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Met het onvergetelijke bezoek aan de paters van Meerseldreef
in het Belgisch e deel van ons oude h e rtogdom Brabant nog vers
in het geheugen , verschijnt hierbij het 31e deel van onze
"Brieven van Paulus".
Vanwege de stijgende druk- en verzendkosten heeft het bes tuur
van onze Kring besloten voortaan gee n aparte konvokaties meer
rond te zenden, maar die op te nemen in dit blad.
Op bladzijde 102 zo'n eerste konvokatie voo r U met heel veel
b e langrijke da ta , waarvoor U geen uitnodiging meer krijgt.
Noteer ze in Uw agenda e n zorg van de partij t e zijn bij de
lezing van Jan Naaykens en de gepl a nde eksursies.
W. van der Voort , Wippel Houben e n Pater Wilfried Merte ns
vertellen in d e ze Brieven over Meerse ldreef, Jan Soeterboek
maakt er een h eerlijk t e k e n i nge tj e bij voor op de omslag.
Hij noemde het " Ee n horruna g e aan d e Brabantse verteller
Fe lix Timmermans ".
Verder voor U wee r v e l
v r h a l e n, bijdragen en beschouwingen
van allerlei aard z o a l s De Mole nlei, Koppermaandag, Gebedsgenezing, Carna v al s li e d j s (Ke nt U e r nog?) en ga zo maar door.
De Agenda is verde r aange vuld . Notee r de data alvast in Uw
agenda. Ook het nieuwe v e r e nigingsjaar komt reeds om de hoek
kijken.
Dat begint met een tentoons te lling in Ulvenhout en e i ndigt
in Bavel met een tentoons t e lling waarvoor wij als motto kozen:
"VAN RADI OSPOEL TOT T.V.- SATELIET
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Op maandag 23 maart hebben wij op veler verzoek de rase ,.-,hte
Brabander Jan Naaykens weer eens uitgenodigd.
velen van U zullen de onvergetelijke avond herinneren, ·~~ ie wij
samen met hem in de nu afgebrande schuur van de Pekhoeve mochten beleven. Dat is nu al weer vier jaar geleden •
Hij heeft nu een ander onderwerp gekozen, nl. "Brabantse Volkshumor". Dit gebeuren zal plaatsvinden in de Fazanterie.
Aanvang: 20.15 uur.

Nieuw-Ginneken, 15 Sprokkelmaand 1981

An d

leden van de Heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK
c hte Heemvrienden,
teeds stijgende portokosten en het feit, dat ongeveer de
l!t van onze leden buiten Nieuw-Ginneken wonen, heeft het
tuur van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck doen bealu~ ten om voortaan ~een konvokaties meer rond te sturen.
D aankondigi ngen van lezingen, ekskursies, tentoonstellingen
te . z ullen van nu af aan in de Brieven van Paulus gepubliceerd
worden.

Op zondagmorgen 3 mei zullen we naar aanleiding van het a rtï kel van de heer Laarakker en onder zijn leiding een wa nde ling
maken door het gebied dat Spinola tijdens de tachtigj a ri ge
oorlog gebruikte om er fortificaties aan te leggen voor het
beleg van Breda. Al wandelende hopen we hier en daar wat herkenningspunten terug te vinden.
U leest het artikel van de heer Laarakker er nog maar e e ns op
na. (Brieven van Paulus nr. 30 blz. 71).
Verzamelpunt : Het monument van" 't Lestogenblik" aan de Zandbergweg, wat onlangs door Burgemeester Merkx v a n Breda en
Burgemeester van der ven van Nieuw-Ginneken broederlijk en
met vereende krachten is onthuld .
Aanvang: 10.00 uur.
Met vriendelijke groeten

bestuur zal in de nabije toekomst alle Brieven van Paulus
post verzenden, wat alles bijeen toch een kostenbesparing
opleveren. Wij zijn al druk doende met het inventarisere n
n het rangschikken van postkodes.

namens het Bestuur van de
Heemkundekring
Paulus van Daesdonc k

Wat s taat de komende maanden zoal op het programma?
Zondagmorgen 22 februari gaan we op bezoek bij de Heemkundekring "De Vlasselt" in Ter heijden. We gaan dan o.l.v. de hee r
L rakker een bezoek brengen aan de Liniën van de Munnikenhof
De~ Hout. Deze verdedigingswerken zijn aangelegd in 1701
oor Me nno van Coehoorn en behoorden tot de vestingsgordel
da-Te rheijen-Geertruidenberg.
n ve rwachtte nl. vijandelijke troepen uit het zuiden tijden s
Spaans-Oostenrijkse Successie-oorlog. Deze Liniën zijn nog
V 11 dig i ntakt en zijn daardoor zeer interessant, vooral om
l ijn geologische , bodemkundige en biologische aspekt en. Hun
gische waarden hebben ze overigens nooit hoeven bewijzen.
m len : vóór de brug over het Markkanaal rechtsaf.
ng : 10 . 00 uu r .

Wester laken
voorzitter

KONTRIBUTIE
Betaalde U de kontri butie al voor dit lope ud ve r e nigingsjaar
(1 september-! augustus ) ?
Zo niet, doe het vandaa g nog!
Lidmaatschap tot 31.8.1981
f 20,-Lidmaatschap tot 31.8.1982
f 40,-Postgiro 37.13.311
Bankgiro 52.18.33.639
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AGENDA 1980-1981

27

Begin 6e verenigingsjaar '80-'Bl
Congres studie Land en Volk in de Kempen
Spastie fietstocht - Onze Kring beschrijft de
monumenten
·
Besturendag Brabants .Heem te Oisterwijk

ok •

15
27

Brieven van Paulus 29
Jaarvergadering Paulus van Daesdonck in Fazanterie

nov.

1
24

Studiedag Volkskunde te Etten-Leur (Nobelaer)
Praatavond in "Het Wapen van Nieuw-Ginneken" te
Galder

d e.

15

Brieven van Paulus 30

an

12

Bezoek aan Capucijnerklooster in Meerseldreef

1

pt . 1
20
21

------------------------------------------------------------br. 15
Brieven van Paulus 31
22

10.00 uur Ekskursie naar Munnikenhof in Terheijden

maart 23

20.15 uur Jan Naaykens met "Brabantse Volkshumor"
in Fazanterie.

pril 15
mei

.J
28

j uni 15
27/28
28
ug.13-16
31
pt . . •
26/27

Brieven van Paulus 32
10.00 uur Ekskursie naar 't Ginneken
Harmonie St. Caecilia uit Bavel gaat dauwtrappen
Brieven van Paulus 33
Bavel Anno 1920
Tentoonstelling "Uit het Rijke Roomse Leven"
in Bavel
33e Heemkamp in Zeeland (NB)
Einde 6e Verenigingsjaar
6e Jaarvergadering
Tentoonstelling in zaal "De Harmonie"

komt er nieuws
- Hoe linker, hoe flinker
- Hoe rechter, hoe slechter.

DE STICHTING VAN HET CAPUCIJNENKLOOSTER TE
MEERS EL-DREEF
door W.J. van der Voort
Op 5 juni 1625 kwam de stad Breda na een beleg van ruim

negen maannP.n door de Spaanse velàheer Spinola weer in
Spaanse handen.
Tijdens het daaropvolgende Spaanse bestuur vestigden zich
Capucijnen,Jezuiëten en Minderbroeders in de stad, die tot
dan toe geen mannenkloosters binnen haar muren had gekend.
Hun aanwezigheid werd noodzakelijk geacht niet alleen voor
de zielzorg van het grote garnizoen van Spaanse soldaten,
van wie velen vrouwen en kinderen bij zich hadden, maar
ook voor het volledig herstel van het katholieke lev.en in
de stad en de Baronie van Breda.
Met grote financiële steun van de infante Isabella l) en
haar gevolg kochten de Capucijnen, Jezuiëten en Minderbroeders in de stad kapitale huizen, die zij tot klooster
en openbare kerk inrichtten. zo "werwierven de Capucijnen
het huis van de Drossaard van Aerssen met enkele aangrenzende panden in de Catharinastraat.
Toen op 10 oktober 1637 na een beleg van ongeveer twaalf
weken door Frederik Hendrik de stad weer in staatse handen
kwam, werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden en werden de religieuzen uit de stad verdreven.
Voor het vervullen van hun godsdienstplichten waren de
Bredase katholieken toen aangewezen op de kerken van de omliggende dorpen. Maar toen in 1648 bij de Vrede van Munster,
die een einde maakte aan de 80-jarige oorlog, de uitoefening
van de katholieke eredienst in de staatse Nederlanden werd
verboden en de katholieke kerken in hervormde handen overgingen, was hun ook deze mogelijkheid ontnomen. Voor vele
gelovigen in de stad en de Baronie werden toen Meerle en
Meersel, gelegen aan de zuidelijke Spaanse Nederlanden, de
plaatsen, waar zij 's zondags de misviering gingen bijwonen
voor zover zij dat nie t in het geheim deden in geimproviseerde kerkruimten in partikuliere huizen.
Nu hadden de Capuc ijnen tijdens hun 12-jarig verblijf in
Breda zich zo goed ingeburgerd in de Baronie dat in de loop
der volgende jaren enkele invloedrijke families gingen samenwerken om hen zo dicht mogelijk bij Breda te vestigen om
zo de katholieke bevolking ~ijstand te kunnen verlenen. De
gedachten gingen daarbij uit naar Meerssel.
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Het duurde echter nog vele jaren eer dit verlangen werkelijkheid werd. Het was Jan de Wijse, een. rijke en invloedrijke
Bredase koopman, van wie tenslotte het initiatief uitging
om tot oprichting van zo'n vestiging te komen. Hij werd in
1636 geboren als oudste zoon van Geraert de Wijse en Maria
Huijbrechts Sprongh. Hij huwde in 1671 met Ida van Rucphen
uit welk huwelijk vier kinderen werden geboren, die allen
echter vroegtijdig overleden.
Al zeer vroeg had Jan kennis gemaakt met de verdoken aktie
· voor de belangen van de katholieke bevolking, waaraan zijn
vader intens medewerkte. Zijn jongere broer Jacobus werd
in 1666 Capucijn onder de kloosternaam Franciscus van Breda.
Nadat deze in 1671 tot Diaken was gewijd werd hij de schakel
tussen de families, die de Capucijnen zo dicht mogelijk bij
Breda wensten, en de Capucijnen zelf.
Toen Jan de Wijse eens, naar hij later vertelde, te paard
onderweg was van Breda naar Meerle en gekomen was op de
Meerselse Heide op de plaats, waar later het klooster zou
verrijzen, moest hij over de brede sloten en grachten heen.
Zijn paard weigerde echter verder te gaan hoe hij het ook
aanspoorde. Het werd zo onwillig en onhandelbaar dat hij
slechts met grote moeite in het zadel kon blijven. Tenslotte
merkte hij met behulp van zijn ruiterstok de plaats, waar
een en ander zich afspeelde, en .keerde naar Breda terug. Hij
zag in deze gebeurtenis een vingerwijzing van de goddelijke
Voorzienigheid dat op die plaats een klooster gesticht moest
worden.
Bij de Capucijnen, die al in 1585 vanuit Frankrijk naar Antwerpen waren gekomen om hun eerste stichting te vestigen en
reeds naar de belangrijkste steden van België waren uitgezwermd, vond hij niets dan sympathie voor deze stichting.
Nadat de Provinciaal, Pater Michaël van Oudenbosch, begin
1686 zijn toestemming tot oprichting van het klooster had
gegeven, ging alles zeer snel in zijn werk. De gronden, d ie
Jan de Wijse voor de stichting had uitgekozen, waren eigendom van Maria Gabriella de Lalaing, douarière van de Rij ngraaf van Salm, opvolgster van haar overleden broer François
Paul de Lalaing, Graaf van Hoogstraten. Jan ging zelf de
gravin te Antwerpen opzoeken en op 15 juni 1686 gaf zij de
Capuci jnen schriftelijk toestemming om op haar gronden te
M erssel een hermitage te bouwen en schonk daartoe twee
under hei de.
p 1o ·september 1686 verleende Karel II, Koning van Spanj ,
z j n toestenuning tot oprichting van het klooster en op 14
mb r 1686 ook de bisschop van Antwerpen.
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Omdat Jan de Wijse een gro.o t deel van zij n f ort·.lin wilde be -steden aan de stichting en omdat vele milde g i f ten werden
ontvangen o.a. van Pitronella van Bernagie , e e n tante van
Jan, was afgezien van de bouw van een hermitage en besloten
in de plaats daarvan e e n ruimer klooster te bouwen.
In de winter van 1686-1687 werden de nodige plannen gemaakt
en nadat op 21 mei 1687 de vier eerstbenoemde Ca pucijnen,
waaronder een metselaar en een timmerman, waren aangekomen,
werd een begin gemaakt met de bouw. In opdracht van de
bisschop van Antwerpen wijdde de pastoor-deken van Hoogstratenop 25 juni 1687 het bouwterrein en de eerste steen en
plantte het Capucijnenkruis. Pitronella van Bernagie mocht
daarna de eerste steen leggen. De bouw verloep voorspoedig
en al op 16 december 1687 konden de Paters de toen ge reedgekomen ziekenkamers gaan bewonen. Op 28 oktober 1688 werd het
toen nog éénbeukige kerkje gewijd. Nadat een groter aant al
religieuzen, waaronder enkele broeders, waren aangekomen,
groeide tijdens het bewind van de Overste Pater Amandus van
Brussel een intense apostolische aktiviteit vooral op staats
gebied. Toen dan ook de bisschop van Antwe rpen op 7 me i 1690
de kerk kwam consacrere n mocht hij reeds aan vele kinderen
het vormsel toedienen. Voor Jan de Wijse en zijn broer Pater
Franciscus die beiden de plechtigheid mochten bijwonen, was
het een dag van grote vreugde .
De belangstelling van de vele gelovigen uit de Baronie van
Breda maakte het noodzakelijk dat zowel de kerk als het
klooster verschillende malen moesten worden uitgebreid.
In de beginperiode geschiedde de laatste verbouwing in 1740,
waarna het klooster toen 33 c e llen telde.
Door de vrijgevigheid van verschillende grondeigenaren en
aankopen door Jan de Wijse was het grondgebied van het klooster uitgebreid tot meer dan 10 bunder.
Jan de Wijse overleed op 26 de c ember 1725 in de ouderdam
van 90 jaar, nadat zijn e c h t ge not e al op 6 oktober 1682
was heengegaan Beiden vonde n hun laatste rustplaats in de
kloosterkerk 2 5•
1) Dochter van de Spaanse koning Philips II aan wie deze bij
zijn overli jden i n 1598 de Nederlanden had afgestaan.
2) De gegevens voor d it a rti kel werden ontleend aan een
boekje, dat in 1965 ve r s cheen ter gele genheid van het
eeuwfeest van de t erugke er van de Capucijnen te MeersselDreef in 1865 na een gedwongen afwezigheid van vele jaren.
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KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET CAPUCIJNERKLOOSTER
d oor Wippel Ho uben
"Vroeger mochten we alleen met elkaar praten tijdens de maaltijden en de rekreatie-uren. Toch werd er in ons klooster
toen meer met elkaar gesproken dan tegenwoordig. Nu zijn de
paters en broeders, ov~rdag naar hun werk, deels bu.i.Len àe
kloosterdeur en zitten zij 's avonds meestal televisie te
kijken".
Een van de vele, vaak anekdotische uitspraken van de 80jarige capucijner pater Wilfried Mertens , woona chtig in het
klooster van Meerseldreef . Maandagavo nd 12 januari ontving
hij leden van de Heemkundekring Paulus vàn Daesdonck, van
welke kring hij zelf aktief lid is .
Zijn bezoekers kregen een heilige mis, een rondleiding in het
klooster en een lezing door pater Wilfried voorgeschoteld.
Opnieuw een heerlijke kringavond, die door een opvallend
groot aantal leden gevolgd werd. Ondanks de gladde en slechte
wegen waren er 115 naar België gekomen.
Bestuurslid Kees Leijten reageerde: "Maar goed dat ' t kwaad
weer is, anders hadden ze nooit allemaal in het zaaltje van
de paters gepast".
Pater Wilfried gaf zijn zeer geïnteresseerd publiek eerst een
toelichting op het ontstaan van de. capucijner orde, "een
scheut aan de Franciscusboom" .
INDRUK
De bezoekers kregen daarna een goede indruk van het leven van
de paters nu en vroeger. Tijdens de rondleiding zagen zij o.a .
de kleine, onverwarmde cellen me t slechts een bed, een tafeltje met stoel en een kruisbeeld aan de muur. Boven de deur
een openslaand bovenlicht.
Pater Wilfried: "Tot voor twintig jaar moesten wij ons drie
keer per week zelf tuchtigen met een gesel. Dat gebeurde in
de cellen. De luiken moesten dan open, zodat de overste op
de gang kon horen of je goed je best deed. Heel wat paters
geselden hun tafel- of beddepoot , want de overste kwam toch
niet binnen."
In het klooster zijn drie kapellen, een voor de hele gemeenschap en gelegen achter de parochiekerk, twee kleine in het
hoofdgebouw bedoeld voor paters die slecht ter been en/of oud
zijn. In een van die kapellen staat het Mariabeeld, dat vroeger in de processies van Meers eldreef werd rondgedrag e n. Nu
prachtig aangekleed, wat pater Wilfried tot de opmerking
bracht: "Onze mannequ in ".
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In de refter, volgehangen met oude schilderijen e n met in een
hoek een oranje kanarie, had een van de kapelaan s een kleine
expositie ingericht van eeuwenoud keuken- en eetqerei. Hij
heeft die spullen in 1965 gevonden in een bocht van de rivier
De Mark, toen die drooggevallen was in verband me t de kanalisatie.
Na de pauze, waarin de heemkundigen zich de Trapist goed lieten smaken, ging pater Wilfried uitvoerig in op de · capucijner
kleding en de normale dagindeling van tegenwoordig.
Oorspronkelijk een grijsgrauwe stoffen zak en een pikske (kap)
eraan werd de pij rond 1890 kastanjebruin van kleur. Er zaten
enorm veel zakken in.
"Ik heb twee oorlogen meegemaakt en weet wat bedelen is. De
mensen zeiden wel eens, dat wij onze zakken konden vullen.
Dat hebben ze wel geweten. We hadden zakken aan de voor.zijde,
opzij en in het rugpand". Tot de jaren veertig werd onder het
habijt een tweede habijt gedragen, gemaakt van afgedankte
pijen. De paters droegen hun habijt dag en nacht. Pas de
laatste veertig jaar hebben zij lichtere onderkleding en
aparte slaaphabijten. Tot omstreeks 1950 sliepen zij op strozakken. Tot de standaardkleding behoren een potske (kalotje),
een korte mantel en sandalen als men dat wil.
"Capucijnen hebben een baard, maar die van mij groeide niet
hard".
TELEVISIE
Pater Wilfried, geboren in Galder, ging als kind iedere morgen om vijf uur naar het klooster om de mis te dienen.
Tegenwoordig staan de paters om zes uur op, volgen zij om
zeven uur de heilige mis, gaan zij om acht uur naar hun werk
(parochie, leraar, kok, portier,
tuinman, kleermaker, koster e.d.). Om kwart voor acht, kwart over twaalf, vier uur
en kwart over zes wordt er gegeten. Enkele keren per dag
wordt er gebrevierd . Na de avondmis kijken de paters naar
het journaal op de Belgische televisie en volgen zij kulturele of dokumentaire programma ' s .
Aan het eind van d eze boeiende avond schonk de pater de heemkundekring een schilderij met daarop de aanbidding van het
Hart van Christus. Volge n s het H. Officie van 1891 mag dit
hart niet publiekelijk g ê xposeerd of vereerd worden.

•

Leden van Paulus van Daesdonck bekijken in het capu-

cijner klooster oude gebruiksvoorwerpen.

/'-'lo Johc.r, ,,,-a,~ yurp
7D 0.9 bi '4.c/" ~ .s t ,~""

Al die jaren heeft het schilderij daarom op de kloosterzolder gestaan. Eerder heeft pater Wilfried de heemkundekring
een volledig paterskostuum gegeven, kompleet met zweepje.
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KLEDIJ OF KLEDERDRACHT VAN DE CAPUCIJNEN
(in de Nederlanden)
door Pater Wilfried Mertens, cápucijn
I. HABIJT OF PIJ
Y~!!i.:. Franciscus en Zl.Jn eerste Gezellen kozen het "pak" van
'n werkman in die tijd; ' n rok met kap of capuchon, tegen de
regen, sneeuw en kou; ook als beschutting tegen stof, zoals
de lossers van graan enz. (Nü bij ons, bij lossers van steen. kool en gruis) .
Het habijt had de vorm van een kruis, zo bedoelde het St.
Frans, de stichter van de orde.
~!=~~.:. Asgrauw, grijs, de kleur van natuurlijke wollestof,
ongeverfd. "Zoals het plumage van . zuster leeuwerik" zei Franciscus.
Die kleur bleef gebruikelijk tot het einde van de 19e eeuw
(bij ons althans).
Asgrauw: vandaar nog de naam "Grauwzusters"; dit z ijn Franci scanessen in het grauw gekleed, in ziekenverpleging (Woordenboek Verschueren) . ·
Tot na 1926 droeg ook een Franciscaner missiebisschop een
grijze toog. Rond de eeuwwisseling werd de bruine kleur gekozen. Bruin kan veel schakeringen hebben; daarom bepaalden
onze Statuten: "kastanjebruin".

Zakken :
a. Tot begin dezer eeuw had ons habijt geen "pectoraal",
d.w.z . was zonder borstlap, ter beschutting van de borst
enz. Die borstlap werd later gebruikt als zak.
b. Zakken langs beide kanten van het habijt op de hoogte van
de singel (midden). Oorspronkelijk waren dat slech ts lappen om het habijt dikker te maken tegen koude en tegen
maag- en andere kwalen. Maar Franciscus wilde niet, dat
alléén aan de binnenkant lappen werden aangebracht ; ook
uitwe ndig, bovenop, moest die "verzachting" te zien zijn
voor het oog van de mensen.
Die lappen zouden ook het habijt verstevigen tegen de
wrij v ing va n het koord of singel, die toen bestond uit
ruwe k mp of hennep (gewoon touw).
c. Zakjes: aan beid e mouwen, onder de oksels; daarin stak men
een geb d nbo k j ,e met o.a. onze Statuten, ook wel oru een
snuifdoosj in te bergen, later een lucifersdoosje of zakdoekje.
Vroege r mocht n de Capucijners niet roken. Oogluikend deed
men het wel , hi r i n de Nederlanden, maar dan zeer zelden.

,.,
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Daarom genoot menig capuci.Jn van snuiftabak. Wat in die
tijd,, tot half dezer eeuw, geen uitzondering was, ook b i j
leken, vooral oude vrouwtjes.
Als zakdoek. hadden de Capucijnen een grote rode zakdoek,
met zwarte of wttte bollen. Vooral de "snuivers".
d. Zakjes, onder .het pectoraal, voor zakuurwerk, potlood,
vulpen, stilo of. balpen.
Zakjes no~ binne,n iµ de beide lendezakken om het kleinigheidje ln te st. en. .
.
e . Ook . in de marite t "·'w aren 2 zakken aanqebracht aan .beide penedentippep.
f. De "tuniek" of cihderhemd, uit oude afgedragen ruwe habijtenstof.
Wanneer een habL3t versleten was, waren er nog stukken in
die nog konden dienen voor tuniek. Dit "hemd", want dat
moest het vervangen, was zeer ruw. Tot ronde de tweede
wereldoorlog sliepen de capucijnen met hun habijt aan:
.. om vlug gereed te zijn bij het opstaan, voor het nachtofficie (van middernacht t o t iets vóór 1 uur) .
II. MANTEL
Als beschutting tegen koude, regen en sneeuw.
Reikend tot aan het middel (tot aan het koord),
De capucijnenmantel was korter dan die van de Minderbroeders
of Franciscanen, die reikte tot goed beneden de knieën.
In de mantel waren eve ne ens zakken aangebracht aan beide benedentippen . Soms werd e e n lange en brede smokkelzak aangebracht op de rug, aan de binnenkant van de mantel.
N.B. Soortgelijke mantel, nie t de kleur, was e n is in gebruik
bij · onze "facteurs" of · postboden .
II! . KALOTJE OF HOOFDDEKSEL, POTSJE (Pil eolus)
Kinderen vragen soms: "Hoe houdt gi j dat op? " Met een punaise?
Kruin of kroontje : krui ns chering. I s een tweevingerdikke of
brede krui n, het teken va n de c ler icus, priester . Bij de dio cesane priesters was dat het k le ine , ronde kruintje op het
hoofd.
Baard werd aanz i en al s iets ma nnelijks; was eigen, in de Orde
van St. Franciscus, aan de capucijnen. De Minderbroeder of
Franciscaan droeg gee n baard, behalve missionarissen en Pater s
van het H. Land. Vroe ger werd de baard niet gekultiveerd of
bij geschoren.
IV. KOORD OF SINGEL
Vroeger vervaardigd ui t: kemp of hennep, zoals ruw koord of
touw.
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Sinds de eeuwwisseling werd de koord gevlochten uit wol of
katoen. Het koord is eigen aan de Orde van St. Franciscus;
ook in de 2e orde, bij de Zusters, draagt men een koord.
De lederen riem hoort bij Trappisten en Benedictijnen.
De 3 knopen in het koord moesten de 3 kloostergeloften symboliseren. Afhangend aan het koord droegen de Faanciscanen, zoals de meester kloosterlingen, . de rozenkrans, met houten krui s
(zonder Christusbeeld).
V. SANDALEN
Eigen model! Tot ·rond de jaren 1920 werden de sandalen gemaakt met 2 riemen over de voet, zonder riempje voor achter
de hielen. Vroeger ook droegen sommige medebroeders bruine
hiellappen tegen de koude, de sneeuw en de regen.
VI. DISCIPLINE OF GESELROEDE
In de Nederlanden was dat voorwerp gemaakt uit ijzerkettinkjes en diende tot zelf-kastijding.
In Polen en wellicht elders, bestond dit boetetuig uit
koordjes of touw.
P.S. Een overleden capuciJn werd en wordt nog soms opgebaard
in volledige capucijnerkleding; blootsvoets, met kap op het
hoofd; tussen de vingers van de gevouwen handen: Het Regelboekje, discipline; aan zijn koord de grote rozenkrans.

DINER 11 Augustus 1890.

-----

GroentesoeE.
Vleeschcroquettes.
Ossen haas· - !;nijbocnen en aaFdaEEelcn.
!SalsfFicandeau - Uoperwten en aaFdaEpelen.
plumEudding met FUmsaus.
GetFUffeerde i;iEjes - Jl:bFii;or.en.
VeFsche Zalm.
~lade en i;Jmi;ommcFs.
(fabinct-puddmg met rijnwijnsaus.
~oga .

WeeneFtaaFt.
Vanille-ijs met · uFuchten.
fonanas.
1lessert, Vr.uchtcn. ens.

OVER ETEN GESPROKEN - MENU UIT 1890
In onze kollektie b e v inden zich een aantal zee r oude menu's,
waarvan we er hier een publiceren. Ook onze voorouders hielden
van lekker eten, maar zo veel, dat hadden we niet gedacht.
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der Westerlaken
ST . VICTOR ( 2 )
In de Bri even v a n P aulus nr. 30 h e bben we de leve n sgesch ieden i s v an St. Vi ctor in he t k o r t wee rgegeven .
Op 14 mei 19 78 h eeft een vol le Bave l se Br igidak erk he t l ofli e d ter ere van
St . Vic t or u i t volle bors t meegezo ngen
t . g . v . d e Mo l en f eesten in Bave l.
Hi e r bij d r u kk e n wi j voor de volledi gheid de tekst v a n dit
o ude l ied af .
LOFLI ED TER ERE VAN ' ST . VICTOR
Patroon v an Md l enaa rs .
Refrein :
O, He ld wij b ewonderen uw dubbe l e mo ed
Sin t Vict or o n tvang onz ' eerbi e dige groet.
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1. Heilige Victor, patroon d e r mole naars
wil horen onz ' d ankbare zange n
Uw moedig geloof draagt het martelaarsmerk
Gij waart vol van He me ls verla ngen.

2 . Gij kwam u i t Egypte me t honde rden f i e r,
u it The b e , al s bui t der Romein e n
Gij streed v o or d e Kei z er maa r e erde r ook
d e Christus, Gij waart é é n der z ijnen.

3. Gij k r eg toen de keuze van Ma ximiaa n
al s o v e rste heidens t e leven
in
n e n macht e n v o l we r e l dse
of
ls christe n t e sneven.
4 . Uw trouw a n Uw Christ u s bep a a lde uw keus
Gij wild
lafaa r d ooit wezen
Gij' gaa ft n
X nte n uw hoofd me t de leus
De naam v a n G d Zoon z ij geprezen.

WAARDERING
De Hoogs t raatse Gazet van 5 december 1980 gaf een u i t geb re id
verslag van o n ze praatavond in Galder van 2 4 nove mbe r.
Het vers lag i n dit overigen s zeer inte r essante e n prettig
leesbare weekblad uit h et Belgisch g e dee lte van ons h e em
wordt beslote n met de volgende ons erg strelen d e alinea:
"Het was een boeiende avond en een zeer ges laagd initiati e f
van deze bij zondere aktiev e v e r e niging. De Heemkunde kring
"Paulus van Daesdonck " heeft in zijn werking stee ds veel
belangstelling v oor de geschiedenis van d e g e wone men s in
zijn dagel i jks b estaan e n s looft zich niet uits luite nd af
voor de zogenaamde elite-kultuur en burge rlijke kunst in
vroegere tijden."
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KOERIJT EN OSSENRIJT TE NOTSEL (2)
door C.J.M. Buiks

KOERIJT EN DE OSSENRYT TE
door Drs. H.J.M. Thiadens
In Brieven van Paulus no. 29 pagi~a 8 e.v. worden door Chr.
Buiks vele veldnamen in Notsel behandeld. Voor de Koerijt
(1725: Den koerijt tot Notsel) worden drie mogelijkheden gegeven. Het meest voor de hand liggende, dat koereit gewoon
een waternaam is, dat overgegaan is op het aanliggende land
mis ik hier. Deze koereit en ook de ossenryt te Notsel aangeduid door Chr. Buiks: een stuck heyvel t s: de ossenryt zijn
mijns inziens oorspronkelijk namen van waterlopen, die veel
kl e iner zijn dan beken en op het einde van de 16de eeuw niet
meer als zodanig . begrepen werden. Een rijt is eigenlijk niet
veel meer dan een dal d.w.z. een laagte tussen twee zandruggen op de flank van P.en waterscheiding. Het woord heeft te
maken met ri, hetgeen stromen betekent. Het ontstaan van de
rijten zal wel samenhangen met de dekzandrugafzetting in het
Laatglaciaal. Toen werden veelal zandruggen gevormd met een
richting (W)ZW-(O)NO. Het smeltwater zocht zich een uitweg
langs genoemde lage ruggen naar een rivier, die zich had
weten te handhaven. De rijten hebben dan ook in Noord-Brabant een richting (W)ZW-(O)NO.
Na het ontdooien v an de ondergrond k o n er veel water wegzakken in de bodem. zodat we n i et veel meer overhielden dan
e en langgerekt nat gebied voorzover dat inmiddels ook al
n i et is ontgonnen .
I n 1299 is de schrijfwijze van Notsel nog Notselt.
De z e t o p h et einde van Notsel lijkt mij een paragoge d.w.z.
het taalkundige verschijnsel, dat een woor d in de loop van
d tijd met een klank verlengd wordt. In h et Ned. vnl. met
d d, t o f n: aren(d), fazan(t), schoe(n) . Zo heette b . v.
Aa lt (g m n te Zwalmen) in 1225 n o g Assele ( 1 ).

(1) Prof . Dr . P.L .M. TUDllller s : Romaans i n Limburgse aardrijks 1, undig

n m n : As sen, 1962 , p. 66.

Bij het zien van de naam Koerijt, denkt men uiteraard het
eerst aan de elementen koe + rijt, waarin rijt dan de betekenis zou kunnen hebben die door Thiadens boven aangegeven
wordt. Deze interpretatie heb ik echter bij de he.spreking van
Koerijt niet genoemd, omdat hij me niet erg waarschijnlijk
lijkt, en wel om het volgende: de naam Rijt en kombinaties
daarvan komt te Nieuw-Ginneken veelvuldig voor, echter, uitgezonderd de gevallen Koerijt en Ossenrijt, nooit met een
dierennaam. Ook op andere plaatsen bv. in Kempenland en te
Valkenswaard kan men hetzelfde verschijnsel waarnemen. We
zullen de verschillende Rijtnamen in de gemeente NieuwGinneken (of eigenlijk de oude gemeente Ginneken en Bavel)
eens wat nauwkeuriger onder de loupe nemen:
Bavel: - Een stuck bosch ende erfs opten Bolberch: den
Rijbeemdt, 1528, R 676, f 115v.
- Een stuck lants: de Rijheyninge, 2 lop. opten Eyckberch,
1560, R 682, f 113v.
- Erfs: de Rith, 3 lop. in d'acker, 1634, R 687, f 2, en
eveneens in dat jaar:
een lop. in d'acker: de Rijt, P 118, f 56.
Strijbeek:
- Een perc. weiland: het Rijke, 83 roeden, 1852.
NN 161, nr. 1457.
- Een stuck weyden, den Rijt, 2 lop. zuyt den Theushof, 1558,
R 682, f 1.
- Een perc. soo saeylant als weylant: de achterste Rijt, suyt
den Molenwegh, 1700, R 700, f lllv.
- Een perc. wijde: de grote Rijt, 2 gemeten, 1800, R 101,
f 141v.
Notsel: - Twee stucken lants: de Rijth, ~ br., oost de
Rijtstrate, 1628, R 691, f 105v.
- Vier lopen saetlands ghe leghen aen die Rijt, 1455, Cart.
Begijnhof, nr. 118 (verkeerde aanhechting van saet; dit moet
zijn: lopensaet lands) .
- Bouwland en schaarbos ch: de Reit en Reitbosch, 1860, NN 167,
3313.
- Mastboschgrond: Re i theide, 14 roeden, Idem.
- Een perc. heyveld in de Rijten, bij den Baelssen Wegh,
1695, R 699, f 123.
Ter Voort: - Twee perc. erffs: de dorsche Rijen, 1 br. 1609,
R 687, f 121.
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- Anderhalff br. in de Dorstsche Rijt, 1634, P 118, f 1. 26.
Kouwe laar: - Stuck heyvel ts: de Retten, 2 br. ontrent (' e
Hondsdonck, 1557, R 681, f 242.
- Ee n perc. wijde en hijde: de reyt, ~ br. 1768, R (Gir neken)
96 , f 170v.
- St uck erfs, onder heyde ende weyde: de voirste Rijt, 1559,
R 682, f 79v.
- St uck erfs : de achterste Rijt, 1~ br. Idem f 80 .
- Een perc. saey lants: den Ri jtacker, 130 r. 172 2 , R (Ginneken) 86, F 185v.
- Een perc. land en wijde : de Rijdberg, ~ br. 1802, R(Ginneken) 102, f 32.
Ulvenhout: Erve: de Rith, over de · beke, 1609, R 68 7, f 133v.
Geersbroek : Aen de Rijhage aen Bullensvoort, 1634, P 118 ,
f 110.
- Twee stucken erfs : den eecke lbeemt ende de Ri jt opte Bullensvoort, onder heyde ende beemt, 4 br. 1534 , R 680, f 24 .
Heusdenhout: Een vierendeel br. beemden: treyken , suytwaerts
aende molenvloet, 1551, R 680, f 61v.
Galder : Een stuck weyden: trijblick, over de Beeck, 1561,
R 682, f 162 .
- Anderhalf br. erffs achter de capelle in da cker, som genaemt dlock ende som trijken, 1634, P 118, f 133.
- Een weyde genaemt het kleyn Rijken, 1703, R 700, f 207.
- Stuck erfs, onder groese, he~de en bosch, 1~ br.: de
groote Rijt, 1551, R 680, f 83 .
Een half br. weyden: dafterste Rijken, s . w.ende n . aende
beke, 1527, R 676, f 78v
·
- Stuck erffs: de lange Rijt, onder bosch ende heyde 1~ br.
1579, R 685, f 15v.
En we besluiten met:
- Ende nosch een weye h geheten die Rijte, 1 br. 1435, Oork.
Cathar ina dal, nr. 329
Enke l e opmerkelijke vormen ziJn : Rijke, ontstaan uit Rijtke,
en Rij e n, ont staan uit Rijten (ook in de plaatsnaam Gilze en
Rij en). De t komt in het meer voud en bij de verkleinvormen
i n e en zwa kke positie en verdwijnt.
We zien er a l l rlei kombinaties a ls: grote, kleine, lange,
voorste e n a ~ h t r s t Rijt, en ook vormen met-blik(= ven),
-akker e n - be md , - berg en -hei ning , allemaal woorden, die
een afmeting of o n g e b r u ikswi jze van het terrein aangeven,
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echter geen e:1kele kombinatie met een dierennaam {behalve
Ko(, en Os).
. Bi:·1 de door de Bont opgegeven Rijt-namen is de situatie precie s zo:
Bij de vele tientallen namen overheersen de woorden, die iets
over de terreinomstandigheden zeggen, slechts enkele zijn gevormd met d i ~rennamen, o.a. de Hamm~lrete en de Wolvenrijt.
Deze iaatste 11aam zal wel niet het element wolf, in de zin
·. ván het dier, maar eerder. wolf=dr«aikCYlk bevatten. '(zie:
· Dial~kt van Kempènland, III, p. 94, · 95, 96).
In de toponymie van Valkenswaard komen ook enkele Riltn~en
voor, waaronder één gekombineerd met een diernaam: kattenrijt, een veldnaam, die echter alleen op het eerste gezicht
iets met het dier uit te staan heeft; kat is hier waarschijnlijk een bijvorm van kade = aarden opworp . {Zie: Noordbrabant~-. e
Plaatsnamen, Monografie, I, p. 161).
:1aar op Notsel ligt toch ook de Ossenrijt? Inderdaad, maar
deze naam kan gevormd zijn, toen de naam Koerijt al lang bestond, en deze door de mensen werd opgevat als een echte
rijt-naam. Naar analogie van de vele koeweiden en ossenweiden, zal men ook de naam ossenrijt gegeven hebben.
Als Koerijt een echte Rijt-naam zou zijn, " zou men ook eerder
een vorm koeierijt verwac,h ten.
Rijten zijn van oorsprong kleine waterlopen; later kreeg het
aanliggende gebied ook deze naam. Dit was oorspronkelijk uiteraard zeer moerassig terrein, dat alleen als hooiland gebruikt kon worden. In de tijd, dat de naam koerijt ontstaan
is, zal dat beemd-karakter zeker nog aanwezig geweest zijn,
en zullen er geen koeien gegraasd kunnen hebben, waardoor de
kombinatie koe+rijt ook we inig z invol wordt. Het toponum
krijt, verwant met koe rij t komt voor in Galder en Strijbeek.
Wat de opmerking van de he er Th i adens betreft over de Paragogische -t van Notse l t he t volge nde: deze "overbodige " -t
komt in de Baronie inde r daad zeer frekwent voor, maar of dat
ook het geval is i n Notse lt durf ik niet te beamen . Enkele
voorbeelden van d it versch i jnsel zijn: sticht voor steeg,
iegt voor eg, en ze lf s Merckt voor de rivier de Mark, 1695,
R 699, f 123.
De -t van Notselt zou ech ter ook een restant kunnen zijn van
bv. het suffix -ithi, dat optreedt in veel boom- en stru iknamen, zoals elst, berkt, stokt enz. Door vergelijking met
soortgelijke namen als Notsel zou men te weten kunnen komen
of het verschijnsel van de paragogische -t in de 13e eeuw
al voorkomt, maar dat ve r e ist nog veel regionaal onderzoek.
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(De oudste vermelding dateert immers uit 1299: Notselt).
Bij he t int erpreteren van veldnamen IIJ.Oet men niet letten op
slechts één vermelding van één naam, maar proberen zoveel
mogelijk vergelijkingsmateriaal uit de omgeving bij de etymo logie te betrekken, dan kan men tot wat solidere uitsprake n
komen.

ONS BLAD 25 JAAR
Met een extra dik Kerstnummer maakte het in Bavel verschijnende weekblad "Ons Blad" op 19 december zijn 25 jaargangen
vol.
Een jubileum om e ven bij stil te staan.
Kerk en gemeente, vereniging e n bedrijf, rouw en blijdschap,
oud en jong, alles vindt zijn plaats in dit nu jubilerende
blad dat niet meer weg te denken valt i n onze Nieuw-Ginnekense gemeenschap.
Ook "Paulus van Daesdonck" heeft veel mede werking gekregen
van en plaats gekregen in "Ons Blad" in de afgelopen vijf
j a r e n. Het is een onmisbare schakel in de kommunikatie tussen U en ons. Wij wensen "Ons Blad", dat een blad is van
ous allen nog veel suksesvolle jaren toe in onze NieuwGinnekense g.e meenschap.
Proficiat!

VOLKSKUNDENOTITIES (13)
door A. van Dort-van Deurzen
UITHANGBORDEN ( 1)
Deze molen kan niet malen
Al die komt, die moet betalen
Die wil borgen
Die komt morgen
Want het is vandaag de dag
Dat ik echt niet borgen mag
Va ndaag voor geld
Mor ge n voor nie ts
(Café 't Molentje te Etten-Zandspui).
dri nkt me n n iet uit beekers of kommen
uit e mmers potve rdomme
g voor g ld

STRAATNAMEN ( 16}
door Jac. Jespèrs
Zoals reeds eerder vermeld werden in 1947 door B. & w. de
eerste 65 straatnamen vastgesteld, waarvan een aantal gelegen
waren in het in 1961 door Breda geannexeerde Gemeentedeel
Heusdenhout.
Nieuw-Ginneken was destijds een overwegend agrarische gemeente met een grotendeels verspreide lintbebouwing.
Ruim een derde van de straatnamen uit 1947 werden gegeven aan
ten dele nog onverharde landwegen, die liepen van de ene
kleine woonkern naar de andere.
Vele van deze kleine woonkernen of gehuchten zijn zeer oud
en werden eeuwen geleden gesticht om verzekerd te zijn van
elkaars hulp in geval van natuurrampen, ziekten, overvallen
door roversbenden, rondtrekkende soldaten, etc.
Strijbeekseweg
Deze weg werd in 1858 aangelegd ter lengte van 5034 ellen.
Ingaande 1 januari 1863 werd door pachter c. Mathijssen van
"'t Hoekske" aan het begin van de ze met mopklinkers bestrate weg tol geheven.
Couwelaarseweg
De naam van het ge hucht Couwe laar, waartoe later het buitengoed Luchtenburg be hoorde , komt reeds voor in 1391. Volgens
A.J. van der Aa t e lde Couwelaar in 1845 een 11-tal huizen en
80 inwoners.
Voor het grootste deel is deze landweg nog onverhard.
Notselseweg
In het jaar 1299 worde n de tienden van Notsel toegewezen aan
de abdis van Thorn.
Grazenseweg
Deze weg vormt een zeldzaam fraai voorbeeld van een oude on-
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verharde landweg, die leidt naar het meest zuidelijke gehucht
Grazen.
De naam "Grazen" is mogelijk te verklaren door het uitgestrekte omliggende weidegebied. In 1845 waren er 8 huizen en 50 inwoners.
Geersbroekseweg
In 1845 telde het gehucht "Geersbroek", in- de volksmond mees. tal "Gatbroek" genaamd, 32 huizen en 160 ·inwoners.
Aan het gehucht "Geersbroek" grenst het landgoed "Anneville".
Het element "Geers" kan een vervorming zijn van "Goor" met de
betekenis "moeras". Het element "broek" betekent "laagland".
Chaamseweg
Deze weg is vanouds een provinciale weg. Nog tot in de twintiger jaren van deze eeuw was deze weg niet toegankelijk zon der het betalen van tolgeld. Aan deze eeuwenoude weg liggen
de landgoederen Luchtenburg, Hondsdonk en Valkenberg.

REDAKTIONEEL
Ge lukkig he eft "Brieven van Paulus" n i et te k l ag~n over kop i j .
We moe te n te lkens wa t l a t e n liggen voor d e volge nde ke e r.
Maa r als U eens wat wi l t schr ijven , v e rte lle n o f p ubli ceren.
De re d ak ti e -br i e ve n b u s staat wijd open!
Wan t ni euwe medewe r ke r s worden steeds weer me t open arme n
ont vangen .

UI T HET RIJKE ROOMSE LEVEN ( 3 )
Zaterda g 27 e n z o ndag 28 ~ uni v i e r t Bave l wee 1 zi jn jaarli jkse
feesten " Bave l Anno 19 .2 0" .
Uiteraard is ook Pau l us v 2 n d~ p arti j met een ten t oonstel l i ng
op zondag 28 juni i n de "Jan Boomaarshal".
Dit jaar koos on z e Krin g a l s mo t ief "Uit h et Rijke Roomse
Lev en " .
Al l r l e i s pulle n kwamen reeds binn en v a n b e elde n en kerkboe ke n tot sch ild e rij e n en kerkban h.en .
He b t U n og iets voo r de koll ektie van Paulus?
Ook Uw oud k e rststa l (volled i g o f o nvo lledig), s childerij en ,
bee l d jes , pren n, p laten, medai lles, krui s beelden, rozenkransen, k r k bo k n enz . neemt Paulus gaarne op i n z'n kolle kt ie.
U k e nt h e t adr s v n P ulus !

KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)-GINNEKEN

door Herman Dirven

(13)

DE MOLENLEI
Ongeveer 50 jaar geleden werd het riviertje de Molenlei overkluisd of zo men wil in een riolering omgezet. Nu onlangs deze
oude grens tussen de Gemeente Teteringen en de Gemeente Ginneken en Bavel, vanaf 1927 tussen Breda en Ginneken en Bavel,
met een gedenksteen werd vastgelegd, lijkt het ons een goede
zaak eens nader op de reden van die riolering (overkluizing)
in te gaan.
De Molenlei was zo vervuild en stonk zo verschrikkelijk dat
ook de toen zo geheten gezondheidskommissie er alles aan gelegen was om het eeuwenoude stroompje te laten verdwijnen.
In een brief van 24 december 1933 verwoorden de beide gezondheidskommissies het als volgt:
Riviertje"De Ley"
Verbetering van den onhygienischen toestand.
Het zal U bekend zyn, dat de Gezondheidscommissie te Breda,
reeds meerdere jaren hare aandacht heeft geschonken aan de
gestadige vervuiling van ' t riviertje De Ley, voor ' t gedeelte gelegen op de grens der beide Gemeenten Breda en
Ginneken.
Zy heeft meermalen getracht in hare maandelyksche byeenkomsten door besprekingen te houden met de Gezondheidscommissie te Ginneken en met deskundigen op waterbouwkundig
gebied, om te geraken tot eene goede oplossing voor de verbetering van dezen toestand. Zy mocht echter daarin niet
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niet slagen, omdat steeds gestuit werd op bezwaren van
technischen of financieelen aard.
Thans is deze zaak opnieuw aan de orde gebracht in de Gezondheidscommissie te Ginneken. Door den heer van Poppel
(oud-burgemeester van Gilze), wiens voorstel, om het overtollige water van de Ley by het Seminarie Ypelaer af te
voeren naar de Mark boven Ginneken en de Ley zelve te rioleren van de Blauwe Kei af tot de Mark beneden Ginneken
algemeene instemming vond.
Onzerzyds wilden wy dit voorstel gaarne ondersteunen, doch
richtten omtrent uitvoerbaarheid een schryven tot den
Hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat te 's-Bosch, welke
ons welwillend de noodzakelyke inlichtingen verschafte en
de gemakkelyke uitvoerbaarheid erkende.
Eene globale kostenberekening en een schetskaartje vo~gen
wy hierby, terwyl tevens nog wordt opgemerkt, dat bedoelde
afvoer ook aan een doelmatige doorspoeling van de Mark in
de Gemeente Ginneken zal ten goede komen en zoodoende indirect ook voor Breda van groot nut zal zyn.
Zy verzoeken U daarom beleefd dit voorstel in ernstige
overweging te willen nemen en zoo mogelyk spoedig tot verwezenlyking van dit plan te willen besluiten.

\

De Gezondheidscommissie
der Gemeente Breda

De Gezondheidscommissie
te <:;inneken

De Voorzitter

De voorzitter

De Secretaris

De Secretaris

Op het bijgaande kaartje is de oude loop van de Molenlei
duidelijk te zien.

/

"

lentemaand

Is het weer op Sint Jozef klaar (19 maart)
Reken dan op een heel goed jaar.
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CARNAVALSLIEDJES UIT OOST-BRABANT
-.ioor Oma van der Steen
Boven in de schoorsteen
Hangen lange verkesbeen
Moeder gééf mij die lange
La at de korte maar hangen
Als de lange gegeten zijn
zullen de korte wel beter zijn
Foe k e spotterij, foekespotterij
Gééf me 'n cent dan ga ik voorbij
Moeder ' t is vastenavond
Ik kom niet thuis voor vanavond
's Avonds in de maneschijn
Als vader en moeder naar bed toe zijn
Vastenavond is in ' t land
De kat die had z'n gat verbrand
Achter op dé heurske (varkenshieltje)
Moeder gééf mij 'n weurske (worstje)
Ik heb zo lang met de foekespot gelopen
En nog geen cent om brood te kopen
Foekespotterij, foekespotterij
Gééf mij 'n cent, dan ga ik voorbij
Ik kwam er aangelopen
Ik zag het zeer roken
Ik zag wel aan den oven wis
Dat er wat gebakken is
Is er niks gebakken
dan gééf ~ar ne korf met appelen
Vrouw, vrouw, geef
dat je lang leeft
Dat je r ijk en zalig wordt
Ik kwa m er aan gegroeten ·
Het v ark e n h ee ft vier voeten
He t v ark n h ft maar ene rug
Ik b e n .. . . ...... z 'n vlug
(naam )
Deze liedj es w r d n v r o e ger in de Peel gezongen bij de
rommelpot ( fo k
).
Wellicht zijn r ook u rog vastenavond- of carnavalsliedjes
bekend. We ontv n n z graag op de redaktie.

KOPPERMAANDAG (2)
door Kees Leijten
Voor de achtste maal in successie verscheen dit jaar weer
de Koppermaandagprent, waarvan de eerste exemplaren op
maandag 12 januari werden aangeboden aan de burgemeesters
van Breda en Etten-Leur door de Westbrabantse leden van
het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, die
de plaat in een oplage van 2500 stuks hebben verspreid
onder hun klanten en goede relaties (1).
Voor deze tweede plaat in de serie "Oude prenten" werd dit
jaar de papiermaker als onderwerp gekozen.
Het origineel van de afbeelding bevindt zich in de kollektie
van het Museum "Atlas van Stolk" te Rotterdam.
De prent werd dit keer op oud-ambachtelijke wijze gedrukt
in het Drukkerijmuseurn te Etten-Leur op een circa 90-jàar
oud cilinderpersje met handaandrijving.
De Kopperrnaandagprent, e en oud gebruik (2 ) waarbij d e zett e r s en drukkers hun nie uwjaar s we n s in een fraai e prent
t o t uitdrukking bre nge n , l e eft voort.
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De eerste zes prenten in deze reeks waren origineel en
dikwijls toepasselijk op het jaar van uitgifte.
Jammer, dat het Verbond nu zijn toevlucht gaat zoeken tot
het reproduceren van oude prenten, al moeten we er direkt
bij vermelden dat ook deze twee laatste prenten staaltjes
zijn van oude drukkunst.
·
Op mijn artikel "-Koppermaandag of Verloren Maandag (2)
ontving ik meerde~e reakties (3) met aanvullingen en extra
informatie.
·
Over de herkomst van het woord "Koppermaandag" zijn de geleerden het nog niet eens. Het is een oude naam (reeds +
1600) en heeft meerdere afleidi ngen.
De meeste publikaties over dit onderwerp, zowel in Nederland (4) als in België (5) neigen echter naar "Copperen"
een middeleeuws woord voor feestvieren en smullen.
Schrijnen (4) geeft een wel ongewone verklaring.
Deze dag zou ongeschikt zijn om bloed af te tappen (koppen) .
De koppers hadden vrijaf .
Een verklaring, die naar mijn mening wel erg ver gezocht is.
Naast variaties op Koppermaandag zoals Koppertjesmaandag,
Kopperkensmaandag en Copperenmaandag z1Jn er voor deze dag,
de eerste maandag na Driekoningen (6 januari) nog een tiental andere namen in omloop.
Die dag schijnt dus in de middeleeuwen en de tijd daarna
wel erg belangrijk te zijn geweest.
De meest bekenden zijn:
Verloren maandag
In de tijd rond Nieuwjaar werd er niet gewerkt.
Het was verloren tijd. Deze maandag was de laatste dag van
het Nieuwjaarstijdperk.
Op verloren maandag werd in de H. Mis het evangelie voorgelezen van het Kind Jezus, dat "Verloren" was in de Tempel.
Verzworen maandag
Op de e e rste werkdag in het nieuwe jaar moesten de lagere
ambten a r e n hun eed vernieuwen.
Betaalmaandag
Op die dag ging men de notaris of ambachtsman betalen. Als
belon i n g k r g me n koffie met worstebrood.
r n a nd trok op die dag een ommegang, die her-

innerde aan de vlucht naar Egypte.
Raesmaandag
Een maandag om feest te vieren (copperen) , ook wel Zottemaandag of Gekke Maandag genoemd .
In de Middeleeuwen was die dag de feestdag van de dwazen en
narren. Daarom ook Narrenmaandag, in Duitsland Blaue Montag.
Ook de meisjes deelden in de vreugde, en feestten mee.
Daarom ook Meiskensmaandag.
Vercosenmaandag - Vercorenmaandag - Gildenmaandag
De gilde had een nieuwe deken gekozen. Hij treedt op die
dag in funktie . Bij het St. Catharinagilde in Eindhoven
geschiedt dit volgens Karel Vermeeren nog steeds zo.
Hij wordt op de maandag na St. Catharina (25 november) verkozen en treedt op Vercosenmaandag in funktie.
Maandag na dar tien dagh
Driekoningen is de dertiende dag van de Kersttijd.
Dat Koppermaandag een zeer oud gebruik en zeer oud woord is,
blijkt uit een schilderij van Adriaan Nieuwland in het
Rijksmuseum te Amsterdam met een afbeelding van een leprozenoptocht op de Dam (6) .
Het onderschrift luidt :
"Jaarlikse Ommeganck der Leprozen op Coppertiesmaandagh in
1604".
In 1864 verscheen een feestzangbundel voor de leden van
Typografische Vereeniging "Harmonie en Vriendschap" te
Middelburg met een aantal gedichten over Koppermaandag.
Onder meer werd het volgende gedicht gepubliceerd:

KOPPERMAANDAG 1860.

Fee•'tzans.
Stemt bet loOied, feestelingen!
llarmoaie
op de bun :
Laat ons samen vrolijk zingen;
't Koppermaandags-Ceest breekt aan! Vriendlch1p brengt ons bij elkandren .
Wie haar mint stemt met ons in :
Wat op aard ook moog verandren,
Nooit de ware vrien1lsch:ipszin !

t.-
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Laat ons hier de zorg ve ·geten,
En aan gade of meisjes zij.
Vl'9lijk drinkea, smaaklijk eten,
In dèez' gullen vriendenrij !
Sluit den guren winter buiten;
Schikt u bij den haard in 't rond,
En laat niets 't,genoegen s• uiten
Van ,deez' blijden avonds·'ond!
Jaar vervloog, ltij, arbeid -- zorgen;
Maar tlit ,haart _ons geta verdriet::....
Wekk' oas d'arheid eiken morgen, Wie hem mint die sluimert niet.
Hij geelt onderhoud voor 't leven
Van ons en ons huisgezin,
En nu schenkt bij daarbeoe•-en
Hier den kelk der vreugd ons in.

't

Die maandaJ na Driekoningen was wel een bijzondere dag, vele eeuwen '_ang.
Zou het to :h een Germaanse oorsprong hebben ·• De laatste dag
rond het f •est der Zonnewende?
AANTEKENINc;EN:
1. Onze da .ik aan drukker Frijters te Breda.
2. "Koppermaandag of verloren maandag" door K. Leijten
in Brie 'Jen van Paulus 26 p. 91 (1980)
3. o.a. va.11 Drs. W. Knippenberg, P.A. Tempc laars, Drs. H.
Verhoe v -m en K. Vermeeren.
4. "Nederl<mdse Volkskunde" I door Dr. J. Schrijnen, p.149
Zutphen z.j.
5 . "Folkloristische Tijdspiegel" A. van Elst, p. 109,
Bruss 1 z.j.
G. Nederland door de Eeuwen heen I, Prof. Brugmans,
Ams erd;un 191 7
VAN RAD IO S POEL TOT T.V. -SATELIET

Ook volg n
j
p <i rtij zijn op
b·~~ stuur s v rg d
"VAN RAD 0 P
M:.•c ht U n o g ' n
z 0 'n h ee l o u d

( 1)

r (1982) zal Paulus in Bavel weer van de
"Ba vel Anno 1920". Op de laatstgehouden
ri ng heeft het bestuur als motief gekozen:
EL TOT T.V. -SATELIET".
ouc;l radio van vóór de oor log hebben, of
luidspreker of 'n T.V. uit de vijftiger

Pa ulus nei•mt di ga r ne op in z'n kollektie.
Het hoeft niet m r te werken, maar moet wel ouderwets zijn.

OP EN ROND DE GRENS

(2)

door Ad Verkooijen
DE RECHTBANK VAN TURNHOUT VONNIST!
De rechtbank van Turnhout heeft verschillende hollanders
gevonnist. De mannen van over de grens komen gemakkelijk
over de meet om in onze grensgemeenten met hunne guldens
groot verteer te maken.
En niet zelden, als zij hun buikske vol hebben, veroorzaken
zij veel last voor de inwoners.
Den tweede juni kwamen J.K. uit het Ginneken en J.V. uit
Breda te Meerle. Ze hadden vele "kapellekes" bezocht zoodat
de eerstgenoemde boven theewater was. Toen de gendarmes om
alle stoornis te vermijden hun den raad gaven stillekens
aan de grenzen te geraken en huiswaarts te keren, werden
zij kwaad en pleegden smaad aan den gendarmen. Zij werden
nu voor die feiten veroordeeld tot 182 frank boete.
De eerste kreeg nog 35 frank meer boete voor dronkenschap.
De 26 mei kwamen eenige Nederlanders van bovèn de rivieren
naar Hoogstraten. Na de herbergen bezocht te hebben stelden
zij zich zo baldadig aan, zoo brak een hunner langsheen
de baan twee Amerikaanse eiken hoornen door.
Voor die baldadigheid werd hij nu veroordeeld tot twee
maanden gevangenisstraf e n 182 frank boete.
Uit de Gazet van Hoogstraten
15.2.1930
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BRAM VAN BRABANT (5)
23. Ons kamp bij Paulus van Daesdonck
In Ulvenhout op Anneville
In Bavel, Galder, Strijbeek
' t Is echt van Brabants . stiel
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Weer Trug van Weggewist te zijn
omdat het zo beviel.
(Zr .Justine v ~ d.Akker·,Schijndel)
24. Brabants Heem trekt door de Grensstreek
Naar Ulvenhout langs Galders woud
Nieuw-Ginneken, Galder, Strijbeek
Door natuur waar men van houdt
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Historische gebouwen
We raken 'r mee vertrouwd.
(Zr.Justine v.d.Akker,Schijndel)
25. Hertog Jan ree ook naar Galder
Hij riep: "o ja, da val nie mee!"
De mees wier al mar smalder
En hij zong met bouche fermée

mm-mm mm-mm-mi, mm mm mm- mm, mm-mm mm-mm-mm
De mees wier nog steeds smalder
Tot ie zachtjes overlee
(W. Diepstraten, Breda)
26 . Wij zijn weer Trug van Weggewist
Van her en der - van heind'en ver
Naar Ulvenhouts Kamp des zo beslist
De sfeer als van oudsher
Harba lorifa, zong den Hertog, Harba lorifa
Naar Ulvenhouts Kamp des zo beslist
De sf eer als van oudsher
(Mw. Sallaerts, Valkenswaard)
27 . I n d e grensstreek van ons Brabants land
Pe r fi e tsewiel of aut'mobiel
Het schoon s dat was hier navenant
zek er oo k op Anneville
Harba lorifa , z ong den Hertog, Harba lorifa
Het schoon s da t was hier navenant
zek er ook o nnne v i lle
(Mw. Sallaerts, Valkenswaard)
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DE ANNEXATIE VAN 1942 (7)
door Walther Koek
DE RAADSVERGADERINGEN VAN GINNEKEN EN BAVEL (17 april 1940)
"Breda is dankbare leerling van bevriend staatshoofd".
Ui t àe notulen van de raadsvergadering van Ginneken en Bavel,
die handelde over de grenswijzigingskwestie, werd voor de zoveelste maal duidelijk, dat praktisch niemand voor dit plan
voelde. In de notulen werd tevens het advies van B. & w. aan
de raad opgenome n en een prognose van het aantal inwoners
dat naar Breda zou moeten overgaan.
Inwonersaantal van de g e meente Ginneken en Bavel per 1.1.1940:
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

A:
B:
C:
D:

Kom Ginneken
Bavel
Ulvenhout
Heusdenhout

10.381
1. 905
3.059
1 . 390

Naar Breda:
10.381
255
410
1.390

Rest :
1.650
2 . 649

Volgens B. & W. was het voorstel van G.S. noga l summie r:
"Wij gelooven niet dat ooit een voorstel tot grenswijziging
op zoo sobere en nietszeggende wijze zal zijn toegelicht.
... Het zijn algemene beweringen zonder concreten inhoud.
•.. Wat gratis wordt beweerd, zou echter ook gratis kunnen
worden ontkend".
De belangen van Breda staan voorop : "De plattelandsgebieden
welke voor de uitbreiding van Breda niet noodig zijn, worden
buiten stedelijk verband gehouden. Zij zullen een afzonderlijk gemeentelijk bestaan verkrijgen, maar kunnen ze zo'n bestaan voeren?
Het heeft ons bevreemd d a t in d it tijdsge wricht van algemene
spanning en onzekerheid, door G. S. de procedure tot grenswijziging wordt inge z et . De tij d s omstandigheden vragen alle
aandacht voor zoovee l a ndere zaken, dat geen tijd zou behooren te worden verspi ld aan een zaak welke toch allerminst
dringend kan wor den g e noe md. Voorts kunnen hierdoor de grootste moeilijkheden ontstaan voor de betrokken gemeenten. Wanneer een wet tot gre n s wijziging mocht tot stand komen, hetgeen G.S. toch immer s beo o gen en Nederland onverhoopt in oorlog mocht geraken, vóór d a t de nieuwe toestand zou zijn georganiseerd, dan zou voor h e t betrokken gebied een toestand
van verwarring intreden . . . . Een vrij uitgestrekte plattelandsgemeente van p.m. 5000 ha. oppervlakte met slechts p.m. 4300
inwoners zou overblijven."

Er;kele raadsleden aan het woord: (mede in het kader v · h ·
dreigende oorlogsgeweld) .
Dhr. Braakhuis : " ... Immers terwijl rondom ons het oorlogsgeweld toeneemt: in ons eigen land allerlei toebereidselen
getroffen worden om den vaderlandschen bodem met krachte van
wapenen, met opoffering zoonoodig van jonge levens, met vernietiging van waarden en eigendommen, te verdedigen en te
behouden, moet e n wij o n s oordee l gaan geven over een voorstel,
dat in feite denzelfden oorsprong heeft als waaraan de helsche
wanorde e n duivelsche gewelddadigheden in Europa thans moeten
worden toegeschreven . Is het ook hier niet de agressie van
enkelen die meenen dat hun levensruimte te beperkt is en die
daarom aansprake n maken op gebieden we lke voor hun bestaan
ni e t noodig zijn en welke ten overvloede niet in mindere
mate goed geheerd en bestuurd worden als dat, waarover de
toekoms tige overweldige rs tha n s den scepter zwaaien?"
Dhr. van Mie rlo: "Bij d e behandeling van de b e grooting 1940
van buit e nland se zake n in de eerste kamer zeide Prof. De
Savornin Lohman: - wi j zijn e en zelfstandige nati e krachtens
h i s torisch recht, een volk met e en eigen karakter, dat het
r e cht om zichzelf te zijn aan niemand heeft te danken.Dez e woorden zijn ook hier van toe passing en zelfs de geme ente Breda he e ft niet het recht haar gebied uit te breiden
me t het grondgebied van de omliggende gemeenten en deze voor
a l ti jd te verminken".
Dhr. van Gestel: " . .. het vormen van een groote stad acht ik
uit den booze. Niet alle en omdat in de groote stad het individu steeds meer aan beteekenis verliest ... , maar nog mee r
om de moreele zijde van dit vraagstuk. Voor mij staat het
v as t dat het zendenbederf veel moeilijker is te l::estrijden
i n de groote stad dan in kleinere gemeenten, eendeels omdat
i n de groote stad uiteraard het toezicht minder intensief
is , anderzijds omdat de slechte elementen brutaler opdringen
e n moeilijk te keren zijn".
Dhr . Ke s s e l: " ... Leefden wij niet in het vrije Nederland,
dan .zou me n kunnen spreken van Hitlerale allures ... ".
Adv ies v a n B. & W.: "Wij adviseren Uw raad als zijn oordeel
t
wil l e n u itspreken, dat het voornemen van G.S . om een
w tsvoor s t l v oor te dragen tot uitbreiding van de gemeente
Br da , o .m. m
dee len van de gemeente Ginneken en Bavel,
o nv oorwaard lij k moe t worden afgewezen."
H
l
t mming gebracht wordt a angenomen met

men

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (19)
door Dr. F.A. Brekelmans
EEN INCIDENT OM EEN GLAS BIER TE BAVEL (168 8)
Op 29 december 1688 verscheen voor schepenen van Ginn eken
en Bavel de schepen Adriae n Joost Marten Buijs wone nde t e
Ginneken, die op verzoek van de Bavelse taverni e rster
Margriet Joos Janss Meys, weduwe van Marcelis v a n den
Bergh, verklaarde, dat hij ongeveer twee weken v oor Kerstmis van het zelfde jaar 's avonds tussen a c ht en negen uur
was gekomen bij het huis van mevrouw Van den Be rgh, alwaar
aanwezig waren Leendert van Poppel, Niclaes Prinsen, de zoon
van Corstiaen de Haen en Frans Corneli s Huijbrechts van Hoydonck. Laatstgenoemde zat bij het vuur met blote benen en
uitgetrokken kousen. Tussen zijn benen stond een glas bier.
Buijs verklaarde gezien te hebben, dat dit glas bier door
een hond omver gelopen werd . Mevrouw Van den Bergh zei toen
tegen Frans van Hoydonck dat hij dat glas moest betalen,
maar deze weigerde en zei: "ik betaal niet wat d e honden
breken". Mevrouw Van den Bergh z ei toen: "gij moe t het mij
betalen, betaal mijn glas en Uw gelag en ga mijn huis uit".
Frans van Hoydonck trok d aarop z ijn kousen aan, ging voor
de tavernierster staa n e n ze i nogmaa l s dat hij het glas
niet wilde betale n. Hi j no e mde de v r ouw verschillende keren
"matfots" en b e zigde a nd e r e vuile , lasterlijke e n schandalige woorden, die me n g e wo on lij k n ie t tegen een eerzame vrouw
gebruikt. En nogmaa ls zei hij : "ik wil U niet betalen". Hij
kwam voor de tavernie r ste r staan en deed alsof hij haar
slaan wilde. ·Mevrouw Va n de n Be rgh verdroeg dit alles lijdzaam en met geduld e n z e i t o e n: "is dat voor mijn vier en
voor mijn bier, dat g i j mij zo lastert en scheldt en dat ge
me niet wilt betalen"? Daarna stootte zij Van Hoydonck met
haar hand van zich af, z oda t hij al wankelend achterover op
de grond viel. Hierna vers chenen nog Hendrick van den Bergh
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en Joris Jan Eelckens, zwager en knecht van de tavernierster,
die verklaarden dat Adriaen Buijs de _ware toedracht van het
gebeurde had verstrekt. Daaraan voegden zij nog toe, dat
Frans van Hoydonck heel dronken en beschonken in huis was
aangekomen en dat hij niet één droog haar op zijn hoofd had,
omdat hij "top en tael" in het water gelegen had.
Over deze affaire werd een andere verklaring afgelegd voor
schepenen van Ginneken op 14 januari 1689. Toen verschenen
voor deze heren op verzoek van dezelfde tavernierster Margriet Meys , weduwe van Marcelis van den Bergh, Adriaen Marten Buijs en Jacob Pieter Vincenten, oud armmeester te Bavel
en tegenwoordig kapelmeester te Heusdenhout. Deze verklaarden, dat zij daags tevoren, nl . 13 januari 1689, samen met
Frans Cornelis Huybrechts van Hoydonck ergens waren geweest
en toen vernomen hadden, dat deze Van Hoydonck mevrouw Van
den Bergh zeer beklaagde over de moeilijkheden, die haar
werden aangedaan door de Stadhouder van Breda Johan van Goor.
Van Hoydonck zeide niet gerust te kunnen zijn, omdat Margriet volkomen onschuldig was en hij, Frans van Hoydonck,
zeer beneveld was t0en hij in december 1688 in haar woning
had vertoefd. Zelf verklaarde hij nu, dat hij niet alleen
heel dronken en beschonken daar in huis was aangekomen, maar
dat hij van boven tot onder nat was door het vallen in een
modderpoel. Hij was het huis binnengegaan om zich te drogen,
en bevestigde dat hij door mevrouw Van den Bergh niet was
gestoten of geslagen, maar dat hij door zijn grote dronkenschap vanzelf omver was gevallen, waardoor hij een kwetsuur
aan zijn hoofd had gekregen.
Nadrukkelijk zeide hij, dat mevrouw Van den Bergh volkomen
onschuldig was aan dit voorval en dat niemand haar lastig
mocht vallen wegens dit ongeluk.
(R, Ginneken 69, folio 160-161 en 162).

DE GILDE VIERT
door Kees Leijten
In het kader van de jaarwisseling 1980-1981 zond de
Standaard Boekhandel uit Eindhoven aan zijn relaties een
boekje over "Koningsschilden met Rijmpjes", geschreven door
de gildekenner bij uitstek Karel Vermeeren.
vermeerenvertelthoe de schutter, die het laatste stuk van
de houten, gipsen of papieren vogel bij het Koningsschieten
van de paal schiet zich voor een jaar Koning van het gilde
mag noemen.
Op de nieuwe Koning rust de plicht zijn gilde met een zilveren schild te vereren, een schild, dat voortaan de herinnering aan zijn Koningsschap bij het gilde levend moet
houden.
De oorsprong van de vorm van zo'n schild moet volgens Karel
Vermeeren gezocht worden in een dierenhuid (schil), waarvan
men kop, poten en staàrt nog ontwaren kan.
Een vijftigtal rijmpjes uit alle delen van Brabant sieren
het boekje :
"Koningen schreven op hun schilden in dichtvorm wat
zij zelf graag wilden".
Het Sint Bavogilde in Rijsbergen kreeg in 1894 een schildje
met het volgende gedicht:
Veel schutters van 't Sint Bavogilde,
In bijna tweemaal honderd jaren,
versierden zich met een schild
Ten teken dat zij Koning waren.
Als jongste Koning in de rij
Kom ik mijn schild b i j de and're hangen,
Steeds "strijdens waar het nodig is
Voor de eer van 't Gi l d e n zij n belangen
Vooral in Oost- Br abant l e ven de gi lden nog, maar ook in
Zundert en Rijsbe rge n zij n ze nog steeds aktief.

"BRABANTS BONT"
GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN opgetekend door Annie van Dort
1. Echte gekken gr ij zen niet

(Roosendaal)

2 . Ik ·sta zo in m'n a chterwerk (Roosendaal)
(Ik loop achter op m'n werkschema)

Op het deze zomer op Anne v il l e gehouden heemkamp was de
Gilde uit Meerseldreef , de Kl a uwaerts, aanwezig. Zij stalen
er de show.
Op dinsdag 18 novembe r 1980 is te Leur het St. Hubertusgilde
heropgericht.
Een gilde luisterde vroeger alle feestelijkheden van enige
betekenis in de woonplaa t s op.
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Bij alle plechtigheden was de gilde present.
Als de gilde uittrok reed voorop de standaardruiter zigzaggend over de straat om .de weg vrij te maken, dan volgden
de tamboers en blazers, de vendeliers, de Koning en de Keizer omhangen met hun .K oningszilver.
Daarna volgden de overige leden van de gilde.
Honderden jaren leven deze gilden reeds in Brabant. ze her- ·
inneren ons .a an de Bourgondische zwier en vrolijkheid van
weleer.
· Denk echter niet dat de Gildebroeders · a }, leen maar feesten . .
Steeds blijft zijn oog gevestigd op dè drie voornaamste
gilde-idealen: Eerlijkheid, Liefde en Trouw.
Eerlijkheid in levenswandel, spel en sport. ·
Liefde tegenover de Gildebroeders· en iedere medemens.
Trouw aan zijn Gildebroeders en aan het Kerkelijk en wereldlijk gezag.
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UIT DE HISTORIE VAN HET VERENIGINGSLEVEN (3)
UIT HET BOEK VAN DE "CONFRERIE S. CECILIA"
1795-1880 TE BAVEL
door Pater H. ter Huurne sscc
Nieuwe "prijs_l_ijst" voor prestaties van het zan<Jkoor, gedateerd 30.11.1807.
"Door de Chooristen is bij Peeter Schoenmakers (zie afl. 2)
besloten dat
- de zingende jaargetijde züllen betaald worden thien
stuyvers
- gemeenen lijkdienste: eenen gulden
- ordinaire lijkdienste: een gulden zes stuyvers
- extraoridinaire lijkdienste: een gulden zesthien stuyvers
AAN DE ZANGERS".

Wij wensen het heropgerichte St. Hubertusgilde te Leur
alle sukses toe.

In 1808 wordt het Cecilia-feest gehouden bij Bastiaan van
Baal, waar voortaan ook gerepeteerd gaat worden, blijkens
de volgende tekst:

GEBEDSGENEZING - GEBED OF BIJGELOOF?
door c. Hoeckx

"27 november 1808 is door Hoofdman, Deekens en verder Ceciliane chooristen goed gevonden en gearresteerd van op yderen
Eerste zondag van de mand te compareeren, alle chooristen,
's namiddags omtrent vier uren in onze confrederiekamer bij
Bastiaan van Baal en aldaer een en een half uren conseer
(= konsert) onder malkanderen te houden en in de zanktkonst
met malkanderen te oeffenen. Ende non comperanten zullen gestraft worden met twee stuyvers ten proffijten van de bors
(= de kas) en nog twee stuyvers in gelag. Edog dezer reedenen den Hoofdman exempt (d . i . : de dirigent kan vrijelijk
wegblijven, zonder boete te hoeven betalen!).
Alsnqg uitgeweekenen Choor i ste n d ie Cecilia verlaten hebben,
zullen haar plats op de choor i n de kerk niet mogen nemen
ten zij dat zij vier duyten yde rkeer geven inde schaal, ten
proffijten van de ho r s (= k as ) Cecilia".

Bi j gezwellen, verstuikingen en verdikkingen van ledematen
zoals een voetbalknie of een verstuikte enkel, zal de gebedsgenezer of -genezeres eerst met de wijsvinger een kuiltje in het gezwollen lichaamsdeel trachten te drukken en
dan met de nagel van de duim drie kruisjes in het kuiltje
maken.
Ti jdens het maken van drie kruisjes wordt het volgende
hardop gezegd:
DIT IS DE NAGEL VAN GOD
DIE NIET BREEKT
DIE NIET STEEKT.
Na deze spreuk worden drie onze vaders en drie weesgegroet n gebeden .
D z hele ceremonie wordt nog twee keer herhaald, dus in
otaal drie k r drie kruisjes en drie keer drie onze
d r
sg grb ten.
b
ling uurt d rie dagen en het gezwel is verdweW
3x x o 9 x 3? Is hierin het woord noveen terug

In 1813 (slag bij Wate r loo!) wordt potverteerd bij Antony
Oomen (zoon van Jan Oome n uit 1795? zie afl. l); dit adres
blijft uitverkoren tot e n met 1817.
In 1813 wil men gaan sparen voor een beeld van de H. Caecil i a:
"14 november 1813: Pastoor, Hoofdman en Deekens hebben goet
gevonden om jaarlijkx v i jf gulden te rug te houden uyt de
hors, om te bekomen het belt (=beeld) van de Hijlige Cecilia" .
Tot en met 1819 wordt dit bedrag telkens achtergehouden.
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In dit jaa: w~ s blijkbaar de export van wi]n uit Frankrijk
gestagneerd do,,r de oorlogshandelingen van Napoleon, want
de post "wijn" is dit jaar niet ingevuld (vgl. afl. 2); dit
gemis wordt toch niet gekompenseerd door meer bier, want er
staan slechts 2 vaten bier voor de beide dagen, wat in 1806
4 vaten was! Wel blijken er wat minder "man in de kost" te
zijn.
Op 23 november 1813 worden de tarieven van "de zingende MissP"
weer bijgesteld:
- "uijtvaerten het vollen ligt (= met alle kaarsen) op twee
gulden
- gemeene uytvaerten op een gulden tien stuyvers
- het jaargetijde op eenen gulden."

In afl. 2 hebben we een reglement van boete afgedruk t <i:i:.
1796, nodig om het absenteïsme te bestrijden. Hier volq t e en
bijstelling, mede wegens het veranderde muntstelsel: " Op
Cecilia den 22 November 1827 i s beslote n door Hoofdman en
Dekens en verdere Ceciliaanen dat voortaan alle choori s ten
welke niet present zijn in de zingende missen of in dP loven als het hunnen toer ot beurt is, zullen geboet worden
met vijf cents, welke jaarlijks met of omtrent Cecilia a a n
den Deken of beursmeester. zullen moeten voldaan worden, zonder uitzondering veel of wijnige boete, uitgenomen de g e ene
die ziek of mank zijn en niet te k e rke kunnen gaan: di e zullen benevens de andere verschuld zijn twee cents in d e scha al
van de choor, zoo menigmaal als die zal omgaan".

In 1814 is er weer wijn te koop voor het potverteren (wederom bij Antony Oomen), en hij is niet duurder dan in 1812, nl.
één gulden de fles (terwijl een vat bier vier gulden kost;
vgl. afl. 2); er gaan dan ook weer vier vaten door het keelgat!)
Vanaf 1818 wordt potverteerd bij Weduwe P. Schoenmaekers,
maar "Antonie Oomeh" blijkt niet helemaal uitgeschakeld te
zijn: hij is dit jaar "mededoender"(zie afl. 1, dus een van
de kerkmeesters?).
Intussen zijn er nieuwe namen bijgekomen: Adriaan Peigemans,
Jan Vinken, Steven van Gastel, H. Menssen, H. Verhees, G.
Schoenmakers, J. Heylaars, A. Vlaminx, Mathias van Poppel,
A. van den Boogaart, A. van Dun, J.B. en A. Oomen (vanaf
1854 ook Chr. Oomen), Wouter van der Veeken, Adriaan Floeren,
Abraham van Gils.

In. 1828 is de Weduwe P. Schoenmakers weer van d e partij: z ij
heeft "bij inschrijving" het p o tve rtere n t en hare nt g e k reg en ,
hoewel z e voor "het paar in de n k o st p er dag" een dub b el t je
duurder i o; dan C . Wirke n in 182 7: ze vra a gt nl. "1 gulde n g,,
cents", ma ar d e wijn blijft 20 c ents d e fl e s e n het vat bie r
"4 gulden 50 c ent s ".

Vanaf 1827 is Cornelis Wirken gastheer van het potverteren
"bij minst inschrijving", terwijl er op zondag 4 november van
dat jaar ook besloten is "van de maandelijkse collegie (=bije enkomst) 4 maanden in ' t jaar op te schorten, te weten Juny,
July, Augustus en September".
I n dit jaar schijnt ook ons muntstelsel gewijzigd te zijn:
r i's geen s prake meer van stuivers en penningen, maar alleen
v a n gulde n s e n centen. Zo kost de wijn maar "20 cents" meer
( i n 1795 nog 12 stuiver!). Het kiezen van een nieuwe deken
moakte een x t r a uitgave van "nog 2 flessen wijn" nodig, dus
40 o n ts er bij . Z9 komt het totaal (tweemaal 10 paar in de
36 fl e s n wij n, 2~ vat bier en de nodige ochtendn) d V r n i g n g te staan op, schrik niet, 58 guldens
n o nt !

Een nieuwe naam doemt o p : Anto nius Maa ssen.
Vanaf 182 9 komen e r op h e t Cec iliafees t aftapko s t e n b i j v Gc• r
het bier: "een gulden 50 c e nts" p er vat bier (dat zelf f 4 , 50
kost, dus 33 % er bij voor de kelne r).
In 1829 we e r een nie uwe naam: Wa lterus Wo uter s .
Nu is er e e n hiaat v an 5 jaar (zonde r d a t dit a a n uitge scheurd p apier of iets dergeli j k z ichtbaar i s ) e n h e t k asbo ~ k
springt over naar 18 35 . Daa r bli j kt Ma r ti nus Ma t hij s d e confrerie te ontvangen we l t e g e n s uperma rk tpri j zen : was "he t
paar in den kost" in 1829 nog t wee gu lde n p e r d a g v e r schulö i.gd
aan de waard, nu i s d a t maar f 1 , 6 0 , te r wijl o o k het bi e r b i j na' voor ni e ts str oomt : f 1, 50 ( t e g e n f 4, 5 0 i n 1829 ). Of he 1. f t·
er opwaarde ring v a n h e t g e ld p l aa t sgevon d e n ? To c h wo rdt e r
maar mati g gedronke n n aarge l a n g d e prij z e n z o v <ce l l age r z i j " :
34 fles sen wijn t e g en 4 0 in 18 29 : 2 vaten b i e r te g e n 3 i n
1829. He t aa nta l d e c·l n e me r s wa s h e tze lfde .
Een nieuwe naam: J an v a n Kuy k.
Intussen i s Cornel i s Wi r k e n (gas theer i n 182 7) ges t orve n ,
want in 1836 ontvangt de We duwe Corn e li s ~7i r k e t'. d e c lu b ,
waarbij als mededoe nders aa nwez ig zijn t wE·e ni ;. uwe name n:
J. Voermans en J. Antes .
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In 1837 mag Martinus Matijssen weer schenken en opdienen; de
taveernes worden goed tegen elkaar uitgespeeld blijkbaar!
Nieuwe namen: J. Janssens, P. van Hoijdonk en P. van Chaam
(allen "mededoenders").
In 1838 is de Weduwe c. Wirken weer aan de beurt, maar het
is haar laatste keer, want in 1839 zijn het "de kinderen
Cornelis Wirken"! In beide jaren twee nieuwe "mededoenders"
C. Embergs en A. Kuypers, in 1839 als nieuwe mededoender:
F. van der Avoord.
Vanaf 1839 staan er drie kaarsen voor Cecilia bij
nieuwe beeld: zie boven).

(voor het

In 1842 is C. van Disseldorp gastheer, terwijl Cecilia zelfs
van vier kaarsen de walm krijgt te inhaleren. c. Boomaars is
de nieuwe naam dit keer, samen met G. Bruins en "Meester"
(= de schoolmeester) .
In 1845 staat er voor het eerst, naast het gebruikelijke
"2 vate bier" 40 kr~ike biers voor het bestede .... f 4,00",
dus een dubbeltje per kruik. Dit "bestede" lijkt te slaan op
de maandelijkse "collegie's" of bijeenkomsten - in feite
acht maal per jaar -, waar op rekening van de kas voor één
dubbeltje een pint gedronken kon worden (?).
Hier - en ook al in 1844 - lijkt de "Meester" ' t ambt van
penningmeester te bekleden, want het is mooi schoonschrift,
met dik en dun en voorgetrokken lijntjes~ Wie was hij?
In 1847 een nieuwe naam: F. Jacops . .
1848, Het jaar van de revoluties in Europa; van absolute
naar constitutionele monarchie. Dit systeem geldt nog steeds.
Zo ook de gastheer van 1848, die voor het eerst Cecilia onthaalt: Petrus BRUININKX! (Het paar in den kost: 2 gulden;
wijn: 20 cents per fles!). Helaas, hij moet het in 1849 aflegg.e n tegen C. van Disseldorp, die "het paar" voor f 1,69
weet te voeden .... tot 1880!
In 1854 wordt voor het eerst iets e~tra's gevraagd voor
" stop aftrekken" van de wijn, terwijl ook "voor den wijn
v a n aftappen" een bepaald bedrag wordt genoteerd (resp.
f 8,00 en f 22 ,30). Het bier "per vat van aftappen" komt
op f ~,50 (dit bedrag staat al jaren op de rekeningen).
n 18 57 st n nk l
nieuwe en raadselachtige posten op de
k nin9 n v r n woordin9 van het potverteren:

- "voor aftappen van bier ...•. f 10,00" (dit betekent, als
"per vat bier aftappen" f 1,50 wordt gevraagd, dat ruim
6 vaten voor het keelgat zijn gespoeld; een ongehoord rekord sinds 1795, maar de prijs van ' t vat (de vaten) bier
ontbreekt ... )
- "voor vertering met de aanbesteding 65 kruiken ... f 6,50".
Vraag: hoe verliep die "aanbesteding"? Werden alle caféhouders en -houdsters door het bestuur van Cecilia onthaald in een "aanbestedingslokaal"?
- "voor de vrouwe en mededoenders .... f 8,75". Aangezien
"het .paar in de kost" dit jaar per paar f 2,50 moet betalen, kan er niet teveel feestgevierd zijn door deze personen, hoewel er, als ze alleen bier gedronken hebben, nog
wel ruim 80 "kruiken" in zitten (10 cents per kruik).
In 1853 en 1859 staat uitdrukkelijk vermeld dat "Eerw. ·Heer
Pastoor" voor de aankoop (of de levering uit eige n kelder ? )
van de wijn zorgde; aan hem wordt nl. telkens een bedrag
uitbetaald voor "een anker wijn". Dit is in 1853 f 28,60,
in 1859 f 28,75. Men vertrouwde blijkbaar op de smaak van de
clerus!
In 1860 (nog steeds bij Cornelus van Disseldorp, al vanaf
1849) wordt de koster nog eens opgevoerd op de rekening van
het geest: "Aan de Kuister betaald voor 3 kaarsen voor
Cecilia ... f 1,80". Zo ook in 1862 (in 1861 geen kaars?).
Het is duidelijk uit de rekeningen en de lijsten van de aanwezigen dat het alleen maar mannenfeesten waren, b.v. in
1860 zijn er 20 leden geregistreerd voor het feest, de "paar
in de kost" - prijs is f 2,50, terwijl de rekening vermeldt:
"Beide de dagen voor de kost ... f 52,50", dat is één "paar
in de kost" teveel, dus dat zal wel de pastoor zijn porti e
zijn, die niet op de lijst van deelnemers s taat e n dus we l
vrijgehouden werd.
De.wijn is intussen wel wat duurder geworden dan 20 cents
per fles: in 1853 blijkt e en an k er (= 44 flessen) f 28,60
te kosten, dus p er fles wordt dat 65 cents. Zo i s het nog
steeds in 1862 (met een pi k in 1855: 90 cent).
In 1862 staan iets meer details vermeld o ver wat e r nu e igenlijk gegeten werd.
"In 1862 hebben wij, leden van Cecilia, het Cecilia aanbesteed op die wijz e als ' t volgt: beide dagen g een avond (=
geen avondmaal), uitge nome n de vrouwen wel, met h e t na-Cec ilia des avonds een kou maa l, bestaande in volkomen runs-(=
rund) vleesch met een halve fles wijn de man en dat voor
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f 2,60 't paar alle de dagen van Cec~lia daaronder begrepen.
Voor 8 flessen wijn die er gedronken wordt met het nacecilia
heeft c. van Disseldorp 20 cent per fles van stop aftrekken".

In 1864 wordt de wijn niet meer door de pastoor geleverd:
Mejuffrouw Maassen Etten {= te Etten) ontvangt dan f 32,00
voor een anker wijn. In 1865 is het weer de pastoor die een
anker levert (voor f 29,00), maar in 1866 worden 2 ankers
wijn gehaald bij Mej. Ooninks te Etten "te weten een anker
roode en een anker witte; de prijs van roode: f 32,25, prijs
van witte: f 37,25 .... In 1866 van gedronke: 26 en 16 roode"
{dus 26 witte?). Er was "geen wijn met na-Cecilia".
Het wordt eens tijd om ook de Jans{s)ens eens op een rijtje
te zetten: In 1795 was alleen Jan Janssen lid van Cecilia;
in 1813 komt daar Jan Jan Janssen bij.
In 1817 is "Jan Janssen den ouden" doorgestreept en naast
Jan Janssen volgt dan in de lijst "Hendrik Janssen". De
eerste is deken van Cecilia. In 1823 heet laatstgenoemde
opeens "Janssens". In 1824 hebben ze allebei een -s er bij.
In 1825 echter de eerste wel, maar de tweede (Hendrik) niet.
In 1826 zijn ze beiden weer beroofd van hun uiteinde. In 1829
en 1835 zijn ze ên midden-s ên eind-s kwijt {dus "Jansen"),
maar in 1836 e.v. keren beide weer terug. U ziet, lezer, hoe
spannend een speurtocht in die oude manuscripten kan zijn!
{hoor ik U lachen?).
In 1848 wordt de familie versterkt met een zekere "Corn.
Jansen", die in de loop der jaren "Janssen", weer "Jansen",
terug "Janssen" en dan steeds meer ."Jansen" genoemd wordt,
maar altijd hardnekkig weigert een eind-s te aanvaarden •..
Mag ik hiertussendoor even opmerken dat de kaarsen , bij gelegenheid van het Ceciliafeest door de Confrerie opgestoken,
behoorlijk duur waren {volgens onze moderne maatstaven tenminste): 60 cent per stuk, d.w.z. één kaars kostte evenveel
als .zes kruiken bier ...
Vanaf 1842 tot 1863 werden vier kaarsen aan de heilige patrones geofferd, van tevoren drie en vaak vindt men niets
v rme ld. (b.v. in de tijd dat er gespaard werd voor het
ld va n de heilige ••• ). In de heel oude tijd kost de "kers
C ci l ia " m r dan de speelman bij "het Cecilia" (= het Cecili f
).
1869 {

r "teert" men bij Corn. van Disseldorp:)
bij ka s blijkbaar dan in 1862, toen er geen
f kon (zi boven). Nu wordt met Cornelis afgesprot na Cecilia {dus alleen op de tweede
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dag van het feest), bestaande in volkomen runsvleesch ... en
de man een heele fles wijn waarvoor betaald is: 20 cent per
fles voor stopaftrekken".
Als we dan in de rekening zien dat het anker wijn dat bij de
pastoor betrokken is f 30,00 kostte, dan wordt de prijs per
fles wijn dat jaar: 30 gedeeld door 44, plus 20 cent = iets
meer dan 88 cent {is gelijk aan ongeveer 9 kruiken bi~r).
Hoe was het met het vlees in 1871? Dan wordt nl. bij de aanbesteding van het Ceciliafeest niet meer "volkomen runsvleesch" afgesproken, maar "behoorlijk runsvleesch" ... ;
welk laatste woord in het kontrakt van 1872 wordt uitgebreid
tot "runschvleesch".
Ter afwisseling komt in 1873 nog weer eens een nieuwe naam
er bij: .J .B. Stevens.
Opvallend is dat in de loop der jaren het bier nogal prijsvast blijkt te zijn, maar "het paar in de kost" steeds duurder wordt; de wijn schommelt erg.

een vat
bier
in
in
in
in
in
in
in
in
i:n

1795
1805
1815
1825
1835
1845
1855
1865
1875

3,50
4,00
4,00
4,00
1,50
3,25
5,00
5,00
5,00

een fles
wijn

paar in de
kost

0,60
0,60
1, 10 (duur jaar!)
0,80
0,20
0,20
0,90
0,65
0,68

1,20
1,40
1,50
1,70
1,60
2,10
2,50
2,55
3,10

In 1875 verschijnt Cor n. Ramme n ten tonele als nieuw lid van
Cecilia.
In 1877 komt de wijn (zie ook boven bij 1864) "van de Jufvrouw Maassen Ginne ke n (= te Ginneken? in 1864 woonde ze
te Etten).
In 1877 staat bij C. Jan sen genoteerd: overleden. Dezelfde
bemerking staat dan b i j J. van der Avoort.
In 1878 is de wijn weer gehaald bij "de Jufvrouwen Maassen"
en wel "belegen wijn, 47 fleschen voor f 37,70" (ruim 80 cent
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p e r fles). ' i< >or het "na Cecilia-avondmaal werd een pond vlees
per man tegen 45 cent per pond ingekocht dus voor f 9,00 in
totaal (want het normale aantal deelnemers aan dit maal is
20). Per man was ook nog een '2 fles wijn beschikbaar. De rekening vermeldt dat er 9 flessen .overbleven .•..
De laatste Cecilia-viering telt slechts 13 deelnemers, die we
even met name noemen, zoals we ook in de eerste aflevering
die van 1795 hebben afgedrukt.
Het zijn:
J. Janssens, Josephus Heilaarts, P. Meeuwissen, J. Oomen,
A. Diepstraten, P. van Kaam, c. van den Hout, Christ Oomen,
Gijsb. van den Hout, J. Diepstraten, Antonius Oomen, J. - B.
Stevens en Adriaan Jac. Oomen. Van deze namen komen er drie
ook al in 1795 voor (de Diepstraatens hebben intussen hun
dubbele aa verloren).
Tenslotte druk ik hier nog af de twee laatste bladzijden van
dit boek van de confrerie St. Cecilia, waarvan de eerste is
een "Memorie in welk jaar de onderstaande Leden hun 50ste
jaar jubelfeest gevierd hebben:
Adrianus Menssen
J. Janssens
Adri Kanters
Fr. van den Hout
Gr. Schoenmakers
D. Robs
J. Mens sen
Jos. Heilaarts
Pe trus Meeuwissen
J o annes Oomen
Adrianus Diepstraten

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

1848
1850
1854
1858
1864
1870
1875
1875
1879
1884
1885".

De allerlaatste bladzijde is gewijd aan de "Namen overledenen",
een nogal rommelig geheel, want vele namen missen het jaar van
o verlijden:
J an Gabrieel
Pieter Wirken
Geerard Vlaminkx
Cornelis Evers
Arnoldus de Kor t
Dingem. Robs
Jan Robs
Hendrik Vinsente n

1819 Adrianus van den Schalieboom
1822 Gregorius van den Hout en
Jan Kanters
Jan Heylaarts
Jacobus van den Houwt
w. Wagenmakers
Steven van Gastel
1853 Jan Baptist Oomen
1858 P . Menssen
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Com. Boomaers
Paulis van Diepstraaten
Jan Vermetten
Elizabeth van der Schoot
(een vrouw: )
Francis van Zundert
Corn . Kanters
Matijs Tielemans
Jan Oomen
1808 Antony Wagemakers
1809 Jan van Gils
1810 Jacobus Boomaers
1814 Boudewijn Leenaers
1817 Jan J. Janssen

1859 H. Janssens
1865 Ant. Oomen
1861 Corn. Oomen
1869 Joh. Janssens
1874 A. Menssen
1876 G. Schoenmakers
1875 D. Robs
1877 c. J .a nsen
J. van der Avoort (1877 volgens
boven}
1884 Petrus Meeuwissen
1884 Joseph Heilaarts

RUILABONNEMENTEN (10)
In de periode 15 november - 15 januari ontvingen we voor
onze bibliotheek:
' t Gruun Buukske 9-4
ne ·Runstoof
3-6
Met Gansen Trou 30-10/12
De Klopkei
4-19/20
Gemerts Heem
22- 3/4
Gemerts Heemberichten
4- 6/7
Heemk. Kring Breda 80-4
Mededelingenblad Heeze
31 en 32
Heemkroniek Heeze 19-3/4
Ledevaert Luidt
1- 2/3
Heemkroniek Maasdorpen
80- II
De Vlasselt
9
Actum Tiliburgis 11-4
Berichten van de Oude
Vrijheid
7-12
Heemschild
14- 3/4
Monumenten
2-1
d'Hûskes
2
Hoogstraatse Gazet 44-2
Kempenland
1-1

Kempenland
Carel de Roy
Onsenoort
de Erstelinghe
De Kommanderij
. De Kommanderij

Eindhoven
Alphen
Nieuwkuijk
Waalwijk
Gemert
Gemert

Breda
De Heerlijkheid

Breda
Heeze-Leende

De Hee rlijkheid
Le d e vaert
Maas dorpen

Heeze-Leende
Chaam
Lith

Vlasselt
Ti lborch

Terheijden
Tilburg

Oude Vrijheid
Oude Vrijheid
Monumenten
Jan Uten Boute
Gazet
Kempen land

St.Oedenrode
St.Oedenrode
Cuyck
Etten-Leur
Hoogstraten
Eindhoven
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MONUMENTEN IN GINNEKEN EN NIEUW-GINNEKEN
door Werkgroep "Geschiedenis van (Nieuw)Ginneken"
In het boek "Van Ginneken' tot Nieuw-Ginneken" van pagina 116
tot en met pagina 144 worden alle gebouwen en bouwwerken beschreven die op de monumentenlijst staan en gelegen zijn op
het grondgebied van de vroegere gereeente Ginneken en Bavel.
. Nu is dat het gebied van de gemeente Nieuw-Ginneken en het
Zuid-Oostelijk gedeelte van het gemeentelijk grondgebied van
Breda.
Op pag. 126 worden onder de nummers 25 t/m 28 de monumenten
aan de Galderseweg besproken. Bij no. 25 "BOERDERIJ bij de
Blauwe Kamer" staat o.a. vermeld ;'Een kleine houten Vlaamse
schuur, gedekt met riet kompleteert het geheel".
Momenteel is deze schuur beschadigd, doordat een overhangende zware tak is afgebroken en het riet plus wat rondhout
heeft weggeslagen in zijn val. Voor het behoud van deze
prachtige tweebintige Vlaamse schuur zou het noodzakelijk
zijn dat snel hersteld kan worden. Deze schuur is waarschijnlijk even oud als het oudste gedeelte van het woonhuis, wat
volgens de gevelsteen met de letters E.P.R. en jaartal 1821
bijna honderd en zestig jaar is.
Het boerderijtje heeft zowel aan de voorzijde als aan de
achterzijde een huisnummer. Vroeger was dat nummer441 (nu
75) en 442 (nu 73). Het huis wordt momenteel nog bewoond
door de heer Grau~ns junior.
Iets verderop ligt op nummer 79 de "Boerderij Brinkhof".
Daarvan schreven wij in 1979 het volgende:
"Rechts voor de boerderij staan nog· de restanten van een
prachtige Vlaamse schuur uit 1753. De vier gebinten en de
uilert, gedeeltelijk de houten wanden en sporadisch hier en
daar nog wat riet, vertellen al dat het hier meer gaat om een
ruine, dan om een schuur van alure. Het zou een onherstelbaar
ver l ie s betekenen als deze schuur geheel zou vervallen. Hier
moet. d r inge nd gerestaureerd worden, om dit mooie en vooral
ve r de r go e d bewaarde kompleks in zijn geheel te kunnen behoud n."
Tot zov r d tek s t in het boek "Van Ginneken tot NieuwGi nne k n".
Af gelop n h rf t - ·s eptember 1980 - is de schuur volledig
af ge b rok n n z jn de restanten afgevoerd.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (29)
Voor ons binnenkort in te richten heemkundemuseum kwam er
weer van alles binnen:
Foto-archief
Nieuwjaarzingen te Ulvenhout + 1960 (F. de Potter)
Winkel van Sinkel
Allerlei koek- en tabaksblikjes, pakken scheermesjes, reklamemateriaal (Mw. v. Engelen-Oomen, A. de Kort)
Rijke Roomse Leven
Tijdschriften Familieblad, Katholieke Boerin, Heraut;
parochiebundel; boekjes Nicolaas van Tolentijn, ziekenverpleging, bediening, nooddoopsel; .:!:_ 80 toneelstukken voor R.K.
gezelschappen; staand kruisbeeld, hangende kruisbeelden,
beeld Antonius van Padua (1,5 m hoog);.:!:_ 100 bidprentjes,
plaat H. Hart, schilderij aanbidding H. Hart, schilderij
kind aan graf, copy Boek Schuurkerk Bavel uit 1774, zeer
oude huiszegen uit Scherpenheuvel, kleine kerkbankjes,
kerkstoelen, kasuifels, manipels, stola's, bursa's, velums,
cingels, kandelaars, lantaarns, altaartrapje, enz. ( H. ter
Huurne, P. Verster, Mw . Sips, Parochie Bavel, A.v.d.Wouw,
fam. Jacobs, Mw.v.Engelen-Oomen, Zr. van Engelen, Pater
Wilfried).
Curiosa
Allerlei stempels, prentbriefkaarten (A. de Kort, W.Colsen).
LandbouwPloeg (fam. Scheepers)
Archief en Bibliotheek
Lips in de 2e wereldoorlog, jaargang Ons Blad, T.V.B.info,
Bavioan-Express, Ivn Studie Bunder, Ivn Studie Trekvogels,
Gedichten (boek:!:. 1680); (Mw. v. Engelen, P. Verster, A.
Lodewijk, w. Colsen).
School
Geschiedenisboekje 1913 (Mw. de Kort)
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Judhe idkamer
Heiboe nder, schoe nlepel uit koeie nhoorn (C. Hoeckx)
Archeologie
Groot aantal foto's van archeologische vondsten in W.Brabant
(W. Boelaars).

•BRIEVEN VAN PAULUS"
i • het informat ieblad voor de leden var de heemkundekring
•Paulus van Daesdonck" te Nie~w-Ginneke n.
Bet verschijnt vijf maal per jaar en qe eft naast vele inf ormatie voor de leden ook ve le kleine ~ijzonderheden en
saillante details uit de qesc hiedenis v~n de vroeqere
Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de qeme ~nte Ginneken en
B&ve l en de Gemeente Nieuw-Ginneken.
a.dalttie
C.J . M. Leijten, Craenlae" 18, Ulvenhout
Jllu• traties • L. F . Jetzes, J . A. M.Soeter boek en L. C. Nouwens
Techn. verz. : J . A. M. Grauwmans

Da he mkundekring "Paulus van Oaesdonck" werd opqericht

OUDE VERSJES EN LIEDJES (13)
opgetekend door W. Colsen
DE WI'ITE WERELD (voor 1900) .
' t Is vandaag de witte wereld
s t r aat en veld en boom en dak,
Al les heeft zich weggedoken
I n het witte winterpak
I k alleen loop blauw en bont
Va n de koude hie r in ' t rond
Langs den wit besneeuwden grond (bis).
Wacht eens, ik ga ballen maken
Of een sneeuwman van stavast
Jonge ns, komt, dan is de koude
Geen van allen ons tot last.
Zoo je g raag ontdooien wou
Steekt d e handen uit de mouw
D t is uitmuntend voor d e kou (bis).
Wilt ge een vesting bombardeeren
0

lt te r neer
wi nterweer (bis).

apr i l 1975 en is qeves tiqd te Nieuw-Gi nneken .
lakretariaat
vanq 21 te Ulvenhout
lankrekeninq
52.18 . 33.639 t . n . v . Paulus van Daesdonck
Girorekeninq
37 . 13.31 1
t . n.v. Paulus van Oaesdonc k
!!ellektie

Da haemkundekrinq bouwt een eiqen kollektie t . b.v. speciiake tentoonstellinqen en om te komen tot het inrichten
van een e iqen heemkundiq musel.DD.
lohankinqen voor de kollektie qaarne op de kontaktadre s sen :
A, Lui jte n, ' t Bofflandt 36,Ulvenhout
Bavel
A, Lodewijk, Vennekes 26 ,
leatuur
~d. Westerlaken
C:, J, M. Leijten
J,M,B.M. Jespers
A,P . J .M. Luijten
L.C. Nouwe ns
A.P.B . Lodewij k
J,A.M. Grauwmans
A.M .M. verkooijen

voor zitter
vice-voorzitter
s ekretari s
2e sekretaris
penni nqmeester
2e penni nqmeester
technisch koör dinator
medewerker GalderS tri j beek

PUBLIKATIES
1975 Monl.DDente nboek je
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmole n "De Hoop "
1979 Drie eeuwen Kerk in
Ulvenhout
1980 Va n Ginneken tot
Ni euw Ginneken

076-61 2926
0161 3- 1780
(1 978 )
(1 979 )
(1 980)
(1 978)
(1 980)
(1979 )
(1 980)
(1 979 )

J .M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J. C. va n der We sterlaken
C.J . M. Leij ten
B.J. Oirven, K.A.B.W.Lee nder s
en M.C.van Ri el -v.d.Westerlake n
or. J.L.M . de Lepper
H. J. Dirven, J .C . van der
Westerlaken en J.Beren2chotvan der Smisse n

LIIJllAATSCBAP
Het ve r e niqinqsjaar van de heemkundekrinq loopt van 1 sept.bar tot 31 auqustu s .
Maas t diverse heemakti vi tei t en, lezi nqe n, tcnt oons:_e l linqen
e n akskursies qeeft de krinq het t ijdschr i ft "Bri<-•1en van
Paulus " uit .
Het lidmaat schap van de Kring geldt voor het gehe ,. e gez in
a n bedr aaqt voor het vereni gings j aar 1980-1981 f ; o,-par jaar .
llN-0166-0438

