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PAUI1JS VAN DAESIX:>NCK 

Paulus van Daesdonck was in de afgelopen maanden de meest 
in het oog lopende en de meest in het nieuws komende heem
kundekring in Noord-Brabant. Na ruim elf levensjaren slaagde 
de kring er in door de medewerking van velen, door hard 
werken en veel inventiviteit een waardig museum van de grond 
te tillen. 
U leest er uitvoerig over in dit nummer . 

Eén vraag, die bleef liggen, was "De naam". Hoe zouden we 
ons museum noemen? 
Vele goede, mooie en slechte namen werden genoemd? 
Weet U er een? 
Wij schrijven daar een "prijsvraag" voor uit, zonder prijzen. 
Wie weet een orginele naam voor ons museum? 
We rekenen er op dat postbus 89 rijk gevuld wordt met ideeën. 
En weet U het niet? Geen nood, dan blijft de naam zoals hij 
was bij de opening: "Heemkundig Museum 

PAULUS VAN DAESDONCK" 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken 

Nieuw-Ginneken, 15 Zaaimaand 1986. 

Beste Heemvrienden, 

Door de vele aktiviteiten van de laatste maanden zijn deze 
Brieven van Paulus wat later dan u van ons gewend bent. 
De opening van het museum op 6 september is succesvol ver-
lopen door de inzet van vele mensen. Ook de bereidwillige 

medewerking van Harmonie Constantia uit Ulvenhout, Harmonie 
St. Caecilia uit Bavel, de drumband Ulvo, de volksdansgroep 
uit Galder Strijbeek, het Dorpsvolk, de Klauwaerts uit Meer
sel-Dreef, de K.P.J., de Hofzangers en de BJtaosaope uit .Bavel 
en last but not least de Rosmolenschool, die er allen tot bij
gedragen hebben dat het een echt heemkundig festijn geworde n is. 

Burgemeester drs . M. v.d. Ven in zijn 
tot voorzitter Van der Westerlaken en 
menigte leden. 

foto: J , Grauwmans 

k 
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Een week later hadden we een erg druk bezochte jaarvergadering 
waar Astrid Hoogerheide films van Paulus gedraaid heeft. 
Over Kobuske, de gouden bruiloft van Riet en Sooi van Gils, 
de 40-jarige herdenking van de bevrijding en een bezoek bij 
Pater Wilfried. Tijdens deze jaarvergadering nam Leo Nouwens 
na 12 jaar penningmeesterschap afscheid als bestuurslid. 

Onder luid applaus werd Leo als dank voor bewezen diensten 
een boek over Jugendstil aangeboden. Voorlopig wordt het pen
ningmeesterschap door Ad Lodewijk waargenomen. 
Intussen is het museum open geweest tijden de Nationale Ge
zinsfietstocht en op ,5 oktober . . Beide zondagen werden druk 
bezocht. We mochten enthousiaste reacties van de bezoekers in 
ontvangst nemen, zowel over het totaal gerenoveerde pand als 
over het tentoongestelde. 

Op maandag 10 november hebben we onze volgende aktiviteit .weer 
in d~ ia~ant~rie. Het wordt een lezing met dia's met als titel: 
"Van kwikzalven tot kwakzalven". Dhr. Frank Schijven komt ons 
vertellen over de opgang, bloei en neergang van de kwakzalverij. 
Een erg boeiend onderwerp, waarbij o.a. aan de orde komen: 
methoden van kwakzalverij, aderlaten, het snijden van de kei, 
piskijken en koppen zetten. U begrijpt dat U dit niet mag 
missen. 

' '•' . 
. .. ~.{~ 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonk 

foto: ,J . Gra uwmans 
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AGENDA 1986/1987 (41) 

sept. 

okt. 

1 
6 

15 
21 

4/5 
5 

Begin van het 12e Verenigingsjaar. 
Opening van het museum Pennendijk. e 
11 Jaarvergadering 
Spasti fietstocht 

Paulus exposeert foto's in Heusdenhout. 
Museum open 14 . 00 u.-17.00 u. 

------------------------------------------------------------

nov . 

dec. 

jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

aug. 

15 Brieven van Paulus 61 . 
18 - 16 november. Tentoonstelling in het Capucijner 

Klooster te Meerseldreef t.g.v. het 300-jarig 
bestaan. 

2 
10 

7 
15 

4 
12 

15 

15 

5 
15 

3 
17 

7 
28 

5 
15 

2 
12-15 

31 

Museum open 14 . 00 u. - 17.00 u. 
Lezing "Van kwikzalven tot kwakzalven" door 
Drs. Frank Schijven . 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Brieven van Paulus 62. 
"En Gij Sterre" bezoekt ons museum. 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Brabants Bont 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Brieven van Paulus 63. 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Lezing door Drs. W. Knippenberg. 

Museum open 14.00 u . -17.00 u. 
Brieven van Paulus 64. 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Fiets- of Wandeltocht 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Bavel anno 1920 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Brieven van Paulus 65 

Museum open 14.00 u.-17 . 00 u. 
Heemkundekamp in Bergen op Zoom 

e 
Einde 12 Verenigingsjaar. 
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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING "PAULUS VAN DAESDONCK" 
NIEUW-GINNEKEN 1985-1986. 
door J.M.E~M. Jespers 

Na de druk bezochte jaarvergadering op 16 september 1985 
werd het afgelopen verenigingsjaar geopend met een inter
essante lezing over oude kinderboeken door Harry Verhoeven . 

Op maandag 7 oktober verzorgden Annie van Dort en Nel van 
Loenhout, voorafgegaan door Jan v.d. Westerlaken en geas
sisteerd door Nel Leijten en Jan Grauwmans een boeiende 
lezing over West-Brabantse mutsen. 
Wat heemkunde in het algemeen en wel in het bizonder in 
Oost-Brabant allemaal inhoudt, vertelde ons Eric Kolen op 
maandagavond 18 november. 
Evenals in het voorafgaande verenigingsjaar kreeg de Kring 
vlak vóór het einde van het jaar bezoek van het plaatse~ 
lijke muziekgezelschap "En gij Sterre" . Op 28 december 
lieten deze vijf muzikanten hun hartverwarmende klanken 
horen in ons museum in wording . 
Op Driekoningenavond 6 januari werd er wéér muziek ge
maakt en wel door "Het Ploegeske" in de Fazanterie . 
Het werd een zeer gezellige avond die, zoals nog nooit 
tevoren, zelfs werd besloten met een onvervalste polo
naise. 
Nog geen twee weken later, op zaterdag 18 januari, was 
onze Kring aanwezig bij de grote reunie in 't Ginneken. 
Voorafgegaan door een zeer gastvrij onthaal werd het oude 
zaaltje naast de kerk veranderd in een prachtige exposi
tieruimte, waaraan zeer vele reünisten hun hart hebben 
kunnen ophalen. 
Ook de nummers 15 en 16 over Ginneken-Dorp uit onze serie 
"veldnamen" werden een groot succes. 
Natuurlijk mocht ook de heer W. Knippenberg in het afge
lopen verenigingsjaar niet ontbreken. Begin maart wist 
hij zi j n vaste fans weer te boeien met zijn interessante 
lezing over de ondernemende marskramers uit Oost-Brabant. 

Geholpen door een stralende voorjaarszon wandelden ruim 
100 leden van onze Kring op zondagochtend 25 mei in Strij
beek . Met medewerking van Harry Verhoeven had de Kr ing een 
wandeltocht u i tgest i ppeld door dit fraaie gedeelte van 
onze gemeente. 

Het door onze Kring speciaa l voor die gelegenhei d samen
gestelde boekje werd goed verkoc ht. 
Zoals reeds jaren gebru i ke lijk werd het veren i g i ngsjaar 
op 29 juni besloten met een e xpositie i n de s t a l van 
Jan Boomaars bij Bavel Anno 1920 . 
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Uit onze serie "Veldnamen" verschenen op die dag de 
nrs. 17-18-19-20 handelende over Lijndonk en Tervoort. 
Nog meer aangename leesstof was in het afgelopen ver
enigingsjaar te vinden in de verschenen nrs. 56-57-58-
59 en 60, van "De Brieven van Paulus". 
Als iets, afgezien van de eerdergenoemde zaken, het 
bestuur en de leden van onze Kring letterlijk handenvol 
werk heeft bezorgd in het afgelopen verenigingsjaar, 
dan is het wel het museum geweest, dat vóór 6 september 
gereed moest zijn. 

Niet alleen het merendeel van de elf vergaderingen van 
het bestuur was ermee gevuld maar ook iedere zaterdag 
en later ook iedere maandagavond, 52 weken lang. 
Midden augustus was alle rommel opgeruimd, was het 
openingsprogramma rond, waren alle uitnodigingen ver
stuurd en werd de laatste hand gelegd aan de inrichting 
van het museum. De opening op 6 september was veilig 
gesteld. 

KONI'RIBUI'IE (24) 

Betaalde U Uw kontributie al voor het verenigingsjaar 1986-
1987? Zo niet, dan ontvangt u binnenkort een stortings-/ 
acceptgirokaart. Wilt U dan zo snel mogelijk betalen? 
Paulus heeft Uw bijdrage erg hard nodig! 
Doen! 

Op de stortings-/acceptgirokaart staat nog het adres van 
onze oud-penningmeester Leo Nouwens vermeld. 
Geen zorgen! De PTT bezorgt het keurig bij Ac1 Lodewijk! 

HEEMKUNDEKRimEN KWAMEN MET "DE KRCM1E ARM". 

Wanneer vroeger een baby geboren werd gingen familie, vrienden 
en kennissen "met de kromme arm" op bezoek. 
"Met de kromme arm gaan" is een Brabantse uitdrukking voor 
"met een geschenk op bezoek gaan". 
Bij de opening van het museum kwamen vele zusterverenigingen 
hun opwachting maken. Er waren delegaties van de Kringen Breda, 
Jan uten Boute (Etten-Leur), Ketsheuvel (Kaatsheuvel), De 
Heerlijkheid Oosterhout, Sprang-Capelle, De Vierschaer (Wouw), 
Zevenbergen, De drie Heerlijkheden (Zundert-Rijsbergen), De 
acht Zaligheden (Veldhoven) en De Spijcker (Essen-België). 

Van andere Kringen ontmoetten we bestuursleden o.a. van Oir
schot, St. Oedenrode, 's Hertogenbosch, Donge n, Chaam, Berlicum 
en Alphen. 
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lle JMRVERGADERIN3 OP 15 SEPl'EMBER 1986. 
door J.M.E.M. Jespers 

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet 
de 135 leden van harte welkom. 
Speciale aandacht wordt door hem gevestigd op de vele 
interessante spulletjes die diverse leden als gift 
hebben meegebracht. 
Ook van de pas gehouden Ulvenhoutse Vlooienmarkt heeft 
de Kring enige fraaie zaken overgehouden. 

2. De notulen van de op 16 september 1985 gehouden jaarver
gadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Het door de secretaris voorgelezen Jaarverslag wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

4-6. De voorzitter brengt naar voren dat het opknappen van het 
museum aan de Kring veel geld heeft gekost. 
Toch is de huidige financiële situatie van dien aard dat 
er in dit verenigingsjaar geen contributieverhoging be
hoeft te worden toegepast. 
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting over 
de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar. 
Ook t.a.v. het verenigingsjaar 1986-1987 is het bestuur 
erin geslaagd een sluitende begroting samen te stellen. 

Vervolgens wordt de jaarrekening 1985-1986 goedgekeurd 
en de begroting voor het a.s. verenigingsjaar 1986-1987 
ongewijzigd vastgesteld. 

5. De voorzitter deelt mede dat de heer Kees Jansen eerder 
bereid is gevonden om de plaats van zijn overleden vader, 
de heer Toon Jansen, als lid van de kascommissie in te 
nemen. 

De heer Jan Soeterboek deelt als woordvoerder van de kas
commissie mede dat de penningmeester, naar het oordeel 
van de kascommissie, zijn werk perfekt heeft gedaan. 
De boeken waren prima in orde. De penningmeester wordt 
vervolgens gedechargeerd. 

7. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie en in
formeert, aangezien d e heer Jan Soeterboek aftredend 
lid is, wie van de aanwe zige l e d e n bereid is deze taak 
gedurende de komende twee jaar op zich te ne men. 

Mevr. Lenie Oomen uit Ulve nho ut verk laart zich bereid 
in deze vakature te voorzien. 
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8. De voorzitter deelt mede dat de heren Jac Jespers, Leo 
Nouwens en Jan Grauwmans volgens rooster aftreden als 
bestuurslid. 

Alleen Jac Jespers en Jan Grauwmans stellen zich herkies
baar. Aangezien geen namen van andere kandidaten bekend 
zijn gemaakt, worden beiden bij acclamatie en met applaus 
herkozen. 

Vervolgens memoreert de voorzitter het vele werk dat Leo 
Nouwens in de afgelopen 11 jaar heeft verricht, niet alleen 
als penningmeester maar ook als illustrator van de door de 
Kring uitgegeven boeken. 

Nu het museum in gebruik is genomen, heeft Leo Nouwens 
besloten zijn krachten buiten de Kring aan andere zaken 
te besteden. 

Als blijk van waardering voor ziJn vele diensten biedt de 
voorzitter hem vervolgens begeleid door applaus een boek 
aan over "Jugendstil". 

De voorzitter kondigt aan dat het penningmeesterschap voor
lopig zal worden waargenomen door Ad Lodewijk. Betreffende 
de definitieve opvolging en de aanvulling van het bestuur 
zullen de leden mettertijd worden ingelicht, nadat het be
stuur zich enige tijd tot nadenken heeft gegund. 

9. De voorzitter geeft vervolgens een overzicht van de in het 
a.s. verenigingsjaar te organiseren activiteiten. 

Het museum zal voorlopig alleen geopend zijn op elke eerste 
zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Eenmaal per maand zal op maandagavond in het museum worden 
gewerkt. Hij roept de leden op hun steentje hiertoe bij te 
dragen. De openings- en werkdata zullen bijtijds in de 
plaatselijke blaadjes worden gepubliceerd . 

10. De heer T. Plant i nga informeert of in het museum entreegeld 
zal worden geheven. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur, op grond van er
varingen elders, er voorstander van is om dit aan de bezoe
kers zelf over te laten. Bij de ingang van het museum zal 
hiertoe een busje worden geplaatst. 

Mevr. N. van Loenhout verzoekt het bestuur om b i j de a.s. 
activiteiten van de Kring rekening te houden me t de data 
waarop plaatselijke feestelijkheden worden gev ierd. 
De voorzitter antwoordt dat, hoewel het bestuu r hiertoe 
graag bereid is, een evenementenagenda zoals i n Prinsenbeek 
hiertoe erg wordt gemist. 
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Ad Lodewijk spreekt de hoop uit dat hij taak als penning
meester even goed zal uitvoeren als zijn voorganger Leo 
Nouwens. Hij verzoekt de leden zijn taak te verlichten door 
hun ma-chtiging te verlenen tot het automatisch doen over
maken van hun jaarlijkse contributie. 

Mevrouw Koenraads verzoekt het stuur een dame als nieuw 
bestuurslid aan te trekken. De heer Jan Soeterboek is van 
mening dat op de eerste plaats dient te worden bezien of 
men te maken heeft met een bekwaam persoon, vrouwelijk of 
mannelijk. 
De voorzitter zegt dat het bestuur hierover ernstig zal na
denken. Het bestuur zal echter zeker in zijn overwegingen 
meenemen, of iemand reeds heemkundig bezig is geweest. Die 
iemand kan natuurlijk ook een vrouw zijn. 

De heer C. Di:hren stelt voor dat de Kring voortaan reeds 
vóór de aanvang van de Vlooienmarkt gaat kijken of er voor 
de Kring heemkundig interessante zaken aanwezig zijn. Hij 
vreest dat er andere onnodig veel verloren gaat. 

De voorzitter antwoordt dat de Kring reeds het een en 
ander, afkomstig van de Vlooienmarkt, heeft gekregen. 
Hij zegt toe dat de Kring de volgende keer vooraf aan
wezig zal zijn . 

De heer P. Schellekens stelt voor om de "Brieven van 
Paulus" binnen Nieuw-Ginneken in eigen beheer te laten 
bezorgen. Dit lijkt hem goedkoper dan het huidige sys
teem. De voorzitter antwoordt dat dit in de eerste ja
ren van de Kring inderdaad gebeurd is. Naarmate het aan
tal "Brieven van Paulus" naar plaatsen buiten Nieuw
Ginneken toenam1 werd het steeds interessanter om alle 
"Brieven van Paulus" door de P.T.T. te laten bezorgen. 
Dit gebeurt nu tegen een vergoeding van f 0,30 per stuk. 

De heer J. Neefs dankt het bestuur voor het vele werk 
dat in het afgelopen verenigingsjaar, vooral m.b.t. het 
museum, is verricht. Het resultaat is een grote aanwinst 
voor de Kring en voor de Gemeente. 
De leden onderstrepen zijn woorden met een hartelijk 
applaus . 

ll. De voorzitter dankt de leden voor hun grote opkomst en 
betrokkenheid en sluit vervolge n s de v e rgader i ng. 

Nieuw-Ginneken, 22 september 1986. 
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STROL ZAAND IN O:El'l SCHOEN ( 2.) 
door Kees Leijten 

Onder deze fraaie titel werd dit jaar van 20-23 augustus in 
e Kaatsheuvel het 38 Heemkamp gehouden. Een erg goed Heemkamp. 

Zelfs een van de betere kampen. 

De voorzitter van "De Vierschaer" uit Wouw droeg met een 
spitse speech het Vaandel van Brabants Heem over aan de kring 
"Ketsheuvel". Een diaklankbeeld over het vorige kamp ontlokte 
veel kreten van herkenning. Muziek, dia's en commentaar waren 
van een professioneel gehalte. 
Gedurende het "gezellig samenzijn" trad de groep "Brabants 
Bont" op. Een openbaring! Ze komen binnenkort naar Paulus. 
Donderdag was de fietsdag imet bezoeken aan de omgeving van 
Kaatsheuvel, aan Schoenfabrieken, aan 't Schoenmuseum en aan 
een runderfokkerij. De Zevenbergse Jazzband "The Rootdiggers" 
veraangenaamde de avond nadat alle deelnemers genoten hadden 
van een heerlijke Schoenmakersmaaltijd. 
Vrijdag werd onder leiding van de Kring "Loon op 't Zand" 
een bezoek gebracht aan o.a. Loon op Zand, de Loonse en 
Drunense Duinen, Giersbergen, 't Witte Kasteel en de Loense 
Kerk. 

Na Eduard Steenbergen sloot Kees Leijten namens de voorzitter 
en Brabants Heem dit kamp met een oproep tot de jongere heem
liefhebbers om volgend jaar ook naar Bergen op Zoom te komen. 
Een gemiddelde leeftijd van 57 jaar en 10 maanden en 24 dagen 
moet echt omlaag. 
Toen hijzelf echter in 1957 z'n eerste kamp in Drunen beleefde 
had hij al geconstateerd dat toen de deelnemers grotendeels 
boven de vijftig waren. 
Over traditie gesproken. 

CXMI'IÉ ZCMERZEX;EIB SCHENKT ALARM AAN PAULUS 

.Kort voor de opening van het heemkunde :museum kon Paulus 
op 12 augustus de alarminstallatie in werking stellen, die 
het museum moet vrijwaren van ongenode gasten 

De alarminstallatie werd geschonken door de "Stichting 
Comité voor Zomerzegels", die door de opcenten van de zomer
zegels in staat wordt gesteld culturele activiteiten f inan
cieel te steunen. 
Onze heemkundekring ontving van genoemd comité het geld om 
een alarminstallatie in het museum aan te oleggen. 
Een geste, die door bestuur ·,en leden van Paulus zeer op 
prijs gesteld wordt. Misschien een idee om volgend : jaar wat 
extra zomerzegels te kopen? 
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NIECM-GINNEKEN GEZIEN IXX>R ASTRID HOCGERHEIDE 
door Anneke van den Berg 

Het is weer maandagavond en het is weer tijd voor "Paulus". 
Het twaalfde verenigingsjaar wordt geopend met de jaarver
gadering. Een erg druk bezochte jaarvergadering dit keer. 
Een record aantal bezoekers is naar de Fanzanterie gekomen. 
Is iedereen nu zo geinteresseerd in het reilen en zeilen van 
de heemkundekring en haar bestuur of oefende het warme worste
brood zo'n grote aantrekkingskracht uit op de vrienden van 
Paulus? Waarschijnlijk is een derde reden de meest voor de 
hand liggende. Deze maandagavond worden er namelijk een aantal 
films van de hand van Astrid Hoogerheide vertoond. 
Astrid Hoogerheide is langzamerhand een bekende verschijning 
geword~n in Nieuw7Ginneken. Bij festiviteiten is zij altijd 
aanwezig samen met haar trouwe begeleider: de filmcamera. 

A~trid ~eeft deze maandag drie films bij zich over de gemeente 
Nieuw-Ginneken. Jan Grauwmans verzorgt het commentaar. Ieder
een die hem eerder commentaar heeft horen geven bij filmbeel
den, de bekende impressie uit 1967, genoot al bij het voor
uitzicht. De eerste film toont ons ondermeer beelden van Pater 
Wilfried uit Meerseldreef. Een afvaardiging van Paulus van 
Daes~on~k ging bij hem op verjaardagsvisite. Hij werd 85 jaar. 
Het is Jammer dat Astrid alleen geluidloze films maakt; er 
werd namelijk nogal wat af gelachen. Wij hadden uiteraard wel 
willen weten waarom! 
Astrid laat ons ook nog haar impressie zien van Bavel anno 
1920. We zagen een aantal bekende muziekgezelschappen de revue 
passeren, zoals de beide harmonieen, het dorpsvolk en het 
kamerorkest. Diverse oude gebruiken zoals karnen, spinnen, dor
sen etc. werden voor het nageslacht vastgelegd. 

Een prachtig stuk in de film is toch wel het portret van 
Kobuske Paraplu! 
Zijn geweldige enthousiaste wijze van verkopen verloor zelfs 
op het witte doek zijn kracht niet. Een kwiek "jongeman" van 
82 jaar voor wie het geen "kwaai" weer genoeg kan zijn. 

De tweede film toons ons "40 jaar- bevrijdingsfeesten". 
Van dodenherdenking bij de gedenksteen bij het gemeentehuis 
tot en met kinderspelen en fietstochten in de gemeente. 
Een belangrijk gedeelte van de tweede film wordt ingenomen 
door de presentatie van het boek "Van witte wolk tot Anneville" 
van Jacques Jespers. En natuurlijk komt ook de tentoonstelling 
van 1985 over fascisme uitge breid aan bod. 
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HET MUSEUM 
De derde film draait helemaal om het MUSEUM. 
De hele ontwikkeling wordt gevolgd: van opslagplaats in de 
Mariaschool tot aan het volledig ingerichte museum, van oud 
huis tot pracht van Nieuw-Ginneken. 
Hoe hard is er wel niet gewerkt aan de totstandkoming van het 
eigen museum van Paulus? 
Heel wat uurtjes zijn er door deze en gene in gestoken. 
Het is goed dat dat op film is vastgelegd want wie weet over 
tien jaar nog, buiten zij die hebben meegewerkt, hoe. hard er 
gezwoegd is om van dat pandje aan de Pennendijk een PRONKSTUK 
te maken! 

OUDE ~ BRABANl'S HEEM NAAR NIEUW-GINNEKEN 
door Kees I.eijten 

Onder grote belangstelling werd op woensdag 6 augustus 1952 
de Vlag van "Brabants Heem" onthuld tijdens het Heemkundig 
Werkkamp, dat van 6-9 augustus 1952 in Ulvenhout werd gehouden. 

Pastoor Binck, voorzitter van Brabants Heem en een van de 
grondleggers van die organisatie nam de nieuwe vlag in ont~ 
vangst in aanwezigheid van de Burgemeester van Nieuw-Ginneken, 
J. Rouppe van der Voort. 

Tijdens het Heemkamp dat in 1980 in onze gemeente werd gehouden 
werd de vlag voor het laatst gebruikt. hij had z'n beste tijd 
gehad en werd door een n i euwe vervangen. Bij de opening van 
het museum op zaterdag 6 september 1986 bood Erik Kolen, 
secretaris van Brabants Heem de oude vlag officiëel aan onze 
Kring aan om deze te exposeren in ons nieuwe museum . 

CH<XX>IADE EN KWA'ITA 

Onder deze titel wordt van 8 november 1986 tot en met 
4 januari 1987 in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum 
Breda een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis 
van de voormalige cacao- en chocoladefabriek Kwatta, opge
richt in 1883 te Breda. 

Aan de hand van foto's, verpakkingen, reclamemateriaal en 
voorwerpen worden de verschillende aspecten van het bedrijf 
zoals fabricage, gebouwen, assortiment, verkoop en personeel 
getoond. Ook wordt een film uit 1960 getoond. 
Geopend dagelijks, behalve op maandag. 

"BRENG WAT MEE VOOR PAULUS!" 

Nkuw-Girureken opent 
.heemkundig museum 

door 'Iheo HÖngens 

Het is een voorrecht om als eerste een interview af te nemen 
zittend aan de tafel, waaraan "den Dré van Ulvenhout" jaren
lang zijn verhalen schreef . 

De enthousiaste voorzitter van Heemkundekring Paulus van Daes
donck in Nieuw-Ginneken, Jan van der Westerlaken en vice-voor
zitter Kees Leijten zijn er trots op, dat dit pronkstuk sinds 
enkele dagen in de woonkamer van het museum aan de Pennendijk 
in Ulvenhout staat. Het museum van en voor heel Nieuw-Ginneken, 
dat zaterdag 6 september officieel geopend wordt. 

Er is nog veel te doen, maar de woonkamer-keuken met zijn twee 
bedsteden, zijn open schouw en zijn "stalletje" zijn bijna in
gericht zoals het jaren her was . De oude rode plavuizen en de 
witte muren geven een eigen sfeer. Alleen de geur van de appels 
in de bewaarkast ontbreekt nog, want de goudreinetten bij de 
oude waterput, d i e je door het raam kunt zien , zijn nog niet 
rijp. Door het vuinster in de schouw zie je de stal, waar nu 
geen vee meer in staat. Hierlangs komt men straks binnen in 
een ontvangsthalletje met vitrines om zo via de wijzers een 
ronde door hun huis, de stal en de zolders te kunnen maken. 
Je valt dus niet met de deur in huis, want de voordeur in de 
keukenwoonkamer blijft dicht. Misschien is ie wel nooit open 
geweest, want in Brabant komt men immers meestal "achterom". 

DUBBELTJESPOT 
Na de hal komt men door een ingerichte keukenkamer met kelder
spekkuip en aardappelbewaarplaats zitten er nog in- in de "goeie" 
kamer, nu ingeri cht als winkel-café. Een combinatie, die vroeger 
meer voor kwam. De oude spaa:rrdoos van de "dubbeltjespot" hangt 
aan de muur en een oude vleessnijmachine staat naast de toon
bank . De schappen eracht e r z i jn gevuld met talloze reeds lang 
vergeten winkelartikelen. Zelfs de "oorlogstabak" ontbreekt 
niet. De opkamer, die me n d a n be~reedt, bergt een schat van 
mutsen en omslagdoeken. Ee n pater u it Ba v e l, een b r uine pater 
uit Meerseldreef en een Ulve nho utse no n staan d a ar temidden 
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Burgemeester drs . M. v . d. Ven onthult de levens boom, 
een geschenk van de gemeente . 

foto: J . Grauwmans 
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van al die Brabantse mutsen. Vandaar klimt men naar de zolder: 
in het eerste gedeelte is een oud schooltje ingericht, waar nog 
een landkaart pronkt die "urengaans" aangeeft in p.laats van kilo
meters.· Ook de tramroutes staan erop. Moest men vroeger meer 
weten? Kennelijk niet. 

Het tweede gedeelte is een kapel met allerlei devotionalia en 
beelden. Ook het vroegere haantje van de Galderse kapel met 
gaten erin uit de eerste wereldoorlog hangt tegen het. gebint. 
Het derde gedeelte, de vroegere hooizolder, heeft een landbouw
afdeling een bakkerij met bakplaten, een kriekendoofpot en een 
timmerwinkel, waarin onder meer een complete set van wel tach
tig verschillende schaven te zien is. 

KERKÖOI 
Het achterste gedeelte van de stal beneden wordt gebruikt voor 
een steeds wisselende tentoonstelling, nu met curiosa uit eigen 
bezit. Jammer genoeg is er nog geen ruimte voor de grote karren, 
de dorsmachine, de hooischudder en de kafmolen. Een "kèrkooi" 
blijft nog een grote wens. 

Overigens heeft de heemkundekring naast deze grote voorwerpen 
nog vele dingen .in het depot voor restauratie, voor wisselen
de tentoonstellingen in het museum of voor opluistering van 
feestelijkheden elders in de gemeente. 

Toch kan men nog van alles gebruiken. "De slogan "breng wat mee 
voor Paulus!" gaat nog steeds op", zegt de voorzitter, die hoopt 
dat zaterdag bij de opening van het museum vele Nieuw-Ginnekena
ren hieraan zullen denken. 

Het feest bij de opening van het museum wordt opgeluisterd door 
vele verenigingen uit Nieuw-Ginneken, die optreden in het mu
seum en op de speelplaats van de ernaast gelegen Rosmolenschool. 
Bij slecht weer is er altijd de "overbuur" nog, de overdekte 
veiling. 

Bij de officiële opening om 14.30 uur door burgemeester drs. 
M.J.H. van de Ven zal passende muziek gespeeld worden door de 
Ulvenhoutse harmonie Constantia. Daarna kan men tot 22.00 uur 
het museum en de buitenfestiviteiten bezoeken. 

Na 6 september zal museum Paulus van Daesdonck, dat dank ziJ 
het comité Zomerzegels e lectronisch beveiligd is, op elke '. eer
ste zondag van de maand van 14.00 uur- 17.00 uur geopend zijn. 
Voor groepsbezichtig~ng ka n me n een a parte a fspraak maken. 

Uit: "De Stem" 2-9-'86 
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In afwachting 

foto: J. Grauwmans 

Burgemeester en Wethouders arriveren met de open Koets . 

foto : J. Grauwman s 
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INZET VÁ41V VEEL VRIJW'ILLIGERS BELOOND 

Paulus van Daesdonck-In11seulll 
in Nieuw-Ginneken geopend 

door 'Iheo Hängens 

Klokslag half drie stopte zaterdagmiddag 6 september de 
koets met daarin burgemeester en wethouders van Nieuw
Ginneken, vooraf gegaan door harmonie Constantia, voor 
het museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout. Zij werden 
verwelkomd door voorzitter J. van der Westerlaken. 

Na een kort overzicht van het ontstaan van het museum, 
roemde hij de vele inwoners van de gemeente, die op aller
lei manieren in de afgelopen twee jaar bezig waren geweest 
om de verbouw en inrichting gestalte te geven. Natuurlijk 
was zonder hun steun en de financiële bijdrage van de ge
meente dit alles niet mogelijk geweest. Speciaal belichtte 
hij de rol van burgemeester M. van de Ven als de man met 
een heemkundig hart en van de oud-wethouder Verkooyen, die 
de afgelopen bestuursperiode veel voor Paulus betekende. 

Alle bestuursleden en vele leden werden bedankt voor hun 
inzet en ijver. Een extra pluim was er voor Wim Langen uit 
Bavel -inmiddels bestuurslid- en Jan van Dongen uit Ulven
hout, die benoemd werd tot het eerste erelid van Paulus 
van Daesdonck. 

Burgemeester drs. M.J.H. van de Ven memoreerde onder meer: 
"De succesformule van heemkundekring Paulus van Daesdonck 
met zijn 550 gezinnen als lid is boeiende en herkenbare 
onderwerpen te brengen en goede sprekers op bijeenkomsten". 
Hij noemde de Brieven van Paulus, de uitgave van de veld
namen en de historische boekjes over de eigen gemeente 
nuttig en interessant. Na deze lovende woorden onthulde de 
burgemeester een levensboom in het bovenlicht van de voor
deur. Deze werd aangeboden door het gemeentebestuur. 

Er was ook een cadeau van de bur en van het museum. Leerlingen 
van basisschool De Rosma l e n ha dde n potloodtekening van het 
museum gemaakt en d i e i nge l ijst . Bovendien werd met een karre
vracht van 300 jaar oude IJsselsteentjes door hen de put van 
het museum bekleed. De KPJ u i t Bavel voerde een moderne zelf
geschreven versie van Assepoester als wagenspel op. Het was 



Harmonie Constantia arriveert voor een muzikale hulde bij 
de opening van het museum. 

foto: J . Grauwmans 

een leuke persiflag.e op allerlei Ulvenhoutse toestanden, zodat 
er veel gelachen werd. 

Terwijl de eerste bezoekers -en het waren er velen tot tien ' 
uur 's avonds- het museum bezochten, liepen veel mensen rich
ting speelplaats Rosmolen, want ter gelegenheid van de ope
ning waren door de verenigingen van Nieuw-G.inneken een aantal 
festiviteiten op touw gezet. 

Naast een optreden van de 80-jarige harmonie Constantia, die 
tevéns de volksdansen van de Rosmolen begeleidde, waren ook 
drumband Ulvo en harmonie St. Cecilia present. Verder traden 
op de volksdansgroep uit Galder/Strijbeek en de vendelzwaai
ers De Klauwaerts uit Meerseldreef. Voor vrolijke en toepasse
lijke zang werd gezorgd door Het Dorpsvolk en in de late avond 
namen de Blaosaopen het "karwei" over. Een zeer succesvolle dag. 

Uit: "De Stem" 8-12-'86 

'T VERLEDEN OP STERK WATER. 
door Jan Soeterboek 

In Brabant staat 'n huis. 
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En 1in dat huis daar woont 'n heer. 
Met deze variatie op 'n bekend kinderliedje wil ik miJn 
bezoek aan het huis "Paulus van Daesdonck" inleiden. 
Staande voor het monumentale pand bedenk ik dat hier een 
eigentijds ,bouwwerk had kunnen verrijzen, als er niet een 
aantal weldenkende mensen, .in het bezit van 'n natuurlijk 
gevoel voor schoonheid en traditie, zich ingespannen had om 
te redden wat er te redden viel. 
Waar in vele steden en dorpen de ,plaatselijke overheid mee
loopt met elke vernieuwing en de daarmee gepaard gaande 
vernieling,; mag Nieuw-Ginneken . zich gelukkig prijzen met 'n 
bestuur dat ook oog heeft voor het verleden. 
Niet dat vroeger alles even pastoraal was, de eenvoud die 
toen de mens sierde was 'n noodgedwongen gevolg van een 
bijna algemene armoede. Bij gebrek aan sociale voorziening
en was de veelgeprezen burenhulp niet zozeer het gevolg van 
een ingewortelde medemenselijkheid dan wel van het inzicht 
dat men elkaar nodig had. Dat neemt niet weg dat het meren
deel van de m~en 1deze naastenliefde niet als een verplich
ting ervaren heeft, men was er gewoon op ingesteld om el
kaar te helpen. Dat men daardoor verzekerd was van een 
plaatsje in de hemel mag gelden als een gelukkige bijkomstige 
omstandigheid. Staande voor het monumentale pand zie ik de 
levensboom boven de deur. Ze is het symbool van het nieuwe 
leven, oprijzend uit het oude en hoog daarboven uitgegroeid 
weer de oude vertrouwde vruchten dragend. Ze is daarmee 
tevens een symbool van het museum dat jong en krachtig het 
oude leven in zich draagt. Met het gevaar te vervallen in 
de lyrische stijl van onze voorouders, waag ik mij toch 
aan het omschrijven van mijn ervaringen tijdens een bezoek 
aan het huis. De bezoeker komt er enigszins beschroomd 
binnen, voorzichtig trachtend de bewoners niet te storen. 
Er is niemand thuis maar elk moment kan de boer binnenkomen 
na eerst zijn klompen uitgedaan te hebben. De boerin ·is 
misschien in de stal bezig. Niets van dat is echter waar. 
Er woont niemand. Het is de grote ve ~dienste van de in
richters dat zij een illusie g e s c hapen hebben. De Brabander 
die dit huis bezoekt verwacht zijn reeds lang overleden 
familieleden of dorpsgenote n t e zien binnen komen. 
Het is een science fiction me t terugwerkende kracht, haast 
griezelig echt. 
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Hoe vertrouwd is de keuken met de pomp waarvan de koperen 
bol uitnodigt om zuiver water uit de prachtige kraan te 
zwengelen. De ·.eenvoudige lichtgroene kast met het sierlijke 
aardewerk. De fraaie plavuizen op de vloer met motieven die 
ontleend kunnen zijn aan de tegelvloer van een oud Italiaans 
huis. Boven de deur hangt een zwart houten kruis met wit 
corpus te getuigen .van de vroomheid van vorige generaties. 
Een andere deur geeft toegang tot de kelder, een van de 
mooiste ruimtes van 't huis. Alleen al de kleuren: Het wit 
van de muren, 't donkerbruim geverfde hout en de verstilde 
doorleefde rode tint van de plavuizen maken van deze besloten 
s choonhe id 'n bro n v an meditatie. 

De sfeer is die van een klooste r, eenvoud is geworden tot 
grootheid. De planken me t nog gevulde weckpotten uit 1936 
verwoorden er onvergankelijkheid. 
De groenten, ·het fruit en 't ingema akte vlees nodigen uit 
tot een maaltijd van weleer. De tijd is er stil blijven 
staan. Lang ben ik daar gebleven om terug te keren naar 
m'n jeugd waarin een ·.dergelijke veelbelovende overvloed tot 
de jaarlijks weerkerende trots van mijn ouders en groot
ouders behoorde. Feestmaaltijden kwamen in mijn herinnering. 
Ham, zult en spek uit de .erwtensoep op tafel, morellen op 
brandewijn, het gebraden konijn. Wat 'n heerlijkheden voor 
mensen diede .. rest van het jaar met een simpele schotel ge
noegen moesten nemen. 
Verlaten wij deze onderaardse rust en begeven wij ons naar 
de woonkamer. De schitterende schouw trekt meteen alle aan
dacht. Hier zat de familie rond het vuur, gebraden aan de 
voorkant en bevroren aan de achterkant. Daar werden verhalen 
verteld en 't dorp doorgelicht. Men besprak er het wel en 
wee van 't vee de toestand :van de gewassen, de toekomst van 
de kinderen. Het rozenhoedje werd er gebeden ·in de hoop op 
hemelse bijstand. Door het raampje keek de boer naar z'n 
rijkdom in de vorm van groot en klein vee en op de schouw 
stelde de boerin haar mooiste borden te toon . In de hoge 
schoorsteen hingen aan ijzeren stangen de hammen, wo~sten 
en zijden spek rijp te worden boven het houtvuur . 
Wie herinnert zich niet de gerookte ham, pikzwart aan de 
buitenkant maar met 'n smaak die door geen enkel hedendaags 
industrieel produkt te evenaren is. 
"Luste gij 'n eike mee spek?" betekende het aanbieden van 
een delicatesse, nog afgezien van de eigen gebakken mik 
waarvan de geur alleen al 'n heel leven bijgebleven is. 
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De tafel met 'n echt pluche kleed bedekt, nodigt uit tot 
'n potje rikken onder genot van 'n goed glas bier of 'n 
borrel . Ermoei was troef, maar ze wisten er iets van te 
maken. De deur van de bedstee staat open. Zo'n slaap
ruimte heeft iets weg van 'n grote doodkist, het lijkt wel 
of de mensen die zich daarin verstopten beseften dat de 
slaap familie is van de dood. De voorouders kijken vanuit 
hun portret waardig en ernstig neer op het gedoe beneden 
hen. Grootvader in 't zwarte trouwpak en grootmoeder met 
de poffer op 't zorgzame hoofd. Ze gaan niet mank aan 

die vervaarlijke grijnslach die hedendaagse f oto's ken
merkt, hun karakters zijn afleesbaar. 

'n Paar stappen verder en ik sta i n 't wi nkeltje, annex 
café. Nog klinkt er de echo van d e be wond erende uitroepen 
van de bezoekers: "Ja, z o wa s ' t b ij ons thuis". 
Zakjes reckit blauw, 'n oma vertelde aan haar kleinkind 
wat zij daarmee deed. De s un lightzeep , de plakkerige 
vliegenvangers, de Roede Ster pij p t abak van ons opa, het 
is er allemaal. Tegenove r d e ho u ten toonbank bevindt zich 
een Brabants dorpscafeeke. I n d e glazenkast staan antieke 
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flessen en kruiken in een verscheidenheid die uitnodigend 
werkt om het niet bij een glas te laten. Iedere kleine 
brouwerij had z'n eigen merk en ieder merk was het beste. 
De bierglazen zijn minstens drie keer zo groot als de uit 
hun krachten gegroeide vingerhoedjes die ze tegenwoordig 
durven presenteren. Zo'n groot glas was gemaakt voor de man 
die dorstig van het werk op de akker met een omweg huis
waarts keerde of die tijdens de zondagse preek zoveel zout 
op z'n brood had gekregen dat hij de rest van de dag nodig 
had om het weg te spoelen. 

Toen ik op de bewuste zondag van 6 september in het café op 
m'n trekharmonica zat te spelen, dacht ik een verschijning 
te krijgen. Er kwam uit de opkamer een zeer orginele Bra
bantse boerin de winkel in. Gratieus, ele.gant, voornaam, op 
en top vrouwelijk. Het groot aantal brakken van vroeger kwam 
niet alleen op rekening van de wens van Meneer Pastoor. 
Over brakken gesproken, er is ook een schooltje ingericht 
waarin de kinderen, streng gescheiden in jongeskes en meskes, 
gevangen zaten in houten klepbanken. 
Die scheiding was aangebracht vanwege de kuisheid of de on
kuisheid, God mag 't weten. In de jongensschool zwaaide de 
bovenmeester de scepter en nog veel meer, in de meisjesschool 
probeerden de nonnekes er op devote wijze iets van te maken. 
Het is mij steeds bijgebleven dat we op de bewaarschool 'n 
hele godsganseijke middag met de ogen stijf dicht, de tong 
uit de mond en de armen over elkaar hebben zitten wachten 
totdat het soeur-superieure in haar bijna bovenaardse goed
heid zou behagen om ieder kindje 'n, half zoute ruitjesdropje 
op de reeds verlamde tong te leggen. Later, toen ik tot de 
jaren van verstand dreigde te komen, heb ik begrepen dat het 
een nogal voorbarige voorbereiding op de Eerste Communie be
trof met als bijkomende factor het creëren van "zoete kindjes". 
Ook de teksten in de schrijfschriften die op de banken liggen 
getuigen van een zekere vroomheid die nodig werd geacht om 
van de kleinen volgzame kerkgangers en nuttige staatsburgers 
te maken. Die teksten liegen er niet om: 
Alcohol bederft het bloed. 
Geef den arme, Gij leent God. 
Iedereen acht een oprecht kind. 
Looft den Heer, Hij is goed. 
O.L.H. bemint ons zo teder. 
Steeds op de kleintjes gepast. Ik verdenk er onze ouders 
nog van dat zij daar een uitleg aan hadden verbonden die 
ons veel vrije tijd heeft gekost. We kregen doorlopend het 
kakkenest onder ons beheer. 
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Weg met Koning Alcohol. 
Wisten wij veel, ik kende die koning niet. We hadden Koningin 
Wilhelmina die ieder jaar op 31 augustus, de laatste dag 
van de · vacantie, voor 'n feestdag zorgde met oranje sjerpen, 
versierde fietsen, zaklopen en vuurwerk na. En er waren ook 
echte huzaren te paard. Dat was pas 'n echte koningin. 
Laat ons nog even in de sfeer van vroomheid blijven en een 
bezoek brengen aan de kapel. Vele religieuze gebruiksvoor
werpen zijn er door de inrichters van 't museum op verant
woorde wijze gerangschikt. Het altaar met daarboven 'n oud 
schilderij, geschonken door de paters van Meerseldreef, geeft 
'n duidelijk beeld van de imponerende pracht van de toenma
lige kerken. Er is veel kritiek geweest op dit uiterlijk ver
toon maar voor onze voorouders waren de kerkelijke feesten 
meestal de enige feesten die men kende. Daar, in de kerk, hun 
eigen kerk, was veel moois te zien en te horen. 'n Hoogmis 
met drie Heren, gekleed in gouden kazuifels, de vele kaarsen, 
de wolken wierook en de aanwezigheid van heel de feestvierende 
gemeenschap deed de gelovige zijn zorgen vergeten. 
Op dat moment was hij rijk en wanneer hij zag dat de welge
stelden de beste plaatsen hadden dan werd hij getroost door de 
gedachte dat in het volgend leven de rollen omgekeerd zouden 
zijn en wel voor eeuwig. Het zwarte collectezakje met koperen 
rand heeft menig pastoriebewoner voorzien van de nodige knopen 
en vanuit het koperen wijwatervat werden de beminde gelovigen 
tijdens de Hoogmis besproeid met een voorwerp dat wij oneer
biedig "pleeborstel" plachtten te noemen. 

Het was inderdaad niet zo dat alle kerkelijke zaken even 
serieus behandeld werden. Vooral de clerus moest er aan 
geloven getuige de ontelbare pastoorsmoppen en persiflages 
op geestelijke liederen en op preken. Er bestond een gezon
de uitlaatklep voor 'n teveel aan geestelijke voedsel. 
Naast het altaar bevindt zich een santenkraam, een verzame
ling heiligenbeelden of zoals ik in een etalage in Antwerpen 
zag verwoord: "Jezussen en Godden". Mooie exemplaren zijn er 
bij, ze hebben voor menig probleem een oplossing gegeven. 
De hulpverleningsdienst bevond zich destijds nog in de hemel. 
In de ruimte naast de kapel zien we een grote verzameling 
landbouwwerktuigen. Dit tot zichtbaar genoegen van de expli
cateurs die, zelf uit de agrarische sector afkomstig, met 
grote kennis van zaken de vragen beantwoordden. 'n Toestel 
met 'n rubberen uier was ontworpen om de aankomende melkers 
het vak te leren. De koeien werden daar vooralsnog niet aan 
gewaagd. De zeisen en sikkels roepen het beeld op van de 
rijpende korenvelden, de lucht erboven trillend van de zonne
hitte. Het kleurenspel van blauwe korenbloemen, witte mar
grieten en rode klaprozen. De rijen korenschoven als 't land 
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gemaaid was, de paarden voor de hoog opgeladen wagens, het 
rithmisch kloppen van de dorsvlegels, de hàast om voor de on
weersbui binnen te zijn. Idyllische beelden voor de stads
mens en keihard werken voor de boerengemeenschap. 
Alle landbouwwerktuigen beschrijven is een ondoenlijke zaak. 
Er staat, hangt en ligt zoveel en in een zo grote variatie 
dat de enige manier van kennismaken is: Ga zelf eens kijken. 
Via de bakkerij en timmermanswerkplaats komen we aan de trap 
die ons naar de voormalige stal voert. Hier is dan 'n ruimte 
zoals men die in een museum zou verwachten. Er zijn 'n aan
tal vitrines opgesteld die voorwerpen bevatten welke de moei
te van het bekijken waard zijn. Weliswaar niet meer in hun 
natuurlijke omgeving maar daarom niet minder interessant. 
Men kan van mening verschillen hoe 'n museum ingericht be
hoort te worden. In de Paulushoeve is 'n compromis bereikt. 
Wie een museum verwacht met vitrines waarin enkele speci
f ieke materiële cultuuruitingen getoond worden, kan in de 
a rchitectonisch verantwoord verbouwde stal terecht. 
Wie echter meer prijs stelt op een historische rangschikken 
za l het woongedeelte met bewondering bezien. Allebei de 
ma nieren van tentoonstellen hebben hun eigen charme. 
Res t mij nog 'n welgemeend dankwoord gericht aan al die 

n t housiaste werkers die dit prachtige huis gerealiseerd 
hebbe n. Onze gemeenschap is een waardig ontmoetingspunt 
ri jker. 

CURSUS "HIS'IDRISCH ONDERZOEK" 

r a uspic iën van de Dienst Begeleiding Regionale Geschied
fe ning houden de gezamenlijke Westbrabantse archivarissen 

n c u r sus in (regionaa l) historisch onderzoek onder de titel 
" Zo ke n n a ar Westbrabants verleden". 

e lnemers, in principe iedereen die in de ges chiedenis van 
igen regio of woonplaats is geïnteresseerd •en daar ook on

zo k naar wil verrichten~ zullen aan de hand van spec ifiek 
br b a nts materiaal ingewijd worden in de methodiek van de 

d b e o e fening. 

us i s vooral praktisch van .aard en .is niet bedoeld als 
lezingen over de Westbrabantse geschiedenis. Ook het 

sch onder~oek wordt nadrukkelijk niet behandeld. 

wo rdt gehouden in het raadhuis van Roosendaal en 
i n o ktober. 

V11111 

Il 
nlichtingen kunnen belangstellenden contact op
Oienst Begeleiding regionale geschiedbeoefening, 

- 1 9484. ' 
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IN HEI' WEEUWENOOS IDNEN GEEN WEDUWEN 
door Gerard ·van Herpen 

In de noordoosthoek van Bavel, in het grensgebied met Gilze
Rijen en Dorst liggen de zeer mooie buurtschappen Lijndonk 
en Tervoort. De bebouwde kom van 'Bavel is .iets dichterbij ge
komen. De Bunder is grotendeels volgebouwd, maar iets ben 
noordoosten van die nieuwe woonwijk ligt nog een betrekkelijk 
ongerept agrarisch gebied met veldnamen, die de klank van lage 
landen in zich dragen. Heiwei, Moeren, Lage Aard, Spurrie Akker, 
Broek, Mager Veldje, Heiland en wat denkt U van het Stomme Land. 
"Mijn vlakke land" ... 

Vier deeltjes Veldnamen, uitgegeven door de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck en geschreven door ir. Christ Buiks, zijn 
ditmaal gewijd aan de Bavelse buurtschappen Lijndonk en Ter
voort. Vanuit Breda hebt U er het zicht op, als dat zicht ten
minste niet door stofwolken van de vuilnisbelt wordt belemmerd . . 

Oostgevel van de hoeve Tiendwe g 2-4 Lijndonk. 

Foto A. Kanters (23.5.64) 
Gemeente-archief Nieuw-Ginneken 



Na ons boek 

"VAN GINNEKEN TOT NIEUW GINNEKEN" 

dat twee drukken beleefde, verscheen onlangs de derde druk 
van ons tweede suksesvolle boek 

"TUSSEN WITTE WOLK EN ANNEVILLE" 
door Jac Jespers. 

VELDNAMEN 

Reeds 20 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen in de 
voormalige Gemeente Ginneken en Bavel" . 

Achtereenvolgens waren dat : 

1. Historisch overzicht 25.04.83 80 p. 
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 25.06.83 64 p. 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 25.06.83 64 p. 
4. Ulvenhout 19.09.83 80 p. 
5. Ulvenhout en Geersbroek 19.09.83 80 p. 
6. Strijbeek 21.11.83 72 p. 
7. Strijbeek en Grazen 21.11.83 56 p. 
8. Cauwelaer 14.05.84 76 p. 
9. Bavel, Bol- en Eikberg 1 01.07.84 44 p. 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 2 01. 07. 84 44 p. 
11. Notsel en Koekelberg 1 17.09.84 44 p. 
12. Notsel en Koekelberg 2 17.09.84 48 p. 
13. Heusdenhout 1 27.04.85 56 p. 
14. Heusdenhout 2 27.04.85 56 p. 
15. Ginneken-Dorp 1 18. 01. 86 64 p. 
16. Ginneken-Dorp 2 18.01.86 64 p. 
17. Lijndonk 1 29.06.86 44 p. 
18. Lijndonk 2 29.06.86 44 p. 
19. Tervoort 1 29.06.86 44 p. 
20. Tervoort 2 29.06.86 36 p. 

* de deeltjes 2 - 8 zijn uitverkocht. 

Binnenkort verschijnen: -- Galder, -- OVerakker. 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard. 

Alle uitgaven van onze kring zijn verkrijgbaar bij: 
-'t Kloostertje, Dorpstr . 44, Ulvenhout. 
- Museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk 1 . 

Veldnamen 
Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
Tussen Witte Wolk en Anneville 

f 5,-- per deeltje 
f 15,--
f 17,50 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Fietsend door dit mooie laag1and, ziet U de wolkenkrabbers van 
Heusdenhout, dat vroeger het meest noordelijke stukje van de 
gemeente Ginneken en Bavel was. De Molen.lei doorkruist die ge
bieden ; Aan de oostelijke kant, onder Tervoort, ligt de buurt
schap Lijndonk. Deel 17 en 18 zijn aan Lijndonk .gewijd en de 
deeltjes 19 en 20 behandelen de veldnamen i n Tervoort. 

LIJN 
De verklaring van de naam Lijndonk splitst zich op in twee 
delen. De veldnaam Donk kam je i n Br abant tamelijk veel tegen. 
Buiks beschrijft het e lement Donk a ls een z andige opduiking 
in moerassig gebied en d e naam Lijn lijkt afgeleid van linde. 
De namen Lindendonk of Lindenhout wi jzen dus op de aanwezigheid 
van linden of op een l i ndenbos . In de deeltjes 17 en 18 wordt 
ook uitvoerig aandacht besteed aan grote hoeven, zoals die nog 
te vinden zijn aan de Tiendweg en aan de Lage Aard. 

De naburige aanwezigheid van Breda valt af te leiden van de 
veldnamen zoals Bredaasheiveld, Bredaasland, Bredaseweg. 
Het waren merendeels leengoederen van de Heer van Breda. Meer 
raadsels blijven namen opleveren als Brokske. Want, wo rdt daar 
nu een klein perceel mee aangeduid of een bezit van de familie 
Broks? De Nieuwe Brokserve leidt volgens Buiks naar de familie 
Broks, die ,veel voorkomt in Lijndonk en Tervoort. Ook Bavels 
zijn de namen Brokke, Brokken en Brok. Een .aardsgat heet •het 
onderste deel van een boomstam. Een Ersgatbos is dus niet be
doeld als goede grond. Een wouwer is een vijver. Uit die vijver 
ontsprong een beek, die Gilsewouwer wordt genoemd. Burgemeester 
Hans van Dun (van Loon op Zand) zou zijn boerderijtje naar zijn 
vrouw Hannekensakker kunnen noemen, maar even goed naar zich
zelf Hansengoed of Hanskensveldje. Die name n naar Hanneke of 
Hans komen in Lijndonk voor en verwijzen naar voornamen. 

KWEEK 
Ik kom in deze bundels andere verrassende veldnamen tegen, zo
als Heesakker (hees is een struikgewas), Hennip dat overigens 
niets met het gewas van doen heeft en de aanduiding met Kwade 
in Kwade Akker, Kwade Beemd, Kwade Velden, Kwàde Wei en ten
slotte Kweikakker, dat ook niet deugde want daar groeide veel 
kweekgras, een onkru i d dat in streekta al ook wel panen .wordt 
genoemd. 

Bavels buitengebied wo r dt h e t g e b i ed Tervoort genoemd in 
een foto-onderschrift . Tervoor t dankt volgens Buiks zijn naam 
aan een doo:r;waadbare plaats, een voorde in een beek. Die voorde 
lag hier in de Gilze Wouwer. Log i sch dat in de veldnamen ook 
die van Dorst veelvuldig voorkomt. Dorstseakker, Dortsebroek, 
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Dörtseheiveld, Dorstselei en Dortserijt. Een rijt staat dan 
weer op voor stroom, een waterloopje. De naam Van Rijthoven 
krijgt daarmee ook een verklaring, een hoeve aan een waterloop. 
Ook de naam Flaas komt hier voor in Hoge Flaas, Flaasweide, 
Flaasbos. Flaas is een laaggelegen beemdengebied. 

HEMEL 
De vuilnisstort ligt in Tervoort, maar die stortplaats bevindt 
zich in een gebied da~ vanouds de veldnaam Den Hemel draagt. 
Hemel is waarschijnlijk afgeleid van Heimaal, rechtsplaats, 
vierschaar, maar het kan volgens Buiks hier ook een aanduiding 
zijn van een hoger stukje grond (dichter bij de hemel!). 
Ergens in Tervoort kwam ik oök de veldnaam Vagevuur tegen. 
Is volgens Chris Buiks een tegenstelling van het toponiem 

Hemel. 

Het op zoek gaan naar de betekenis van veldnamen heeft verlei
delijke kanten. Wie afgaat op de klanken in een toponiem, komt 
soms bedrogen uit. Een weeuwenbos is dan geen bos in het bezit 
van een weduwe, maar een weeuw is wilgenhout. Wie bij Tuitel
beemd aan de familie Tuitelaars denkt, die zit ook fout, want 
tuitelen is ruilen (de naam Tuitelaars is daarmee weer wel ver~ 
klaard) . En tenslotte de naam Rouwblok voor een perceel weide 
heeft weinig met sterven of rouwen van doen, maar alles met ruw, 
stoppelig, begroeid. Nu weet U het wel weer. Het blijft boeiend 
puzzelwerk deze boekjes vèldnamen van Christ Buiks, die voor
zien zijn van duidelijke kaartjes en van veel illustratie. 
"Paulus van Daesdonck" doet er fantastisch werk mee. Christ 

PI.ANI'EN IN DE WEERSVOORSPELLI!IX; 

Wijnmaand 
Houdt de boom zi]n blaad'ren lang 
Weest voor een lange winter bang. 

Slachtmaand 
Als ~jn November nog veel bloemen ziet 
Er komt 'n strenge winter in 't verschiet. 

eens iets 

"De Stem" 25-7-'86 
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"VERDVENEN OORP" HEUSDENHOUI' N:X; SPRI~ 

Heusdenhout mag dan als zelfstandig dorp in de gemeente 
Ginneken en Bavel verdwenen zijn, de herinnering eraan is 
nog springlevend. 

De heemkundekring Paulus van Daesdonck uit Nieuw-Ginneken, 
een gemeente waar Heusdenhout tot 1961 toe behoorde, hield 
daar een fototentoonstelling over Heusdenhout vroeger en nu 
en verkocht er zijn boekjes over Veldnamen in Heusdenhout. 

De tentoonstelling van foto's en ansichtkaarten over het 
Heusdenhout van vroeger, werd zaterdag en zondag in gemeen
schapshuis De Kapelhof een complete reünie. 

"Kan ik voor uw boek over Heusdenhout inschrijven en mag 
ik gelijk betalen?", kreeg de heer C. Wirken regelmatig te 
horen in de stand waar de uitgave van "Het verdwenen Dorp" 
te bezichtigen was. 

De geschiedenis van Heusdenhout van 1280 tot 1967 is daarin 
in woord en beeld bewaard gebleven. 
Het boek verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. 
Voor een tentoonstelling van die oorspronkelijke foto's en 
kaarten liep het storm in de Kapelhof waar velen met de 
vinger konden aanwijzen waar hun over-grootouders hadden 
gewoond en waar ze zelf als kind hadden gespeeld. 

Het comité Restauratie St. Annakapel droeg het resultaat van 
jaren noeste arbeid over aan het parochiebestuur. De kapel 
uit 1518 .is van een nieuw rieten dak voorzien, de torenhaan 
is vervangen, het kruis, de toren, het schilder- en voegwerk 
zijn onder handen genomen. De Anna ziet er weer goed uit, 
alleen herstel van de ramen en nieuwe stoelen blijven op de 
verlanglijst staan. 

Uit: De Stem, 6.10.1986 

WERKEN IN Hm' MUSEUM 

Elke eerste zondag van de maand is het museum geopend van 
14.00 uur-17.00 uur. 
Graag zou het bestuur dan beschikken over een aantal mede
werkers. Wilt U ons helpen? 
Bel een van onze bestuursleden en spreek met hem af welke 
zondag(en) U ons komt helpen. 
We hebben de hulp van leden hard nodig. 



" EN ROND DE GRENS (la) 
door Ad Verkooijen 

Psychologie van den smokkelaar 

Gewelddaden moet men van de smokkelaars niet verwachten· hier 
is het smokkelfront een · onverpoosde verschalking. De sm~kke
l~ar is van.~e streek zelf. Wordt hij gesnapt, dan geeft hij 
zich over liJk een schoothondje, omdat de inbeslag genomen 
w~ren toe~ n~et zijn eigendom zijn. Hij strijkt slechts zijn 
winst op indien het tochtje gelukt. Het ergste verlies kan 
vor hem zijn, dit van tijd •••• in de gevangenis. 
Daarom vindt men zelden wapens in hun bezit. 

Smokkelen is gedeeltelijk een passie, iets lijk wildstroopen, 
maar minder gevaarlijk, daar de dader geen wapen in de hand 
heeft. Het is een passie die in elke grensstreek tot een 
bijna kollektieve psychologie rijpt. Vergeet niet, grens
streekbewoner zijn is geen lolletje, eerder een ellende. De 
menschen worden voortdurend bewaakt in hun doen en laten, 
hu~ hebben en zijn. Dit gevoel leidt tot het spel van kat en 
muis. Een onafgebroken mekaar beloeren van tolbeambte en 
smokkelaar, met een verholen genot voor wie telkens het kort
ste eind trekt. Een vreemdeling zit dadelijk in het net. Men 
moet de wegen kennen lijk de trappen in zijn huis. En er is 
de opleiding van kindsbeen af. Schoolknapen volgen de tolbe
ambten. De velddienst op tocht is dadelijk gesignaleerd. Als 
een vuurtje loopt het nieuws van mond tot mond. Aan het be
staan van een degelijk ingerichte bespiedingsdienst valt 
niet te twijfelen, van de korte broek af er in betrokken, 
wat wilt gij anders verwachten, wanneer de pijp gerookt wordt. 
Vooral omdat er gemakkelijk geld te verdienen valt. Bij een 
koe die overgebracht wordt is er een winst van 600 tot 800 
fr.; bij een big 250 tot 325 fr. 

Uit: "De Gazet van Hoogstraten" 17.6.1933. 
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LANDBOUWGEWASSEN IN HET VERLEDEN 
door Chr. Buiks 

In de laatste 25 jaar is er in de landbouw meer veranderd 
dan vroeger in een paar eeuwen. Op de zandgronden in de 
Baronie is de nadruk vooral op de veehouderij komen te lig
gen omdat de prijzen van de akkerbouwprodukten relatief 
achtergebleven zijn bij die van de veehouderij. Veruit het 
grootste deel van de kultuurgronden wordt nu ingenomen door 
grasland en mais. 
Hoe was het bestand aan landbouwgewassen in het verleden ? 
Zeer opvallend is wel, dat vroeger een zeer groot aantal 
verschillende gewassen op één boerenbedrijf werd geteeld: 
rogge, gerst, haver, tarwe, aardappelen, bonen, erwten, vlas, 
spurrie, soms ook hennep en kermil, terwijl er ook nog vaak 
allerlei tuinbouwprodukten werden verbouwd. 
Dit alles was zeer arbeidsintensief, maar gezien de goed
koopte van de arbeidskrachten en het ontbreken van andere 
werkgelegenheid was dat geen probleem. 

Bij de bespreking van de landbouwgewassen in het verleden 
moet één gewas als eerste de revue passeren: de rogge, en 
wel omdat dit meer dan duizend jaar het voornaamste voedings
middel in de Baronie is geweest. Rogge was van oorsprong een 
onkruid in tarwevelden. Het bleek in het noorden van Europa 
goed bestand tegen lage temperatuur en veel neerslag. Ook kon 
men rogge telen op relatief arme grond, in tegenstelling tot 
de tarwe, die veel hogere eisen aan de bodem stelt. Tot de 
tweede helft van de 18e eeuw, toen de aardappel zijn opmars 
begon, bleef rogge op het platteland het belangrijkste be
standdeel van de voeding. Ook bij de warme maaltijd, die 
veelal bestond uit een dikke "maaltijdsoep", kwam brood van 
pas. 

De rogge werd meestal gezaaid in november/december: men liep 
op deze manier wel het risiko van uitwinteren, speciaal bij 
een strenge, sneeuwarme winter, zoals b.v. in het jaar 1709. 
Men kon ook wel in het voorjaar de rogge aan de bodem toe
vertrouwen, maar deze zgn. zomerrogge leverde wel een gerin
gere opbrengst dan de zgn. winterrogge. 
Een groot voordeel van rogge was de ongevoeligheid voor 
ziekten; men kon jaren achtereen rogge op éénzelfde perceel 
zaaien, zonder dat er plagen in op traden, dit in tegenstel
ling tot veel andere gewassen. 
Tussen de rogge groeiden veel onkruiden, die met de hak of 
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met de hand bestreden moesten worden. Een nu vrijwel ver
dwenen soort onkruid was Bolderik, een plant die met het 
graan vanuit Zuid-Europa was meegekomen. De zaden van 
Bolderik werden met het graan gemalen en konden zo in som
mige gevallen vergiftigingen veroorzaken. Dat was eveneens 
het geval met een schimmel, het Moederkoren: de verschijnse
len zijn hier heftige jeuk en op den duur afsterven van le
dematen. 
Tot in de tweede helft van de 19e eeuw bleef rogge een be
langrijk deel van het landbouwareaal bedekken: ongeveer de 
helft van alle akkergrond was er mee bezaaid. De opbrengst, 
die tegenwoordig wel een ton of vijf bedraagt, moet vroeger 
zeer laag geweest zijn. Bij de berekening van de grondbelas
ting bij de invoering van het kadaster rond 1830 werd van 
elke kwaliteit grond de opbrengst geregistreerd: in Geel 
bracht de beste kwaliteit grond zo'n 1155 kg. rogge per hek
tare op, de slechtste amper 500 kg. (1). 
De benodigde hoeveelheid zaaigraan was ongeveer 125 kg/ha. 
Een gemiddeld gezin van 5 personen had zonder aardappelen 
ruim 1800 kg. rogge per jaar nodig; als er voldoende aard
appelen waren echter slechts 1100 kg.(10). 
Als de boerderij op slechte heidegrond lag, betekende die 
1100 kg. toch nog altijd een drie hektaren rogge. 
De oudste vermelding van rogge in de Baronie dateert uit het 
jaar 1243, wanneer . voor de huur van een boerderij te Chaam 
o.a. geleverd moet worden twee zester rogge (een zester is 
346 liter rogge. (2) 

Een gewas dat vooral op de armste zandgronden nog veel ge
vonden werd was de Boekweit. De zaden van deze _tot de fami
lie der Duizendkoopachtige behorende plant, lijken wel 
iets op beukenootjes: boek = beuk, weit = tarwe. Boekweit is 
waarschijnlijk al in prehistorische tijd vanuit Azië naar 
het westen gekomen. Er is b.v. een vondst gedaan te St. 
Oedenrode (3) en een andere te Bennekom, onder een graf
heuvel, daterend uit de bronstijd. (4) 
De eerste schriftelijke vermelding voor Noord-Brabant dateert 
uit 1391, te Blaarthem (5). Voor de Baronie van Breda is er 
een vermelding uit het jaar 1442, wanneer te Oostrerhout de 
molen van de Commanderij ter Braake verpacht wordt voor o.a. 
een zester boekweit. (6) 
Van een oud bunder kon men 40 mud boekweit dorsen. Als we 
een mud van 70 liter (of 90 ?) nemen, komen we op ruim 2100 
liter/ha., want een oud bunder was 1,29 ha. 
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Boekweit werd in de tweede helft van mei gezaaid en in sep
tember gemaaid, waarna het op een "plein", meestal . een' afge
vlagde wei bij de boerderij, werd gedorsen. 
Een zwák punt in de boekweitteelt vormde de extreme gevoe
ligheid voor nachtvorst. Tot ver in juni kon het gewas to~aal 
bevriezen, ook kon dit nog in september gebeuren. 
Boekweit werd gebruikt voor boekweitpap (boekerdepap) en 
boekweitstruif. Het was een gunstig gewas om de bodem "zuiver" 
te krijgen: allerlei onkrui d werd er onder verstikt. 
Tot ongeveer 1920 is het hier verbouwd. 

De verbouw van gerst dateert nog van een vroeger stadium dan 
die van rogge en boekweit: werd hier reeds in het Neolithicum 
verbouwd. ( 7) 
Gerst gedijt goed op vruchtbare en enigszins vochtige bodem. 
Het gewas kan in zeer korte tijd (ca. 100 dagen) een oogst
baar produkt opleveren, terwijl het tevens goed tegen een _ 
lage temperatuur kan. Ger st kan daardoor het meest noorde
lijk van alle granen verbouwd worden. Voor het bakken van 
brood is gerst minder geschikt dan tarwe of rogge, dit van
wege het lage glutengehalte. In Scandinavië worden er echter 
nog steeds een soort koeken van gebakken. Gerst was de grond
stof voor de volksdrank uit vroeger eeuwen: het bier. 
Koffie en thee waren immers nog onbekend en het drinkwater 
was meestal van matige kwaliteit. Het Middeleeuwse bier had 
veelal een laag alcoholgehalte. 
Op de zandgronden werd in de 18e en 19e eeuw maar weinig 
gerst meer verbouwd, veel minder dan b.v. rogge of haver. 

Tarwe is een graansoort, die uit het Midden-Oosten stamt : 
daar groeit deze plant in het wild. Er bestaan verschi l lende 
vormen van tarwe: Emmer, Eenkoren en Spe lt. 
De beide eerste waren in Nederland al bekend in het Neolithi
cum, de laatste pas vanaf de late Bronsti jd. (4) 
Tarwe stelt vrij hoge e i sen aan de vruchtbaarheid van de 
grond. Het was min of meer een luxe gewas, waarvan alleen 
welgestelden zich de konsumptie konden veroorloven. De ge
wone man at roggebrood. Bi j enkele grote boederijen komt men 
wel eens het toponiem Tarwe akke r tegen. Werd dus relatief 
weinig verbouwd op de zandgronden. 

Haver ·heeft zich evenals rogge ont wikkeld uit een onkruid 
in tarweakkers. In de Bronstijd we rd het hier al geteeld. (4) 
In de 4e eeuw voor Chr. i s er een vermelding uit Griekenland 
(7). Haver groeit voorspoedi g op de vochtige grond, zowel in 
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vruchtbare als minder vruchtbare substraten. 
Het gewas dient speciaal voor voeding van paarden en pluim
vee. Naast haver kende men in de Baronie een soort lichte 
haver, evene of evie genaamd, waarvan verschillende 15e 
eeuwse vermeldingen zijn overgeleverd. (6) 
Haver op goede grond kon wel bijna 1200 kg/ha. opbrengen 
(in de 19e eeuw). (1) 

Tuinbonen zijn al duizenden jaren in kultuur. (4) 
Bij de veldnamen treft men nogal eens aan: de Boonakker, of 
de Boontuin, hetgeen wel aangeeft hoe frequent dit gewas 
werd geteeld. Peulvruchten vormden vanwege hun rijkdom aan 
eiwitten een zeer belangrijke aanvulling van de overigens 
eiwitarme kost uit vroeger eeuwen: vlees was immers schaars 
en duur. Erwten worden al vanaf de Bronstijd geteeld (4): 
in de "potagie", de maaltijdsoep die het hoofdgerecht van de 
warme maaltijd vormde, kwamen vrijwel altijd erwten of ande
re peulvruchten voor. Als element in toponiemen is het ook 
wel bekend b.v. in "den erweethof" te Galder, vermeld in het 
jaar 1517 (R 424, f 126). 

Spurrie werd in de Baronie geteeld tot in de vijftiger jaren 
van deze eeuw, maar het is eveneens een zeer oud gewas. Het 
voldoet het best op arme zandgrond. Bij het verhuren van de 
Hoeve Luchtenburg onder Ulvenhout in het jaar 1555 moet een 
deel van de pacht geleverd worden in de vorm van boter en 
wel "deen helft daer af in de meye als de koeyen in de weyde 
gaen, en dander helft in den sporietyt" (R 681, f 154). 
Spurrieboter is lekkere boter; spurrie heeft nl. een gunstige 
invloed op de kwaliteit van het melkvet. 

Een totaal in de vergetelheid geraakt gewas is Kermil, ofwel 
Huttentut, een plant uit de familie der Kruisbloemen, met 
lichtgele bloemen, Camelina sativa. 
Van dit gewas werd zowel het zaad als het stro gebruikt: het 
eerste voor de bereiding van olie, het tweede vermengd met 
berkenrijs voor het maken van bezems. De verbouw van Hutten
tut dateert ook al uit de prehistorie. Kermil stelt weinig 
eisen aan de grond. In de 19e eeuw vinden we in Galder een 
Karmilakker. 

Vlas is samen met gerst en tarwe één van de oudste kultuur
gewassen. In Egypte zijn linnenweefsels gevonden uit ca. 
1500 v. Chr. ( 7) 
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Men gebruikte het zaad, lijnzaad genaamd, om er olie uit te 
persen, terwijl het stro na een langdurige bewerking, het 
linnen opleverde. · 
Tot ongeveer halverwege de vorige eeuw werd vlas ook regel
matig op de zandgronden geteeld. Nu alleen nog op de klei
gronden in het Noord-Westen van de provincie. 
In 1397 is er sprake van een "vlasghaert" te Hoogstraten. (9) 
Op Lijndonk en in Ulvenhout komt het toponiem "de Vlasgaard" 
voor. Dit waren dus afgesloten percelen, waarop vaak vlas ge
teeld werd. Het roten van het vlas mocht wegens de waterver
vuiling niet zomaar in de buurt van de bewoonde wereld ge
beuren, maar liefst zo ver mogelijk daarvandaan, b.v. in 
sloten tussen de beemden, of in vennen. 
Door de konkurrentie van synthetische vezels is de teelt van 
vlas sterk afgenomen. 

Hennep werd in de 19e eeuw en ook in het begin van de 20e 
eeuw in sommige delen van de Baronie, b.v. Teteringen wel 
geteeld voor het verkrijgen van touw. Het gewas werd aange
duid met de naam "Kemp". Veel oudere gegevens zijn er niet 
over bekend. 

Aardappelen komen uit de berggebieden van Peru en Bolivië, 
vanwaar · ze in de 16e eeuw naar Europa zijn overgebracht. 
In het begin gold het als een curiositeit, maar tegen het 
eind van de 18e eeuw werd de aardappel alom gegeten. Het 
gebruik ervan kan bevorderd zijn door een aantal misoogsten 
(10). Rond 1850 werden er zeer veel aardappelen gegeten. 
Met één hektare aardappelen was het mogelijk 3,5 maal zoveel 
mensen te voeden als met één ha. rogge. De aardappel is ech
ter een riskant gewas: er kunnen nogal wat ziektes in optre
den, en hij is gevoelig voor nachtvorst. 
Na het uitbreken van de aardappelziekte in de 60er jaren van 
de vorige eeuw, waarbij de hele aardappeloogst verloren ging, 
dreigde er op veel plaatsen hongersnood. 
Veel Ieren zijn in die tijd vertrokken naar Amerika. 
De aardappel is niet alleen belangrijk als leverancier van 
zetmeel, maar ook als vitamine C-bron. Zeker in de tijd, dat 
er maar weinig fruit gekonsumeerd werd, en er ook geen groen
ten voor handen waren, was de aardappel zeer belangrijk ter 
voorkoming van scheurbuik, de gebreksziekte die optreedt bij 
tekorten aan dit vitamine. 
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (7) 
door Spieker 

VISSEN LANGS DE MERK (7 - slot) 
Sus Heir was overigens niet de enige Mêrk-heilige die we mate
loos vereerden. Aan zijn verhalen hechtten we meer geloof dan 
aan de jaarlijkse uiteenzettingen van pastoor Vermunt, die ons 
probeerde wijs te maken dat ons Heer een hele menigte kon ver
zadigen met enkele visjes. Als Sus ze nou geleverd had, dan 
zou zijn verhaal wel geloofwaardiger zijn overgekomen. Zeker 
als er nog enkele palingen hadden bijgezeten van Driekske 
Sprangers, die we overigens nooit te zien kregen. 
Driekske ging pas pieren "schudden" als wij in het kielzog van 
Sus huiswaart keerden. 's Avonds laat, op hete dagen, "liep" de 
paling en Driekske wenste geen andere vis in zijn juten zak dan 
paling die hij vers hield tussen het en passant gesneden konij
nenvoer. Zijn kleine gestalte daalde met de duisternis en de 
mist tussen de oeverkanten. Een dobber was kompleet overbodig 
want Driekske voelde de kronkelende paling door zijn stok tot 
in zijn vingertoppen. Soms hanteerde hij ook de peur en volgens 
zijn onkontroleerbare verhalen ving hij dan "emmers" vooral als 
er onweer dreigde en de paling op hol sloeg. 
Broer Kiske Sprangers was weer een andere vedette die Driekske 
nooit in de weg zat. Hij vulde zijn avonduren meestal aan de 
"Smeekense kuil". Een hele fijne visser, die de techniek van 
het vissen op voorn en brasem in zijn vingers had en nooit met 
een leeg leefnet zat. Hij haalde emmers duivenstront bij Driek
ske "de klomp". De geur en het inwonend ongedierte van dit 
goedje trok blijkbaar hele scholen vis naar zijn stekkie. Geen 
wonder dat Driekske zelf een eindje verderop "gin stotje" beet 
kreeg en dikwijls al na een half uur achter Kiskes rug zat te 
supporteren. Meestal zat "den oude Smeekens" zijn vistuig aan 
de overkant te verslijten. Het moet wel degelijk materiaal ge
weest zijn, want al die lange jaren hield hetzelfde hengeltje 
stand en kwam er geen lek in zijn kleine visketeltje. We had
den de indruk dat hij met de jaren slechter ging zien en voer
den dat als verklaring aan dat hij zijn pie~en aan de haak al
tijd zo kort aan de kant dropte. Toen we van meester Van de 
Wouw hadden gehoord dat paling zich wel eens over land ver
plaatste, werd ons een en ander al een stuk duidelijker: "den 
oude Smeekens" zat ze gewoon op te wachten ••• en met grote 
regelmaat meer sukses! 
"Ge mot geduld hebben" was zijn lijfspreuk. Blijkbaar had "Bog
mans van over de Mêrk" weinig vertrouwen in deze stelregel. 



Met zi]n, voor die tijd, superlichte vistuig, struinde hij 
kilometers langs de waterkant. Bij elke ingang van een kuil 
zwom wel een school "windjes" vlak onder de oppervlakte en 
Bogmans zwiepte ketels vol met deze spiering uit de Mêrk. 
Overigens hadden we weinig kontakt met deze rusteloze, stuurse 
zwerver. 
Datzelfde gold voor een andere Driek die ergens langs de kus
ten van Chaam zijn domicilie had. Meestal troffen we hem sla
pend aan bij het "Rozenbos" of "het Moerke" waar later de 
Klokkenberg verrees. Het gaf ons de gelegenheid om ongevraagd 
zijn altijd strak gespannen leefnet te lichten en te ontdek
ken dat ons Heer ook in de 20e eeuw met vis kon toveren. Niet 
zelden "zwommen" er flesjes bier in het net en dat verklaarde 
natuurlijk zijn "hemelse rust". 
Op zaterdagmiddag was de visweek afgelopen. 
De ouderen werkten dan vaak thuis in de moestuin en de jeugd 
verzamelde zich weer langs de kleine weel. Daar heerste dan 
een bedrijvigheid van jewelste, want dan rukten ook onze moe
ders mee uit. Niet om te vissen maar om ons te onderwerpen 
aan de wekelijkse wasbeurt. Ze doopten ons met originele groene 
zeep uit het groene ronde bakje, toverden witte schuimkoppen 
uit onze haren die we over het hele lijf verspreidden om even 
later als sneeuwmannen in het zuivere Mêrkwater te duiken. Als 
we dan door blauw-geruite handdoeken droog en schoon gewreven 
waren, waren we rijp voor het zondagse pakske dat ons zo slecht 
paste, dat ons in een keurslijf wrong, dat nooit naar gevangen 
vis mocht ruiken en waarvan de broekzak nooit een pier of bol
leke deeg had gezien. 
Wat waren we blij als we zondags na de Mis en het Lof en na 
het verplichte familiebezoek bij die oude tantes en ooms ons 
overalleke weer klaar konden leggen voor 's maandags. Dan was 
om half vier de bovenmeester de bovenste beste want zijn 
schoolbel was weer een begin voor een weekje "vissen langs de 
Mêrk". 

CURSUSSEN OUD-SCHRIFI' 

De Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in het 
cursusjaar 1986/87 ten behoeve van amateurhistorici, ge
nealogen en andere belangstellenden cursussen "Oud- Schrift" . 
De deelnemers aan de cursussen leren het lezen en begri jpen 
van 15e-18e eeuwse documenten. Veel aandacht zal worden 
besteed. aan de lokaal- historische aspecten van de t e behan
delen teksten . 
De cursussen zijn bestemd voor beginners en voor gevorderden. 
Het aantal cursussen zal afhangen van het aantal aanme ld ingen. 
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WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (8) 
door A. J. van Eyl - van de Klashorst 

EEN GOUDEN BRUILOFT OP OVERAA 

Bij het verhaal over de gouden bruiloft van mi]n grootouders, 
beloofde ik u al een verslag van nog een gouden bruiloft, maar 
dan een heel andere. (1) 
Bij dit verhaal stond ook een verslag van mevrouw Van Dort en 
dat liep gedeeltelijk parallel met de biervolgende gebeurtenis. 
Er is beslist een overeenkomst in grote lijnen tussen Strijbeek 
en Overaa, maar zoals in folklore altijd het geval is, zijn er 
toch bepaalde facetten die zeer plaatselijk zijn. 

In oktober 1957 hadden zeer goede vrienden van ons op Overaa 
de gouden bruiloft. Ze zeiden: als je nou echt folklore wilt 
zien, dan moet je zorgen dat je in het huis bent, als de stoet 
uit de kerk komt. 
Dus ik op m'n fietske naar Overaa. 
Direkt na de zijweg naar Effen ben ik afgestapt en heb met ver
bazing een poosje staan kijken. Want daar begonnen de landerijen 
die behoorden tot "het gebuurt" van het gouden paar. Voor diege
nen die tot een "gebuurt" behoren, geldt ook de zgn. "buren
plicht" en die kan in sommige streken van ons land heel ver 
gaan. 
Typisch voor deze streek was de versiering die men had aange
bracht. Langs de omheiningen van weilanden en akkers was denne
groen gebonden met daartussen papieren roosjes. En waarom ook 
niet? Dennegroen genoeg met het Mastbos als naaste buur. 
Maar hoeveel duizenden roosjes moeten er door al die mensen ge
maakt zijn! En bleef het maar bij de omheiningen. 
Alle dieren waren versierd, en zoveel mogelijk buiten. De koeien 
en varkens hadden kransen om, ook de honden, katten en zelfs de 
kippen. Ze liepen verdwaasd rond en vonden het maar niks. Het 
was een gedraai van nekken •••• zielig voor de dieren, maar o, 
zo potsierlijk. 

De boerderij van het gouden paar was enorm rijk versierd en 
achter het huis was een grote tent opgezet met een plankier. 
Daar werd gefeest, gegeten en l ater gedanst. Meestal kwam er 
dan een "monika-man". 
In het huis leek het wel een bijenkorf. Iedereen had zi]n taak. 
De familie was nog naar de kerk, maar ieder gezin van het "ge
buurt" had jonge vrouwen en dochters aangewezen, die niet mee
gingen naar de kerk, maar voor de koffietafel moesten zorgen. 
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Er was een varken geslacht en een kalf en de voorbereidingen -
waren van tevoren door de eigen dochters getroffen, samen met 
de buren. Hoe ze die hoeveelheden verwerkt kregen? Ik weet 
het niet, maar wel weet ik dat er een aantal nieuwe wasketels 
was gekocht om in te koken. 
Er werd ook weer 3 dagen gefeest en met een enorm groot aantal 
gasten, want ook voor "het gebuurt" was een dag uitgetrokken. 
Om u een idee te geven van hoeveelheden die nodig waren: 
het dessert was een chippolata-pudding, klaargemaakt in een 
grote wasketel, een geweldig recept, een 3-sterren-hotel waar
dig, dat door de jongste dochter genoteerd was op de kursus 
fi j ne keuken van de voorlichting van de plattelandsvrouwen
vereniging. 
De hele buurt had ook weer de puddingvormen geleverd. 
Toen de stoet uit de kerk kwam, was de samenstelling weer in 
grote lijnen, zoals mevr. Van Dort die beschreef. Alles met 
rijtuigen en prachtig opgetuigde paarden ervoor. 
Voorop het "groene bruidspaar", uitgebeeld door 2 kleinkin
deren in de ouderwetse klederdracht met boerenmuts en prach
tige "gestoken doek" . 
Dan het feestkomité, officieel gekleed in de geklede jas met 
hoge hoed, daarna het gouden paar in eigentijdse kleding. 
De kleinkinderen zaten in een Jan Plezier, die aan alle kan
ten bol stond, want het waren er tientallen. 
Voor hen was de pret misschien wel het grootst. 

Een grandioos feest! 

Na deze bruiloft is er minstens nog één zo folkloristisch 
gevierd op Overaa, maar ik hoorde het te laat, anders was 
ik beslist gaan kijken. 

1. Zie BvP 57, p. 81-86 

CULTUUR EN FISCUS 

De heemkundekring Paulus van Daesdonck is een echte vereniging 
volgens een door notaris Van Bavel verleden akte. 
Dat betekent dat de Kring een rechtspersoon is en zodoende 
schenkingen en erfenissen kan aanvaarden. 

U mag in twee jaar tijd f 6500,-- vrij van schenkings recht 
schenken en in Uw testament maximaal f 13.000,-- legateren 
vrij van successierechten. 

In ons museum ligt een folder: "Cultuur en Fiscus " voor U 
klaar. 
Denk er eens over! 
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HET OUDSTE BEROEP TER WERELD:[ 

Het is een algemeen verbreide opvatting dat het oudste be
roep ter wereld dat van hoer is. 
Sommigen houden het op notaris. 
In "The Times" van 18.12.1982 stond een ingezonden stuk van 
Rodney Dennys, die een andere visie daarop heeft. Zijn ver
haal luidt als volgt. 

"Het oudste beroep ter wereld" is dat van genealoog. 
Gedurende de schimmige tijd der prehistorie, toen uitge
breide familiegroepen door de Europese wouden zwierven was 
er weinig reden om de autoriteit van de leider, de familie
oudste, te bevestigen. Toen de stammen groeiden door opne
ming van niet-familieleden, groeide tevens de noodzaak om 
de samenhang te bekrachtigen door het reciteren van de 
stamgeschiedenis en de daden van vroegere helden evenals 
de afstamming van de leider uit de een of andere goddelijke 
stamvader. 
De door onze Saksische koningen gelegde nadruk op hun af
stamming van de god Wodan is hiervan een goed voorbeeld en 
de in de "Anglo-Saxon Chronicle" voorkomende genealogieën 
maken duidelijk wat ik bedoel. 
Voordat de primogenituur (eerstegeboorterecht) regel werd, 
maakte een dergelijke afstamming dat men recht op het koning
schap kon laten gelden. Daarom had ieder vorstje zijn hof
barden die de stamhelden verhëerlijkt~ en de afkomst van 
de heerser konden reciteren. 
In de tijd dat de hele familie incestueus maar vrolijk
onwetend in hetzelfde bed sliep en toen aan jongens en 
meisjes in de vrije natuur geen strobreed in de weg werd 
gelegd en bastaardij geen schande was, waren prostituees 
niet nodig. 
Slechts toen men in steden ging samenwonen werden de maat
schappelijke omgangsvormen stroever en de meer loszinnige 
vrouwen merkten dat verveelde echtgenoten en gefrustreerde 
jongelingen bereid waren voor hun diensten te betalen. 
Als ervaren professioneel genealoog neem ik het u kwalijk, 
mijne heren, dat u mij lager plaatst dan de hoeren. Ik 
geef toe dat ze v66r advocat e n, notarissen en beëdigde land
meters komen en ik geloof eveneens .dat ze er niet eerder wa
ren dan de dokters, die evenals zi j, beroepshalve geld voor 
hun diensten vragen , 

Gelezen in : Gens nostra j r g . 39 nr. 2. 
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ST.AMBCX:M<AMER ·IN PRINSENBEEK 
door Kees Ieijten 

Het onderzoeken van de stamboom .:is een van de vele activiteiten 
van de leden van de Brabantse Heemkundekringen. 
Soms moet je ver weg, zelfs naar het buitenland . 
Wanneer je naar de naam Leijten luistert kom je gegarandeerd 
op het gemeentehuis van Prinsenbeek terecht. Beek zoals wij 
het hier noemen, is het stamland van o.a. de families Leijten 
en Dirven, twee families, die tal van vervlechtingen met el
kaar kennen. 

Wanneer j e stam in Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch of Stand
daarbuiten zijn wortels heeft kun je tegenwoordig voor het 
stamboomonderzoek ook terecht op het gemeentehuis van Prinsen
beek, waar het streeka rchivariaat Markkant een studiezaal heeft 
ingericht onder de erg goed aandoende naam "Stamboomkamer". 
Men kan daar de Burgelijke Stand, de D.T.B.-boeken en de Bevol
kingsregisters raadplegen van genoemde 5 gemeentes. 
De Archivalia zijn deels op microfilm, deels in fotocopy en 
deels echt aanwezig. In een oud schoollokaal van de Apolloschool 
is deze "Stamboomkamer" ingericht, terwijl archivaris Rien Wo l s 
in het aangrenzende "kleuterleidsters-kamertje" van weleer z'n 
werk doet. Een uniek initiatief, dat de Prinsenbeekse Wethouder 
Herman Dirven beslist deugd zal doen . Hij was 't imme r s, die 
Rijksarchivaris Dr . Louis Pirenne destijds uitdaagde het West
brabantse deel van het Rijksarchief in Breda te deponeren. 
Een klein deeltje ligt nu in Prinsenbeek, bij hem "thuis"! 

De stamboomkamer is geopend op werkdagen tijdens de kantoor
uren (9.00 uur-17.00 uur

1
behalve tijdens lunchpauze). 

HEI' OUDSTE BEROEP TER WERELD ][. 

Electriciens beweren het oudste beroep ter wereld te hebben. 
Een dokter, een advokaat en een electricien twisten daarover. 
Wij hebben het oudste beroep zei de advocaat, want we moesten 
al pleiten voor Kain toen hij Abel had vermoord. 
Onzin zei de dokter. Wij hebben reeds geholpen bij de geboorte 
van Kain en Abel. 

De electricien veegde echter beide beweringen van tafel . 
Wij hebben het oudste beroep zei hij, want toe de Schepper zei: 
"Het worde licht", hadden wij reeds vijf dagen kabels getrokken. 

Gelezen op een kalenderblaadje. 
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"DE POT MET DRIE OREN" VAN OLEN EN PIETER BREUGEL 
DE OUDE 
door Pater Wilfried Mertens o.f.rn. cap. 

De Pot met drie oren, soms ook genoemd "De Keizer Karel•kan", 
en Breugel: Hoe rijmt men dat tesamen?? Wel! Luistert! 
Olen is een gemeente in de provincie Antwerpen, arrondissement 
Turnhout. Olen is beroemd om de vele vertelsels over "De boeren 
van Olen". Eén daarvan is het verhaal: "De pot met drie oren". 
Volgens de sage zou keizer Karel de Vijfde (geboren te Gent in 
1500), uit die pot of pint gedronken hebben. 
Keizer Karel was een blijmoedig en joviaal man, een rasechte 
Vlaming, die een pint goed bier niet versmaadde. Meermaals 
bracht hij een bezoek aan zijn zuster Maria van Hongarije, land
voogdes van de Nederlanden. Deze verbleef vaak op haar kasteel , 
een jachtslot, te Turnhout. 
Daar, in de Kempen, nam de keizer af en toe deel aan een jacht
partij. En "men" zegt dat hi j bij die gelegenheid in Olen kwam 
en daar in de herberg "De oude Stier" een pot Diester-bier be
stelde. De waard presenteerde hem de pot of kan met een oor, 
doch hield zelf de pot vast aan het oor. (Servaas Daems heeft 
er zelfs een gedicht op gemaakt). 
De keizer, zo gaat het verhaal verder, liet in "De OUde Stier" 
een pot afgeven met twee oren. En toen hij weer eens op jacht 
was, wilde hij het effekt met die nieuwe pot zien . De waard 
bracht hem nu het bier, terwijl hij beide oren van de pot vast 
hield. Nog moeilijker voor de klant om de pint aan te pakken! 
Toen liet de keizer een pot met drie oren maken en liet die aan 
de waard bezorgen. Wat gaat er nu gebeuren! 
Bij zijn derde bezoek aan "De oude Stier" bestelde de keizer 
zijn bier. De waard bediende prompt en presenteerde nu de pot 
die hij met beide oren vasthield, het derde oor naar zich toe
gekeerd, zodat de keizer nog geen kans kreeg de pot bij een oor 
aan te nemen. 
Aldus het verhaal over "De pot met drie oren" te Olen. 
Welnu, onze Pieter Breugel de OUde is stellig in Olen een pint 
gaan pakken en heeft de alom bekende pot met drie oren gezien. 
Op twee van zijn schilderijen, "De Boerendans" en de "Boeren
bruiloft" zien we heel duideli jk de man, die de doedelzakspeler 
een "pot met drie oren" aanbiedt; op de andere prent staat een 
man die zelf uit een pot met drie oren drinkt. 
Pieter Breugel de oude is wel de geli jk een "Kempenaar" die ken
nis heeft van de verhaa ltjes uit zi jn streek. 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (27) 
verzameld door Mw. E. v.d. Wijngaard-van Bavel 

HET PLEKJE BIJ DEN MOLEN 

Ik weet een heerlijk plekje grond 
Daar waar die molen staat 
Waar ik mijn allerliefste vond 
Waarvoor mij 't harte slaat 
Ik sprak haar voor de eerste keer 
Aan d'oever van de vliet 
En sinds die tijd kom ik daar meer 
Die plek vergeet ik niet. 

Refrein: 
Daar bij die molen 
Die mooie molen 
Daar woont het meisje 
Waar ik zooveel van hou 
Daar bij die molen 
Die mooie molen 
Daar wil ik wonen 
Als zij eens wordt mijn vrouw. 

Als in den stille avondstond 
De zon ten onder ging 
En ik haar bij den molen vond 
In zoete mijmering 
Fluisterde zij mij in het oor 
O heerlijk säam te zijn 
De molen draaide lustig door 
En ik zei liefste-mijn. 

Refrein 

'k Zie den molen al versiert 
Tereer van het jonge paar 
Het heel dorp dat juicht en tiert 
Zij leve menig jaar 
En zie ik trotsch de molen staan 
Dan zweer ik in dien stond 
Nooit ga ik van die plek vandaan 
Waar ik mijn vrouwtje vond. 

Refrein 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESIX>l'O< (56) 
Bij de opening van ons museum kwamen vele leden en belang
stellenden met "d'n krommen arm". Men bracht wat mee voor 
Paulus . Tot 1 oktober werd onze collectie o . a. aangevuld 
met 

Archeologie 
Stuk versteend hout, ijzeren kogels. 

Archief 
Melkvergunning, notarisaktes. 

Bakker 
Bakblikken, houten deeghamer, blikken 

Bibliotheek 
Geschiedenis Sprang-Capelle, Jaarboek Spijcker, Kleine 
Religieuse Monument, Scriptie Kerk Bavel, De Witte, 
Post Vloeiweide, vele oude boeken. 

Café 
Plaat 3 musketiers, vooroorlogse fles oude klare, 
2 componistenbeeldjes , 2 vogelkooitjes, bierpullen, 
bierglazen, spoelbak, tapkraan "Drie Hoefijzers", 
oude schilderijen, asbak. 

Carnaval 
Schilderij Bavioanen. 

Curiosa 
Bijouteriedoosjes, horloge, s chri j ftafe l Rechtbank Breda, 
2 oude marsboekjes, opmaakt asje , fi lmdoosjes , set brommer
plaatjes, accordeon, landschapsschilde r i jen, pijpekopjes, 
doos met koperen kannetj es, i ngekleurde kaart Ginneken, 
stenen voor put, wapensteen , schilde r i j museum, brillen en 
kokers, scheermessen, sleute lbord , kogeltang. 

Foto-archief 
Serie foto's Pe:khoeve, a l l er l ei oude foto's. 
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Electra 
Oude stofzuigers, TV, radio's, porceleinen isolatiepotten. 

Imkerij 
Draagbaar voor korven en kasten, 2 korven, kast. 

.-~ 

Kleding 
Uniform Marechaussee, slobkous, oude sjaals, schilderij 
klederdracht, mutsen. 

Koninklijk huis 
Diverse boeken, bekers, drinkglazen, koektrommels, 'n bal
pen, legpenningen met beeltenissen van Willem II, Wilhelmina, 
Juliana, Beatrix en de prinsessen. 

Land- en tuinbouw 
Aardbeienben, riek, boterstempels, tims, ossenhaam, zandhaam, 
kleihaam, mollenklem, rattenklem, juk met twee emmers, houten 
kaasvorm, gewichten, tims, melkbus. 

Melkboer 
Melkmaat, melkvergunning. 

Metselaar 
Metseltouw, truweel. 

Kamer 
Nachtkastjes, wastafel, haal, oude stoof, stoelen, heksen
bal, 2 koperen vazen, fotolijstje, houten koffer, tafelkleed, 
koperen cachepot, deurrooster, borden op schouw, paraplubak. 

Kelder 
" Volle en lege weckflessen, wasmand, ijzeren pannen. 

Keuken 
Serviesgoed, bestek, houten lepels, wasbord, wetplank, 
koektrommel, vaas, messendoos , vergiet, boterk oele r, 
strijkplank, strijkijzer, koffiemolen, sodapot, wa s z a k, 
puddingvorm. 

Religie 
Schilderijen van Jozef, Maria, H. Familie, groot k r ui s beeld, 
bedieningskruis, medailles, div . beelden, alta ardwaa l, div. 
ko llektebusj e s, speelgoed-altaar . 
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Religieuze bibliotheek 

Contributieboek R.K. Arb. bond "St. Joseph", handboek H. 
Familie, boek H. Officie, Prentenboeken Kinderbiecht en 
Eerste H. Communie, Rozenkransen. 

Schoenmaker 

Priem, doos schoenmakersgereedschap, leesten, spijkerbak. 

School 

Leesplankje, letterdoosjes, stempelinkt, griffeldoos, school
bord, godsdienst platen, vele schoolboeken, schoolplaten. 

Speelgoed 

2 haktollen, pop, proppenschieter. 

Timmerman 

Spijkerbak, rijschaaf, vijl, verstekapparaat, lijmklemmen, 
vele boren, nijptang, beitels, schietlood. 

Tweede wereldoorlog 

Bonkaarten, kogels, kist oorlogssigaren, doos crackers, 
persoonsbewijs, minutiekist, geweerkogel. 

Winkel van Sinkel 

Doos tabak, doosjes lucifers, peperbusjes, doosje thee, 
Drosteblik, snijmachine, buisman, oude flessen, rol oud 
behang, oude kassa, "Margarine"-plaatje, pakjes naalden, 
reclamekaarten Hero, doosjes Chief Whip. 

Schenkers waren: de dames, heren, families J. v.d. Aa, 
Adriaanse, Adriaens, F. v.d. Avoort, H. Baartmans, J. Backx , 
J. Bastiaansen, v . d Bogaert, Baarnaars, de Bruyn, Ca r ton, 
W. Colsen , J. Denis, Diepe nbrock, Diepenhorst, P. Diepstraten, 
Dikmans, C. Dirven, Olga v. Do r s t, J. v. Dort, F. v. Genuchten, 
v. Gils, v. Ginneken, Gooyers, v. Goal, Gie lickx, c. v. Gurp, 
v. Gils, M. Hamel, A. v. Harten, C. Haverma ns , A. He estermans, 
J. Hoogeslag, J . v. Hooydonk, J . Ka nters, Kl inkhamer, Knibbe 
ler, W. Langen, C. de La nge, A. Leijten, v .d . Li nden, A. Luyten, 
J. v. Loenhout, D. Mee ren, Moo lenaa r, M. v. Ni mwegen, L. Nouwens, 
H. Oomen, A. Oonincx, J. Parida ens , Platzbe ker , v. Poppel, M. 
Pijnenburg, L. Remysen, H. Rynen, v . Sche ndel , C. Sc hoenmakers, 
Segers, J. Sips, J. Sne pvange r s , A. Stoop, P. Tempelaars, H, v.d . 
Velden, G. Verheyen, H. Verhoeven, Verhage n, de Vries, A. v.d. 
Westerlaken, Wiegersma en Zrs. Fra nc i acanessen. 

Ook werden grote en kleine geschenken ontvangen van Harmonie 
St . Caecilia Bavel, Constantia Ulvenhout, Jeugdraad Ulvenhout, 
Dorpsvolk Nw. Ginneken, de Blaosaope Ba vel en de Baviaonen 
Bavel. 
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VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (13) 
door Peer van de Schraanswaaye 

Toen ik 'n tedje geleje op 'nen mêrge pap ging haole op t 
botterfabriek hek gedomme wa gezien waor ik van stond te kijken. 
Jao en da zode gullie ok gedaon hebbe, beste meese, want wa da 
betreft weet ik de weg toch wel in 't febriek. 
Ik koom er zo zoetjes aen al verschaaije jaore, iedere week twee 
keer om kerremulkse pap te haolen. Daor kom nog bij, dak nog een 
endje in 't bestuur gezete heb; affijn, dan witte gullie wel dak 
toch al wel us meer wa vrimds gezien heb, wa meschienerieje be
treft. 
Maar 'n paor weke geleje, neeje, 't is gedomme nie te gelove, 
'n meschien, meese, waor on d'n ene kaant de mulk in gaot en die 
is er nog mar aamper in of on den aandere kaant kome de pakskes 
goeie roombotter eruit. 
Ja. dan staode toch mee oew ore te klapperen; vural as ge al 
jaore on 'n stuk op diezelfde plak een grote kernton hêt zien 
draaije. 
'k Heb wel us herre zegge, dat ur in Amerika meschienes zijn 
waor on den ene kaant de koeije ingaon en aon den aandere kaant 
de blikskes kurnetbief uitkome, ofschoon ik ut nooit heb kunne 
gelove. 
Mar nou, beste Ulvenhoutse en Baovelse meese, kunde bijna net 
zoiets zien in ons eigen durpke, in de botterfabriek. 
Jao, dieje techniek gaot mar steeds vuruit, ze staon tegesworig 
nergus mir vur. 
En ak oe dan nog erbij vertel, dat de direkteur me zee, Peer, 
zee-t-ie, over een stuk of wa jaore, dan kome ze mee 'n meschien 
uit die melk mokt, dan kunde oew koeije wel opruime, mar neeje, 
kijk, da geloof ik nou toch nie, ziede, want wa motte de boere 
dan toch mee durre tijd doen, en al die goeije waaije leeg, om 
van de smid mee zenne schriekdraod nog mar nie te spreeke; da 
doen de meese wel. 

Ufö Nieuw Geluid, 19.1.1969, ~;;:;a;~. '.~"" 
BIJGELOOF 14 7) . :~fl!.iiftf ~'iUr tà:T=~"-

, 
Als men een kat krijgt moet men de brenger een dubbeltj e 
geven; anders zal de kat spoedig sterven. 

UITSPRAAK (54) 

d'OUden d'r heerd 
is ons alles weerd 

VAN PAULOS 

i nformatieblad voor de l eden van de heemkundekrinq "Paulus van Daesdonck" 
•ieuw-Ginneken. Het staat i nternat i onaal qe r eqi•treerd onde r ISSN- 0166-0438 . 

verachijnt v i jf maal per jaar en qeef t naa• t veel i nf ormatie voor de leden 
vel e kleine bijzonderheden an aa illante detail• ui t de qeschiedenis van de 
~ere Heerlijkheid Gi nneken en Bave l, de qemeente Ginneken en Bavel en de qe
lleent• Hieuw-Ginneken. 

Wak tie 
lledalctie-adnts 
Ciulaqtekeninq 
Lay- out 

C.J.M. Leijten en J .'C. van der We• t er l aken 
Craenlae r 18, 4851 TK Ul venhout , 076 - 61 27 42 
J . A. M. Soeterboek 
C. J.M. Leijten 

De heemkundekr i nq "Paulus van Daeadonck" we rd opqericht 3 apri l 1975 en koninklij k 
erkend als vereniqi nq op 25 novembe r 1975. 
De vereniqinq i s i nqeschr even bi j de Kame r van Koophande l t e Breda onde r nummer 
v 282568. 

l ekret a r i aat 
lankrekeninq 
Gir orekeninq 

Vanq 21, 4851 VL Ul venhout , 076 - 65 38 94 
52 .18 . 33.639 t . n .v. Paulu• van Dae•donck 
37 .1 3.311 t . n . v . Paulu• van Dae•donck 

L!d• nadmi nistratie 
" ulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ul venhout 

W!SSUM 
De heemkundekrinq heeft een eiqen heemkundiq mu•eum op he t adres Pennendijk 1. 

e t museum i s qeopend elke l e zondag van de maand van 14.00 uur- 17.00 uur en op 
verzoek •. Schenki nqen voor de kollekt ie gaarne op de adres aen : 

A. Lui j t en 
A. Lodewi jk 
A. Verkooijen 

' t Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

l lS'l'UtJR 
.J .C. 
C.J.M. 
.J,11. E.M . 
A.P .J.M. 
A.P. B. 
.J,A,M. 
A, M. M. 
W.A. 

van de r Westerlaken 
Lei jten 
Jespers 
Luijten 
Lodewijk 
Grauwmans 
Verkooijen 
Lanqen 

~CATIES 
~Monumentenboekje 

lt77 Molen "De Korenbl oem" 
lt77 130 jaar Mar i as chool 
lt78 Korenmolen "De Hoop" 
lt79 Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout 
lt80 Van Gi nneken tot Nieuw Ginneken 
lt81 Driekwarteeuw Cons t antia 
lf82 David Tomkins 
lt83 Ve ldnamen 1 - 20 (1983- 1986) 
lt83 100 j aar school Ga lder 
lt84 Carnaval in Oud- en Nw . Ginneken 
1184 Gouden Paul us 
1185 Tussen Wi tte Wolk en Annevi lle 
1186 Wandelen in Strijbeek 

Ulvenhout 
Bava l 
St ri jbeek 

076 - 61 29 26 
01 613 - 17 80 
076 - 61 31 55 

voorzitter 
vice- voorzitte r 
•ekre tari• 
2e •ekretaris 
penn i nqmeest e r 
t echn i • ch koördinator 
medew. Ga l de r / Str ij beek 
medew. Bave l 

(19841 
(1985) 
(1 986 ) 
(1984) 
(1985) 
( 1986) 
( 1985) 
(1985) 

J. M.E. M. J e•pe r a (u i tve rkocht ) 
J .C. van der We•t e rlaken 
C.J. M. Leijten 
H. J . Dirven, K. A.H . W. Leende rs e.a. 
Dr. J . L. M. de Leppe r 
H. J . Dirven, J.C. van der West e rlaken 
J.C. en R. van de r We• terlaken 
Dre . H.J.C. Ve r hoeven (B . v . P. 39 ) 
I r . Chr. Bui k• 
A. M. M. Verkooijen e . a. (B.v.P. 44) 
Brieven van Paulu• (46 ) 
Redek ie e . v .a. (B. v.P. 501 
J ee J e•pen 
Jac J e•per• en Dr• . Harry Ve rhoeven 

t!p!IAATSCHAP 
et ver eniqinqsjaar van de heemkundekring l oop ven 1 •eptember tot 31 auqus tus. 

a t diverse heemakt i viteiten, l ezingen, tentoon• t e ll i ngen en excur s ies geeft 
• krinq het tijdschrift "Brieven van Peulu• " uit. 
e t lidmaatschap van de Kri nq geldt voor het oehe l e gezin en bedraagt voor het 

ver eniqinqsjaar 1986-1987 f 25, -- per jaar . 

e . a. 




