelijk nog voorbehouden aan enkele uitverkorenen. 
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NAAR CONCOURSEN 

De schutters bezochten de concoursen in de . 
en het aangrenzende Belgiê met he " . . " omli?,gende dorpen 
"te voet". t geriJ ' de Hondekar" of 

Onder aanvoering van voorzitter p · 
.van de hoefsmederiJ' gro t d iet Vlami ngs - de stichter 

' 0 va er van de bekende d ld 
van Harmonie Constantia - be af h vaan e rager 
keer te voet op weg naar Ch g et gezelschap zich op een 
concours. aam on daar deel te nemen aan een 

Het was hoogzomer en de zon deed in die tijd 
van mocht . verwachten. De weg was lan nog wat men er 
had men afgesproken dat d g.7. e rg lang •••• Toch 
Wie dat onderwer men on erweg niet zou "aanleggen". 

onder het zestal: ::~v=~:::: ~~nroeren was e en rondje kwijt 
bierhuis Piet Vl . aam en Ulvenhout stond een 
zei: "Ze~ keer vi~in~:· de voorzitter telde de koppen en 
Als het bier nu n~g' zo gtokedkosotopme toch maar derti g centen"• 

zou zijn!! 

Toc_h een markant figuur, deze Pi"et 
Op 

Vlamings . 
een concours in Ri "sber en wereldoorlog kwam d Jb g ' het was nog voor de eerste 

"h h ~ . e urgemeester belangs t e llend informeren 
oe et erbiJ stond". 

De wedstrijd ging over vijftien .. 
tien pijlen ook veertien k d piJlen. Vlamings had in veer-
pijl op de boog, draaide z~~~ o: ~:os geraak t . Hi j lei zijn 
vader en, de daad bij het d ar de Rijsbergse burger-
vij ftiende . woor voegende riep hij: "en de 

. . roos is voor de burg meest r ! ! " 
EerliJk, de roos had toen no de maar dan blijft het toch no g omvang van het h uidige geel, 

g een uitzond rlij ke p r estatie. 

BIJGELOOF ( 3 8) 

Een klaverblad v a n vi r br ng 9 luk an. 
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}1er5 t5 & Iicojcs 

OUDE VERSJES EN LIEDJES (24) 
verzameld door W.P.A. Colsen 

GEEN GELD EN TOCH GEEN ZORGEN 

Geld bezorgt je niets dan last 
Want je houdt ze toch niet vast. 
Pas heb je 't gekregen, of het is weer weg 

Zorgen die zijn ook een last 
b gen niemand zegen 

Dl.·e in onze tijd niet past, ren 
h bb we niet veel Daarom zijn we fideel, al e,_en 

Wij zijn voor pret en jool,t is ons parool. 

Refrein: 

Geen geld en toch geen zorgen 
Want wat komt het er dan op aan 
Vandaag is nog geen morgen 
Morgen zal het beter gaan . . 
Er zijn nog zoveel lieve mei.sJeS 
Er is nog zoveel zonneschijn 
Geen geld en toch geen zorgen 
Dan pas is het leven schoon. 

Als je stevig speculeert 
En het gaat op eens verkeerd 
Zit je in d'ellende, en je weet geen raad 

Als je ooit iets hebt gehad 1 d 
En · e zak is o zo plat, maar wat eenmaa wen e 
Ach] zo'n bankbiljet, geeft ook nie_t enkel pret 

· 1 t'is ons parool. Wij zijn voor pret en JOO ' 

BRABANTS BONT (11) 

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (11) 
opgetekend door Annie van Dort 

17 • Slapte in de zaaitijd 
Ge vindt ginne maaitijd 
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VERTELLINGEN VAN VROEGER (1) 
door A. Boeren 

KERSTMIS AAN DE GRENS 

In de eerste wereldoorlog woonde ons gezin in een klein 
belgisch grensdorpje. We waren arme mensen, evenals trouwens 
bijna alle andere dorpsbewoners. 
Onze veestapel bestond uit een koe, die niet alleen voor melk 
moest zorgen, maar ook voor de ploeg en eg werd gespannen, om 
daarmee haar aandeel te leveren in het bewerken van het klei
ne lapje grond, dat ook ons eigendom was. 
Het is begrijpelijk dat mijn vader moeite had om de acht eet
grage monden, waarvoor hij moest zorgen, open te houden. 
Iedere bijverdienste was van harte welkom. 
Dat was de reden dat ik als oudste van de kinderen al vroeg 
naar een andere boer gestuurd werd. 
Ik verdiende daar met hard werken alleen de kost, die dan 
di~wijls nog slecht was bovendien. 
Iedere morgen als de zon nog hardnekkige pogingen deed de 
ochtendnevel te doorbreken, werd ik door mijn moeder gewekt. 
Ik waste me dan met het koude pompwater, kleedde me aan en 
stapte vlug of minder vlug, naargelang mijn ambitie, naar 
boer Bogers, mijn toenmalige baas. 
Bij hem leerde ik het boerenwerk. 
Ik melkte zijn koeien, pootte aardappelen en hielp bij het 
hooien. 
Wanneer ik 's avonds na een dag hard ploeteren weer naar 
huis kon gaan en in mijn bed kruipen, viel ik meestal direkt 
in slaap, vermoeid van de zware dagtaak, die ik achter de 
rug had. 

De eentonigheid van het werken werd gelukkig altijd onder
broken door de zon- en feestdagen. 
Ik zocht dan mijn vrienden op en ging met hen het veld in. 
We sprongen over sloten, joegen achter koeien en paarden, 
zochten vogelnestjes en klommen in populieren. 

Als wij 's avonds met besmeurde kleren en ontvelde knieën 
thuis kwamen, kregen wij er van onze ouders flink van langs. 
Dit kwam vooral omdat omstreeks die tijd de zeep erg schaars 
en duur was in ons dorp. 
Zoals ik al zei, waren wij erg arm en het gebeurde wel eens 
dat mijn moeder die dure zeep niet kon betalen. 
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Ze dacht er dan wel eens aan om in Nederland het wasmiddel 
te gaan halen, maar steeds verwierp Zl.J dit plan weer. 
Tot op zekere dag, het was Kerstmis, de prijs weer een 
paar franken gestegen was. 
Ze riep me bij zich, gaf me geld en een meelzakje, waarin 
ik de zeep moest doen en stuurde mij en mijn jonger broer
tje naar Holland. 

Wij hoopten maar, dat de Nederlandse kommiezen op die 
Kerstdag niet zo erg aktief zouden Zl.Jn. 
Er op rekenen deden we echter niet en behoedzaam zochten wij 
onze weg. 
Na een tocht van een uur, welke ons door bossen en over slo
ten gebracht hadden, bereikten wij het Nederlandse dorp, dat 
ons doel was. 
In het kleine winkeltje op de markt, waar je van alles krij
gen kon, kochten we zeep. 
De prijs hiervan viel erg mee en van de vriendelijke juf
frouw, die ons hielp, kregen wij zelfs nog een stuk chocolade 
cadeau. 
Gulzig aten wij het op, want in ons dorp was chocolade 
uiterst zeldzaam. 
Toen we het meelzakje gevuld hadden met de zeep, waarmee 
mijn moeder wel twee maanden door zou kunnen, aanvaardden 
wij de terugtocht. 
Alles liep als gesmeerd, 
Wij zagen geen kommiezen, de zon scheen, het was een genot 
om smokkelaar te zijn. 
Na een kwartier naderden wij het gevaarlijkste punt dat op 
onze weg lag. Het was een gehucht, bestaande uit enkele hui
zen, waarvan er een bewoond werd door een oude notaris, die 
van zijn centjes leefde. 
Heel voorzichtig slopen we langs de huizen, totdat er plotse
ling vanuit een zijweg een figuur verscheen, die ons de schrik 
om het hart deed slaan. 
Het was namelijk Kopzuur, de strengste kommies van heel Ne
derland. We zouden reddeloos verloren zijn geweest, als mijn 
broer me niet bij mijn jas gepakt had en tot de deur van de 
notaris getrokken had. 
Hij belde aan en fluisterde mij toe: "Zingen Sjaak". 
Zelf zette hij in uit volle borst en ik viel niet minder luid 
bij: "De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nachte in 
't veld". 
Terwijl Wl.J daar zo stonden, keek ik schuin naar Kopzuur en . 
zag dat hij twi j felde. De vaste tred waarmij hij op ons afge-
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stevend was, werd steeds langzamer en 
d zijn anders zo vastbe-

ra en g~zicht tekende nu verbazing af. 
Plotseling scheen hij een besluit te 
hij zich van ons af, nemen en resoluut wendde 

Met een zucht van verlichting 
derde, zagen wij dat hij zich verwij-

"Gelukt", fluisterde mijn broer, 
I.k.kon wel juichen, maar deed het 

niet, omdat de notari's Juist opendeed, 

"Zij hielden vol trouwe de wachte " 
"Z' . h ••• 

l.J adden hun schaapjes geteld " 
De notaris hoorde ons even aan, g·~ng. 
met ee t weer naar binnen en kwam 
11 

n gro e peperkoek terug. 

"~~~\het go~~ jongens?" vroeg hij vriendelijk. 

Wl.. J' l . kn hof mi Jnheer, kijk maar eens", antwoordden .. 
i em het meelzak je toonde WiJ, ter-

:~~l ~ijselijk hield ik het herm~tisch gesloten 
i]n roer pakte de peperkoek aan "Dank 1 h. 

we en d t d • u we oor" zeiden 
.d na a e notaris ons sukses had toegewenst 

ver er. , gingen we 

Het sukses dat de notaris bedoeld h d . 
maar we kwamen vlot met ~, a den we niet meer, 
zo belangrijk vonden, onze wasmiddelen thuis, wat wij zeker 

Moeder stond al aan de deur te wachten, 

Jan Soeterboek maakt 
. e weer een feestelijke tekening voor onze 

omslag. Aan de hori zon de torens uit ons heem. 



108 

DRIEMAAL "ULVENHOUT - HUIJBERGEN" (3) , 
door Herman Dirven 

Op 16 januari 1822 werd te Ulvenhout (Galder) geboren Antonius 
Graumans, zoon van Cornelis Graumans en Cornelia Knapen. 
Hij stamde uit het oude boerengeslacht Graumans, dat door ijver 
en volharding steeds het hoofd boven water had weten te .houden. 
Ook de jonge Toon Graumans was uit dit hout gesneden. 
In het in 1906 uitgegeven werk "Geschiedenis van het oude Wil
helmietenklooster en van het bisschoppelijk instituut Ste Marie 
te Huijbergen" is uitvoerig aandacht aan deze geboren Ulven
houter besteed. 
Wij nemen dat hierbij mede om de lokale en eigentijdse benade
ring volledig over: (blz. 358 e.v.). 

"Tot Directeur van het Instituut werd door Mgr. van Hooij
donk benoemd een man, die bij alle oud-leerlingen van 
Huijbergen in een dankbare nagedachtenis zal blijven en 
voor hen steeds een voorwerp van eerbiedige bewondering 
zal uitmaken; een man die de kunst verstond kinderen op 
te voeden en harten te vormen; een man, die deugden wist 
aan te kweeken en tot wetenschap op te leiden? in één 
woord, een man, die in waarheid was "EEN WAAR PAEDAGOOG". 
Deze man - behoeven we het te zeggen - was de Zeereerw. 
Heer Ant. Graumans. 

Den 17e januari 1822 te ULVENHOUT (Galder) uit eenvoudige 
ouders geboren, verkoos hij later dè onderwijzersloopbaan. 
Reeds op jeugdigen leeftijd behaalde hij achtereenvolgens 
twee rangen, waarvan de onderwijswet van 1806 nog sprak, 
en van die tijd af legde hij zich toe op het edele werk 
der opvoeding. Al spoedig echter hoorde hij een stem in 
zijn binnenste, die hem naar iets hoogers riep: priester 
zou hij worden. Geldmiddelen evenwel ontbraken om de kost
bare studiën te voltooien, die daarvoor vereischt worden. 
Dit kon hem echter niet van zijn voornemen afbrengen: waar 
Goed riep zouden de middelen gevonden worden. Met de borst 
zette hij zich op de studie en oefende zich vooral in de 
Fransche taal. Zoover had hij het eindelijk gebracht, dat 
hij in 1847 tot professor in die taal benoemd werd aan het 
Seminarie te Oudenbosch. Nu zouden de moeilijkheden over
wonnen worden. Zijn tijd verdeelend tusschen het gebed, 
het onderwijs en .de studie, had hij weldra zijn studiën 
voltooid en ontving den 21 sten Mei 1853 te Hoeven de H. 
Priesterwijding. 
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"D~zen man achtte Monseigneur geschikt om de leiding der 
nieuwe onderwijsinrichting op zich te nemen. Den 8 sten 
December 1854 werd hij benoe md tot Directeur van het In
stituut. En dat hij - de rechte man op de rechte plaats 
was -, en onder zijn langdurig bestuur het Instituut tot 
hoogen bloei geraakte, zullen we in een volgend hoofdstuk 
zien. 

Op 13 Maart 1872 werd na het overlijde n van de Zeereerw. 
Heer de Bie, de Zeereerw. Heer Rector Nele n, tot pastoor 
der parochie Huijbergen benoemd. De l e iding der zielen, 
zoowel van de Broeders als van d e kinde r e n, ble ef hen 
evenwel nog toevertrouwd, doch h e t b estuur der Congrega
tie we rd overgedragen aan den Zeer eerw. Hee r Ant. Grau
mans, Directeur van het Instituut. 
De Zeereerw. Heer Grauwmans toonde gedure nde al den tijd, 
dat hem het bestuur der Congre gatie bleef toev e r t rouwd . , 
niet alleen een uitstekend opvoe der v a n k i nde ren, maar 

_tevens een wijs en beleidvol l eider van r~ ligieuzen te 
zijn. Hij wist den ijver der Broe ders gaande te houden en 
den religieuzen geest in de Congregatie te bewaren. 

Twee gedenkstenen, door den Zeereerw. Heer Graumans ge
plaatst, verkondigen ons, dat daa r onder de b escherming 
der Onbevle kte Moe dermaagd, wier beeltenis i n den gevel 
pri j k t , de jeugd in deugd en wetenschap wordt onderwezen. 
De e ene ter rech ter- , de andere ter link rzijde van d en 
hoofdingang geplaatst , b v tt n zij d opschriften: 

o DIVa VI rgo Maria sin Lab 
ConCeota sUb tUis UspI

CIIs 

ConDor J UVe n t UtIS CUL U , 
ReCtore GraUM n 

(ve rtali ng: ontvangen, 
ik gesticht 

Den 5 den Febru 
den Zeeree rw. H 
waarts gedragen. D 
Ste Marie bestuurd , h 

h t s toffelijk overschot van 
onder algemene droefheid graf

n v rti9 jaar had hij het Instituut 
grootste deel zijns levens gewijd 
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Antonius Graumans (1822-1897) 

eraf steen van Antoni us Gra uwmans 

( /d/!>}11"-l",.,..._.".s) 
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"aan het edele werk der opvoeding. En toch nog jeugdig en 
kras was de 75-jarige man, zijn hoofd nog getooid met 
sierlijk zwarte haarlokken. 
Hij is het, wien Huijbergen zijn opkomst, zijn bloei te 
danken heeft. 
Wie der oud-studenten herinnert zich niet meer dien man, 
door allen bemind, maar ook gevreesd! Bemind! want wie 
deed meer voor het kind dan hij? 
Wien klaagde men beter zijn nood dan hem? 
Wie stelde méér belang in hun gedrag, in hunne vorderingen, 
in de · studie? 
Wie zorgde beter voor aangename verpoozing na gedanen ar
beid? 
Maar ook gevreesd! 
Hij immers was de man van gezag, de man van orde en plicht; 
streng in het straffen, waar misdaad was; blakende van ij
ver voor Gods huis, waar hij eerbied en ingetogenheid ver
langde • 

. Hoevelen heeft hij geleid bij hun eerste schreden op den 
weg der wetenschap, hoevelen gevormd tot oprechte degelijke 
zonen van Kerk en Vaderland, hoevelen bevestigd in hun roe
ping tot den geestelijken stand en geoefend in die deugden, 
welken den priester bij voorkeur eigen moeten zijn! 
Alles te bechrijven, wat hij voor Huijbergens Instituut, 
voor het Bisdom Breda, voor heel Nederland heeft gedaan, 
het is niet mogelijk. Ten volle is op hem toepasselijk de 
lof, welken hem zijn bidprentje geeft: 

"Die gedaan en geleerd zal hebben, hij zal groot in 
het rijk der hemelen genoemd worden." 

"Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtig
heid, zullen schitteren als sterren in de eeuwigheid." 

"Voorwaar die harten der jongelingen weet te vormen, 
overtreft den grootsten schilder en beeldhouwer." 

Onder ons, zijne medehelpers en opvolgers in het werk der 
opvoeding, blijft hij in voortdurende gedachtenis, zijn 
voorbeeld staat ons voor oogen als dat van den groeten 
opvoeder, die honderden harten gevormd heeft. 

Men heeft er van gesproken den groeten doode een gedenk
teeken te Huijb rgen op te richten. Jammer, dat zulks niet 
is geschied. Maar toch vragen we ons af, wat behoeft Di
recteur Graumans nog een gedenkteeken? 
Het geheel Instituut is hem een monument, want waar wij 
onze blikken ook wenden, overal ontwaren wij het werk van 
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. "b n niet Huijbergen zou zijn. 
"den man, zonder wien HUl.J erge heft zich van hem een mo

En bovendien, in onze harten ver . 
•t . b ar als dat in steen. 

nument, zoo onui wis a od h het loon heeft geschonken 
Van uit den hemel, waar G em . t 1 een ster" -

h .. - "in de eeuwigheid schitter a s ' 
en waar ~~ ons neer en daar zij hij onze voor-
sla hij zi.Jne . oogen o~ e Vrouwe onder wier bescherming 
spreker bij die machtig . ' lof hij hier steeds ver-
zijn Instituut is gesteld en wier 

kondigd heeft. 

Tot 
nog 
der 

Graumans werd door Mgr. Leijten 
1 van Directeur 

opvo ger 897 benoemd de Zeereerw. Heer W. van 
in hetzelfde jaar 1 
Pol. 

Tot zover uit het leven van de Zeereerw. Heer Ant. Graumans. 

SLOT 
tocht van ruim zes eeuwen, waar

Wij mochten u meenemen op e~nvan het klooster en later het bis-
in telkens op een hoogtepun. "b met Ulvenhout te maken 
schoppelijk Instituut te Hui] ergen 

kreeg. . 1278 de Stichting van het klooste r op 
_ Ten eerste was dat in 

d'Ouden Hoff te Ulvenhout. . de Congregatie van de 
- Ten tweede was dat de Stichting vanh i·s door de Ulvenhoute-

. "b n en het Wees u 
Broeders van Hui] erge d Mgr J v an Hooi jdonk. 

b . hop van Bre a, • • naar de eerste issc . niet alleen 
' ote Antonius Graumans, 

Ten derde was ~~t ~e gr ook doot zijn intelligentie , 
door en voor zi.Jn inzet, maar . . . "d 

. . ht d " binnen en in het kader van zi.J n ti.J ' 
geduld en inzic ' ie is geweest. 
de negentiende eeuw, een groot pedagoog 

die vooral door zi]n persoonlijke 
Me t dank aan Jan Grauwmans, geschiedenis heeft bijgedragen. 
onde rzoekswerk veel tot deze --===============--
KERSTMIS 

... RIJSINDEX VOOR DE DRIE WIJZEN. 
. . . t Oosten dit jaar weer van plan 

drie wi.Jzen uit he het Christuskind, zouden 
henke t e kopen voor 

weer gesc n d k tgeschenk 
r k e n dat er nog steeds geen duur er ers 

dan goud. . · d staten 
l metaal kost op het ogenblik in de v~renig e 

pond wierook tussen de 
r sram , terwijl men voor een ~- 2 50 be-

2 r een pond mirre rond de f , m f , -- e n voo ~-

113 

WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (2) 
door A.J. van Eyl-van de Klashorst 

HOUT, BRANDSTOF VOOR DE MENS ( 2) 

Mijn grootmoeder, die nu 131 jaar zou Zl.Jn, was een echt na
tuurmens en van haar heb ik veel gehoord. In vroeger tijden, 
b.v. zo'n eeuw geleden, was het, vooral bij de beter gesitu
eerden, de gewoonte om een soort ritueel te maken van het 
gebruik van de open haard. 
Om bepaalde geuren te krijgen gebruikte men dan altijd een 
assortiment van verschillende houtsoorten. Bij een gezellige 
wijnavond b.v. prefereerden velen achter in de haard hulst en 
berk en voorin vruchtbomenhout, b.v. appel, peer of kers. Je
neverbes hierbij was heerlijk, maar het hout hiervan is altijd 
duur en moeilijk te krijgen geweest. 
Op de buitens van de Veluwe kwam het gebruik van de jenever
bes meer voor, op de hei stonden jeneverbessen genoeg. Tegen
woordig is men al tevreden met dunne twijgen. 
Na .een diner werden nog meer soorten hout gebruikt. Vaak 
werd het vuur dan aangemaakt met larixtakken en als die 
goed brandden, werden er droge eikeblokken opgegooid. Was 
deze massa goed doorgloeid, dan werd achterin een stobbe van 
de hulst gelegd en naar voren appel, kersehout en berk, alles 
goed droog . 
Er werd en wordt veel geëxperimenteerd met allerlei houtsoor
ten, en terecht, want smaken verschillen. 

Hout als brandhout wordt niet alleen gebruikt in de open 
haard, maar ook om er vlees en vis mee te roken, meestal één 
soort bij een bepaalde vlees- of vissoort, ook wel in de vorm 
van zaagsel of krullen. De jeneverbes is hierop een uitzonde
ring: in bepaalde gevallen worden een paar takjes hiervan bij
gegooid om een wijnachtige bijsmaak aan het produkt te geven. 
Cederhout is altijd zeer geliefd geweest bij het roken van 
vis, maar het is wel een dure houtsoort. over het algemeen 
worden coniferensoorten weinig gebruikt bij het roken, want 
de grote hoeveelheid hars die erin zit, geeft een onaangename 
bijsmaak. Wanneer d e boeren een ham rookten, deden zij dat 
graag met eikehout. 

In dit arti kel zijn wel bijzondere en ook schaarse houtsoor
ten genoemd, maar soms is daar toch wel aan te komen, b.v. 
als men iemand kent, die een bepaalde boom of heg op ruimt of 
snoeit. 
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Ik heb een kollega gehad, die een oude appelboomgaard voor 
een prikje opkocht, omdat die niets meer opleverde. Hij 
heeft, samen met een kennis, de zaak gerooid en gezaagd. 
Het was een zwaar en lastig karwei, maar hij had een geu
rig haardvuur als geen ander en heeft er enkele jaren van 

gestookt. 
Natuurlijk moeten we in ons enthousiasme geen roofbouw gaan 
plegèn, maar wel ogen en oren goed openhouden en proberen, 
bij het opruimen van bomen en struiken takken te vragen én, 
niet te vergeten, de stobben in de grond, die branden lek-

ker lang. 
Levend hout wordt praktisch niet meteen gestookt, maar kan 

beter een jaar drogen. 

Tot slot wil ik nog even iets kwijt over de berk. 
Dit hout wordt, zoals u al hebt gezien, vaak gebruikt als 
brandstof, in kombinatie met andere houtsoorten, maar de berk 
is een snelle brander. Hij heeft wel enkele bijzondere eigen
schappen. Omdat hij zo snel brandt is de berk bijzonder ge
schikt als aanmaakhout, ook buiten. Hiervoor gebruikt men 

dunne, droge twijgjes. 
Maar diezelfde berketwijgjes worden, meestal vers gesneden, 
in dikke bundels ook gebruikt om een bosbrand te blussen. 
Verder is de berk in het vroege voorjaar, vóór het blad er 
aan zit, een goede leverancier van berkewater. We snijden 
per boom één of twee dunne takjes af, als de sapstroom bij de 
bomen begint te werken, dat is bij + 4° c. De wond begint dan 
te "bloeden", en vooral de berk doet dat heel erg. Enkele da
gen lang komt uit zo'n wond wel een halve tot een lite r berke-

sap. 
We binden een diepvrieszakje heel stevig om de wond en maken 
eens per dag het zakje leeg. onze buren hebben eerst verbaasd 
gekeken wat we nu eigenlijk deden, maar nu zie je in het 
vroege voorjaar op verschillende plaatsen de plastic zakjes 

aan de berken hangen. 
Te dikke takken of te veel wonden aan één boom kan de boom 

het leven kosten. 
Berkewater is heel geschikt om als extra voeding bij de kamer-
planten te gieten. Eens per week een klein scheutje. Maar ook 
is het goed als nabehandeling bij het haarwassen. Een kleine 
hoeveelheid berkewater goed inmasseren na de laatste spoeling, 
net zoals bij het dure "Birkenwasser" waar nog een extra 
geurtje aanzit. Maar dat kunt u er zelf ook bijvoegen, des
gewenst. Mijn grootmoeder bewaarde het in uitgezwave l de f les
sen in de kelder, maar wij vriezen het gewoon in. Sukses e r-

!:lee !!! 

JEUGDHERINNERINGEN 
door J. Goosen 
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Waar speelde zich 't leven f ' 't Was maar 'n kle' k . a van zo n lagere school"brak" ? 
in ringetje · · · 

wel 'n ver.trouwd kr . t. , waarin Je ronddoolde• . Toch 

( 
inge Je. Je voelde je echt · , 

.:!:_ 2500 inwoners) geborgen met ' in zo n dorpje 
school, z'n kerk z' . ' z n vaste gewoonten, z'n 

' n JOngenskoortje 0 1 Om . 
Goosen, textielhandelaar naast de t' •• v. .e Willem (W. 
Neem nou die school met ' . . immerman SJef Klaassen). 
z'n gymlokaal aan de st zn tkiJzeren hek als toegangspoort, 

raa ant z'n k 1 h k 
speelplaats naast de nou n · t d~ o en o achter op de 
Waar is de tiJ'd dat de h ie .~rekt zo fris ruikende W.C.'s. 

· eer HuiJs ('tb lt' ) 
zeten herenfiets 's m u Je op z'n hoog ge-
van juffrouw Van Opst:~:ens aangepeddeld kwam in gezelschap 

Er stonden altijd wel enkele leerli . ' 
om z'n degelijk vervoermidd 1 ngen uit z n klas gereed 

Op 1 
e aan te pakken 

va lend was, dat hij er alti'd .• 
zich bediende van 'n b' . J goed gesoigneerd uitzag en 
Zat je in de hoogste k~~:a ~:~rh~:r:um ruikend after-shave!! 
al 'ns weg was h, . . Je de lol, dat 't hoofd 
spelen. ' om een uweliJkS- of uitvaartmis te moeten 

In die tijd kon dat a l l e ma al. 
De meneer 
zeil. 

van 't lokaa l er naast h ' i eld dan 'n oogje .in 't 

Op zekere keer was er een of andere knul a an 
We pakten hem b · · , k 't vervelen. 

d b iJ z n ladde n , deden ' t lui k onder de stoel 
~~~ e overune ester open e n s topten 'm daarin 
iJ moest even aan de spinne n en d • 

tot z'n positieven kome n O d e muffe stank wennen en 
. • n ertussen kwam d 

en ging prompt i n z ' n leunst 1 . e meester terug 
Wat gebeurt ? oe zitten 

De knaap had ' t luik g vond n gen ' e n duwde met alle macht er te-
aan. t Schoolhoofd dacht mi nstens, dat . . 

of dat er 'n aardbev ing be i ie niet goed werd 
k . z g was. Totdat hij •t · d 

reeg, ineens opstond n ' t luik met ' . in e gaten 
klas in kwam e n landde t ' n prachtige vlucht de 
Niemand . t . egen t schoolbord. 

wis er i e ts v a n ! 

bGel:~lg: de hele klas , be halve ' t slachtoffer iJven. , moest school-
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. . e dagen 'n hele rij kinderen 
En dan opeens zag Je op sommig 1 

meneer, de kerk binnenstappen. Hee se-
o. l.v. 'n zuster of ld 

twee b iechtstoelen al 't kwaad verte • 
rieus wordt dan bij 1 d 
Hoeveel keer ze hadden gejokt of hun zusje hadden gep aag 

f d 
h d 'n schop onder z'n achterste hadden gegeven. 

o e on · t 1 t donkere hokske om 
Met 'n blij gezicht kwamen ze dan ui 
hun opgelegde straf (3 weesgegroetjes) af te pr~ve~=n~ias 

"n oeie dag zaten wij er met de Se klas en n 
~ degzustertjes. Nou bleef de kapelaan lang weg, te lang 

naar Onze zin. ' tten de biechtstoel te gaan zi 
We stookten 'n durfal op om in 
en vast maar te beginnen! 
Wie 't was, weet ik niet meer, 
terwijl iedereen omkeek, omdat 
ten dekken. 

maar hij schoot naar binnen, 
wij met wat lawaai hem moes-

En daar begon de voorstelling. 1 ter kwam zo'n twee-
We hoorden 'teerste sc~uii~~kga~~j::e~itade biechtstoel. Zo 
deklassertje met verwon er i]k~ vlugger dan de pastoor 
werden er nog 'n paar afgewer , nog 

de andere kant Leut dat we hadden! 
aan • esd hadden 
Maar dan gebeurde toch wee: wat we ~e:~:an Joling,.binnenge
In grote haast kwam daar, ik meen .k p . . zi'n verlamd 
draafd. Doet z'n biechtst~eldeu~ open ~ ··;~·"~~~uweJkapelaan
van schrik. Met één hand in de raag van. . ' k kon hi' z'n 
t ' e" hijst hij hem uit de biechtstoel. Eigenll.J J klas 
l!ch niet goed houden . We kregen wel str~~· Met de hele 

twee ochtenden om half acht in de ~~rk .ziJ~·beroerdste niet. 
Natuurlijk hebben we dat gedaan •. ~iJ was ~ Maar dat is 'n 
H'. had iets van 'n jolige, vroliJke kere • 
iJ 1 'tin de Brieven van Paulus ver-

hoofdstuk apart en za nooi 
schijnen! 

VOLKSKUNDENOTITIES (20) 
door Pater Wilfried Mertens 

· bi]' een boerenbruiloft. Telegram of felicitatie _ 

"God schenk ' u weeldrig 
Bloem en loof. 
Hij geve U menig 
Graan en schoof 
En •t schoonste wat 
Hij zaait op d'aard 
Ee n tuil van kindren 
rond de n haard". 
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NIEUW IJPELAAR OF KLEIN IJPELAAR 
door Pater Dagobert Gooren sscc 

Het klooster van de paters te Bavel geniet internationale be
kendheid, omdat hier het bestuur van de Nederlandse afdeling 
van de paters der Heilige Harten gevestigd is. In klooster
rijke termen spreekt men dan van het Provincialaat. 
Van hier uit werden in de loop der jaren veel paters en broe
ders uitgezonden naar verschillende terreinen van apostolaat 
in binnen- en buitenland. Het internationale hoofdbestuur van 
de paters is in Rome. In alle werelddelen zijn er paters, 
broeders eri zusters werkzaam. Het hoofdbestuur van de zusters 
is ook in Rome. 

In de archieven van het Bavelse klooster vonden wij een be
schrijving over het ontstaan van dit huis, hoe het klooster 
werd en hoe daar in de eerste jaren geleefd werd. Jammer ge
noeg is het verhaal niet gedateerd, maar het lijkt mij te 
zijn van het jaar 1929; zeker is dat het opgesteld is door 
pater Joachim Kaptein, die het eigenhandig geschreven heeft. 
Wij volgen hier zoveel mogelijk de originele tekst en laten 
verder pater Joachim aan het woord. Deze schrijft: 

Het vroegere Klein IJpelaar, 'klein' in tegenstelling met 
Groot IJpelaar, het middeleeuwsch slot met meterdikke muuren, 
gelegen in het park van het tegenwoordige seminarie IJpelaar, 
lag dichter aan den weg. De vroegere inrij wordt ongeveer aan
gegeven door de zeer oude kastanjeboomen aan den weg. Toen dit 
kasteeltje afgebroken werd rond 1866 mocht absoluut niets ervan 
voor het nieuwe gebouw gebruikt worden uit vrees dat .de toen
tertijd veel voorkomende wandluizen zouden mee verhuizen. Van 
de afbraak werd paardens t a l en koetshuis en gedeeltelijk de 
boerderij gebouwd. In he t tegenwoordige Noviciaat vindt men 
nog een eigenaardige de urpost en jaloezieën hangen nog voor 
de vensters der boerderi j. De vroegere Boerderij lag ongeveer 
op het einde van den tegenwoordige moestuin. De schuur van de 
boerderij werd in haar gehee l overgedragen (dus zonder ze af 
te breken ?) naar de nieuwe boerderij. Deze schuur staat er 
nog, doch is iets vergroo t . 
De groote beuk aan den tegenwoordige inrij dateert natuurlijk 
ook van het oude Klein IJpe laar. Voor de oude bewoners van het 
oude Klein IJpelaar verwijs ik u naar de grafzerken van het 
kerkhof te Bavel. Aanbevolen tolken zijn Adriaansen de schoen
maker, Willem Havermans senior . 
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De stamouders van Nieuw IJpelaar zijn Arnold Hendrik de 
Bruijn, geboren 1826, gestorven 1880; was advocaat en kanton
rechter te Ginneken, en Caroline Josephine Sophie de Roy van 
Zuidewijn, geboren 1834, gestorven 1914. 
Er was toen nog eene dochter thuis Antoinette. Deze heeft het 
huis ook spoedig verlaten, dat overgeleverd werd aan een 
huisbewaarder. 
't Heeft ~ 1~ jaar leeg gestaan. De familie (er waren 13 kin
deren: 8 zonen en 5 dochters) hield 2 of 3 paarden, reed door 
den eigen weg de Kooldreef naar de Bavelsche kerk. De weg van 
IJpelaar tot Bavel dorp was een woeste zandweg. De Kooldreef 
loopt in rechte lijn naar N. IJpelaar, maar maakt alvorens 
het huis te bereiken een kromming heen om het toenmalig bezit 
van het seminarie. Tot zijn chagrijn kon de Bruijn dat stukje 
grond om den weg recht te maken niet koopen van het seminarie. 
De eerste steen van Nieuw IJpelaar werd gelegd 28 Junij 1866. 
De aannemer Bart Verlech uit Ginneken heeft het huis gebouwd 
(evenals de Bavelsche kerk). 
Ongeveer op het midden van den langen vijver achter in den 
tuin stond vroeger een galg. Willem Havermans uit Bavel weet 
het nog zeer goed. 
Was het slechts curiositeit of was het de werkelijke galg, 
die vroeger stond even voorbij den onbewaakte overweg van 
Teteringen, waar vroeger alle veroordeelden van het Bredasche 
werden opgehangen? En omdat ik niet met deze lugubere gedach
ten wil eindigen voeg ik er slechts aan toe, dat ik nu niets 
meer weet. Of ook nog iets: De pannen op de boerderij zijn 
ook afkomstig van oud Klein IJpelaar. Nieuw IJpelaar heeft 
nog dit eigenaardige dat het bijna zoo maar boven op den g rond 
staat. Bij het aansluiten van den nieuwbouw hebben we bemerkt 
dat de fundamenten nauwelijks iets ingegraven zijn. 

De Paters komen naar Nieuw IJpelaar. 
Ze vonden in drukwerken en geografische kaarten: Klein IJpe
laar en Nieuw IJpelaar. Ze kozen Nieuw IJpelaar als officiee
len naam. 't Klinkt beter en is te rechtvaardigen door de 
tegenstelling met het oude IJpelaar. 
Ik meen dat Mgr. - d e stijds prof. F. Frencken de aanleidende 
oorzaak van de komst van de Paters der HH. Harten geweest is. 
Hij trof eens pater Joachim op d e H. Landstichting te Nijme
gen, wist d a t we naar e en huis zochten en sprak toen van het 
huis dat te Bave l l eeg stond en zei dat de professoren wel 
graag zouden h e bbe n, d at e r paters in kwamen. Het werd ge
kocht op 5 novembe r 19 15 . 
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De boerderij bewoond d 
oor vreemde men h 

name potkijkster. Da·nk zij de dure . se en was een onaange-
en verkocht werden, kon nu k . eikenboomen, die gerooid 
op 20 januari 1916 Op 29 _oo d~e boerderij gekocht worden 
betrokken door pat~r Joach?anuari werd het huis voor goed 
Faustinus (nu overlede . im,_p~ter Bartolomeus en pater 
d D . n in Chili) Pat . . 
er amianusstichting toe • er Sigismund, overste 

l · t h ' n nog te G 
ie et huis besturen door t rave, was overste, maar 

Op 9 februari kwamen de h "lpa er Joachim, als prior 
op 14 februari de theol p i osop~en-studenten uit Tiiburg 

oganten uit Simpelveld. en 
De · 

-~erste opzet was Nieuw 
bliJven, maar het w IJpelaar groot-seminarie te doen 
k . as zoo ontzettend b h l 

on niet gewacht worden of h d e e pen. Op nieuwbouw 
naar een ander huis uit t , _oe an ook, men was gedwongen 
Men kan nu nog niet be ri~ zien en zoo vond men Valkenbur 
volgehouden in dat een~ ]~en, hoe men het zoo lang heeftg. 
waterleiding. Geen lichtgeE ouw met zooveel menschen. Geen 
petrolielampen op de b k. erst veel geknoei met staande 

t cl an en der st d 
me e noodige binnenbrand · u enten, daarna acetyleen 
des k tt Jes. Groote mis · ' 
M 

, ro erige slaapgelegenhed erie en griepperio-
aar toch wel en enz. 

o k h een lollige tijd' 
o et allereerste beg in ; n • 

L januari 19 16. 

Nieuw IJpe l aar . 

. O ·o : K 1 o lektie S t e de l i j k 
Museum Breda en Bisschoppe lijk 
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De kamer van pater Joachim was slaapkamer. Een stroozak op 
den grond, die in een kast werd opgeborgen overdag. De slaap
kamer van de oude mevrouw de Bruijn was kapel. Het koetshuis 
was keuken. Paardestal met groote openslaande deur was eet
zaal toen eenmaal de theologanten er waren. Het meubilair was 
ook primitief. Pater Joachim kocht alles voor een prikkie in 
de Bredasche verkoophuizen. Zes stoelen in een kamer waren 
b.v. alle van verschillende stijl. 

Tot zover het handschrift. 

Zoals gezegd, is aan bovenstaande tekst niets veranderd of 
toegevoegd. 
De lezers gelieven dus te bedenken, dat het gaat over de toe
stand van zoveel jaren geleden. Als er gesproken wordt over 
de boerderij, dan is dat het gebouw, dat op het einde van de 
laatste oorlog afgebrand is. Waar er sprake is van een grote 
beukenboom, wordt de boom bedoeld die enkele jaren geleden is 
omgewaaid. Tenslotte: het gedeelte van het klooster aan de 
kant van Bavel dateert van latere datum, namelijk van 1929. 
Wij hopen er vooral onze Bavelse lezers een plezier mee ge
daan te hebben. 

KONTRIBUTIE 

Betaalde u uw kontributie al? 
Indien er een stortings-/acceptgirokaart in uw boekje zit 
betaalde u nog niet. 
Gaarne zo spoedig mogelijk. 

BRABANTS HEEM 1985 

Vele van onze leden zijn geabonneerd op het tijdschrift 
"Brabants Heem". 
Indien u in 1985 een abonnement wilt op dit tijdschrift, dan 
kunt u dat voor een gereduceerd tarief verkrijgen door het 
abonnement te nemen via onze heemkundekring. 
Stort u dan f 17,50 op onze postgiro of onze bankgirorekening 
met vermelding "Brabants Heem 1985". 

UITSPRAAK ( 4 5) 

Om het hede n te waarderen 
moet je het verleden kennen. 

i nf ormati eblad voor de leden van de h 
uw-Gi nneken . Het staat i nterna eemku~dekring "Paulus va n Daesdonck" 

Yerachi jnt vijf maal j t i onaal geregistree r d onder I SSN- 0166-0438 
vel e kleine bijzonder:::~ena:~ ::ii~:!:en:a:t . ~eel i nforma tie voor de leden• 

re Heerlijkheid Ginneken en Bavel d e ai s uit de geschiede ni s van de 
nte Ni euw-Ginneken. ' e gemeente Ginneken en Bave l e n de 

aktie: 
C.J.M. Leijten en J.C. van der West e rlake n 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 - 6 1 27 42 
L. F. Jetzes, L.c. Nouwe ns en J .A.M. soet e rboek 
C.J . M. Leijten 

heemkundekring "Paulus van Daesdonck" we rd opgericht 
Veatigd te Nieuw- Ginneken. 3 apri l 1975 en is ge-

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94 
52 .18 . 33.639 t. n .v. Paulus van Daesdonck 
37.13.311 t.n.v . Paulus van Daesdonck 

Pos tbus 89 , 4850 AB Ulve nhout. 

JtOLLEKTIE: 

De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. speci fiek 
e n om te. komen tot he t inrichten van . e t entoonstelli ngen 
Sch nk " een eige n heemkundig mus eum. 

e ingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen: 
Luijten 
Lodewijk 
Verkooi j en 

't Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

J.C. van der Wes t erlaken 
C.J .M. Lei jten 
J.M.E.M. Jespers 
A. P . J.M. Luij t en 
L.c. Nouwens 
A.P.H. Lodewi j k 
J . A.M. Grauwmans 
A.M.M. Verkooi jen 

PUBLIKATIES: 
1975 Monunlent1• 11bo kj 
1977 Mo l vn "O Kor nblo•m" 
1977 1 10 J r M r 1 1 c:hoo 1 
19711 

1 7') 
1' 00 

1981 

1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 

Kon nmol 11 11 1> lloup 0 
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