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NIEUWJAORKE ZOETE
Nieuwjaorke zoete, zo klinkt het uit vele kindermonden als op
Nieuwjaarsmorgen allerlei groepjes hun beste wensen aan de deur
slijten.
Ook op Ouwejaar lopen de groepen al rond. Maar dan met 'n ander
liedje. Rijk en arm bedelt om 'n brok of centje aan de . deur.
Tegenwoordig is het 'n stuiver of dubbeltje.
Onafhankelijk van elkaar schreven Jan Goesen en Pater Wilfried
over dit onderwerp, terwijl we nog 'n knipsel hadden liggen
uit ons aller "Hoogstraatse Gazet".
We bieden ze U gedrieën aan.
Verder weer vele heemkundeartikelen in grote variatie, zoals
U dat van ons gewend bent.
Variatie, een formule, die gezien de vele enthousiaste reakties,
erg aan blijkt te slaan.
Weer verschenen er "Veldnamen" in onze serie. Gerard van Herpen
en de Hoogstraatse Heemkundebestuurder Mercelis schreven daarover hun verhaal in dit nummer.
Het volgend nummer wordt weer 'n themanummer en gaat over
Carnaval. Er wordt al hard aan gewerkt.
Met de kinderen die u op Nieuwsjaarsdag vóór 12 uur in de middag komen toezingen wensen wij u reeds nu een
NIEUWJAORKE

ZOETE
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heemkundekring

AGENDA 9e VERENIGINGSJAAR (1983-1984)

PAULUS VAN DAESDONCK

1983
sept.

Nieuw -Ginneken

1
11

Wintermaand 1983

15
19

Geachte Heemvrienden,
We zijn weer in de gezellige donkere dagen v66r .Kerstmis aangekomen als deze 45e Brieven van Paulus verschijnen.
We kijken ook al weer vooruit wat er in de maanden januari en
februari te gebeuren staat.
Op maandag 16 januari zal Kees Hoosemans voor ons in de Taveerne optreden. Hij zal zijn licht eens laten schijnen op de
hebbelijkheden en de onhebbelijkheden van de Westbrabander.
Na de vele Midden- en Oostbrabanders die in de loop van de
tijd voor ons zijn opgetreden nu dan eens een echte Westbrabander.
Hij is geboren en getogen in Princenhage en brengt al vele
jaren met groot gevoel voor humor en met veel sukses zijn
conference met liedjes op zijn Brabants. Een avond, die U beslist nog lang zal heugen • .
Aanvang 20.15 uur.
Op maandag 27 februari gaan we weer naar Meersel-Dreef alwaar

we in het Kapucijnenklooster ontvangen worden door Pater Wilfried. Speciaal voor de leden van Paulus heeft Pater Wilfried
een nieuwe lezing met dia's voorbereid over het bekende schilderij van Breughel met de honderd spreekwoorden.
Op zijn bekende smeuige manier zal hij ons terugvoeren naar
middeleeuwse sferen.
Ik hoop u dan allen weer in een goede gezondheid te mogen
ontmoeten.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van
Heemkundekring Paulus van
Daesdonck

okt.

15
24

Begin 9e verenigingsjaar
Film over Ulvenhout tijdens de Torenfeesten op
de Pekhoeve
Tentoonstelling over "Bedevaarten" in bibliotheek
Se Jaarvergadering in Taveerne van Jeugdland~
Verschijning van "Veldnamen" 4 (Ulvenhout) en 5
(Ulvenhout-Geersbroek)
"Brieven van Paulus" 44.
Thema: 100 jaar school te Galder
Tentoonstelling van oud schooltje te Galder tot
31 oktober
Uitgave van brochure over 100-jarige school

nov.

21

Lezing: "Kastelen in Noord-Brabant" door Mevr.
M. Schreurs-Jansen in café "Oud Strijbeek".
Presentatie "Veldnamen" 6 (Strijbeek} en 7 (strijbeek en Grazen).

dec.

14

Voor de laatste maal de film over Ulvenhout in
zaal c. van Etten.
De film gaat dan voor 'ri aantal jaren in ons archief.

dec.

15

Brieven van Paulus 45

1984
jan.

1

Nieuwe tentoonstelling in bibliotheek:
"Interessante boeken uit het archief van Paulus"

16

Brabantse avond met Kees Hoosemans uit Princenhage
in de Taveerne van Jeugdland. Aanvang: 20.15 uur.

febr.

15

Brieven van Paulus 46
(Thema: Carnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken)

febr.

27

"De honderd spreekwoorden van Breugel" lezing met
dia's door Pater Wilfried Mertens in 't klooster
van Meerseldreef. Aanvang: 20.15 uur.

maart

19

Lezing: Heksen en Bijgeloof door Drs. W. Knippenberg.

april

3
15

Paulus bestaat 9 jaar
Brieven van Paulus 47

64
mei

14

juni

juli

Lezing
Verschijnen van "Veldnamen" 8 (Cauwelaar l
Tentoonstelling "oud speelgoed" o p Bavel Anno
1920.
Veldnamen deel 9 (Bavel-Bolberg-Eikberg-Roosberg
en Woestenberg)

15

aug.
12
31

Brieven van Paulus 48
36e Heemkamp
Veldnamen deel 10 en 11 verschijnen (Gi nne k e ndorp)
Einde 9e verenigingsjaar

sept.

1
17

Begin lOe verenigingsjaar
Jaarvergadering
Veldnamen deel 12 (Notsel)

okt.

15

Brieven van Paulus 49

dec.

15

Brieven van Paulus 50, Een Gouden Paulus .

Noteert u de data in uw agenda?
Let wel, enkele data of programmapunten zi]n gewijzigdl!)
Wijzigingen moeten we ons uiteraard voor behouden.

OP NAAR DE 500
Nog steeds zit er groe i in het ledenbestand v an onz e h eemkundekring.
Niet minder dan 430 gezinnen zijn thans l i~ van onze kring.
De samen s celling v a n het ledenbestand op 1 september zag er
als volgt uit:
Nieuw-Ginneken
Breda
Dorpen om Breda
Overig Brabant
Overig Nederland

310
72
14
14
8

Totaal Nederland
België

418 gezinnen
12 gezinnen

97,2 %
2 ,8 %

Ledenbestand 1.9.1 9 83

430 gezinnen

=100,0 %

gezinnen
gezinnen
gezinnen
gezinnen
gezinnen

72,0
16,7
3,3
3,3
1, 9

%

%
%
%
%

Op 3 april 1985 bestaat Paulus 10 jaar. Zouden we dan aan
de 500 zijn?
Help mee, maak ook 'n abonnee! Doen!

VANG ZAL -b'oK WEL EEN OUDE VELDNAAM ZIJN
door Gerard van Herpen
In de late middeleeuwen waren er niet veel bossen meer over
in de Baronie. Een zeer groot deel zal al tot heide gedegenereerd zijn. Het Ulvenhoutse bos lag in het gebied, dat vanouds
"Tussen twee beken" werd genoemd. In een stichtingsacte van de
abdij van Thorn, die dit gebied tussen de Bavelse Leij in het
noorden en de Chaamse beek in het zuiden omvatte, wordt gesproken over "het bosch om verkens te voeden, zoals het legt
tussen twee beken".
Het Ulvenhoutse Bos ligt vrij laag, de begroeiing zal er bestaan hebben uit wilgen, elzen, maar ook uit eiken. Vandaar
dat die varkens er naar eikels konden zoeken. Ik heb die wijsheid niet van mezelf (wie heeft wijsheid van zich zelf?), maar
ik ontleen haar uit het vijfde deel van de serie Veldnamen in
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel van ir. Christ Buiks.
Deel vier en vijf zijn verschenen en hebben betrekking op Ulvenhout en op Ulvenhout en Geersbroek.
Een Ulf
De omschrijving van de veldnamen in het gebied van Ginneken
en Bavel verloopt volgens een strak schema. Ieder deeltje bestrijkt een eigen gebied en daarin wordt alfabetisch iedere
veldnaam beschreven. Eerst de vermelding van de publikaties
en bronnen, de naamsspellingen en de jaartallen en daarachter
de conclusies en verwijzingen van de auteur.
Die verwijzing is verduidelijkend, omdat de lezer daaruit kan
aflezen in welke huidige lokatie hij de veldnaam moet terug
zoeken. Ook op de bijgevoegde kaarten is daar wat meer aan
gedacht dan in de eerder verschenen boekjes.
Er wordt in deze serie over Veldnamen lang gefilosofeerd over
het ontst~an van de naam Ulvenhout. Meerman en Brekelmans menen dat we hier te doen hebben met de voornaam Ulf, het hout,
het bos van een zekere Ulf. Die naam komt echter weinig voor
in de Baronie. Veel waarschijnlijker acht Christ Buiks het dat
het eerste lid, zoals bij Elshout, een boomaanduiding is •. Een
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wulft of een wurft is een soort wilg. "Wulft noemt . men hier
een soort lage willegen" schrijft Hoefft in de negentiende
eeuw, "aan het water wassend, hetwelke bezembinders gebruiken".
Dan zit Christ Buiks alleen nog met de letter W. "Die W", zegt
de auteur "staat in 't Wulvenhout, twulvenhout, in een zwakke
positie, zodat gemakkelijk Tulvenhout ontstaat. Dat voorzetsel komt, voordat Uw vingertje hem kan berispen, vaker voor
in zestiende eeuwse geschriften.
"Tulvenhout" dus is een "hoog opgaand bos van Kraak en Schietwilgen". De naam Ulvenhoutse Bos komt overigens ook op vele
oude kaarten voor.
Bieberg
Zo lees ik dat de naam Bieberg al in de vijf tiende eeuw voorkomt als "Beemdt aen den Bieberch". "Bieberg kan een lichte
verhevenheid betekenen", meent Buiks, waar veel wilde bijen .
huisden. Onder Princenhage komt een gebied voor dat de Bye
heet. De Ginnekense Bieberg, zo meent de auteur, is te beschouwen als een rivierduintje, opgeworpen door de Mark. "De
meeste van dergelijke rivierduintjes kennen een zeer lange
bewoningsgeschiedenis en hebben vaak een oude naam (Emelenberg, Belcrumbergh, de Strikberg onder Teteringen). Ginneken
had al in de tweede helft van de zestiende eeuw een gilde van
bijenhouders ("een bijengilde" lijkt mij een beetje overdreven). Alle DeByen opgelet!
Al in 1368 wordt in Breda de naam Jan de Bye genoteerd. Ik
ken minstens een Debey die daar onmiddellijk weer allerlei
rechten aan ontleent.
Boulevards
Grimhuizen, Geersbroek, de Pekhoeve, de Krane1aar en de molen
De Korenbloem krijgen een uitvoerige omschrijving. Uit de bundels met oude veldnamen citeer ik nog een aantal merkwaardige
benamingen. De Acht Zaligheden is een rijtje huizen in de
Dor pstraat 21 tot en met 31, de Biebergse vonder (bruggetje
over de Mark) , Broer Natenmussenzeel onder Galder (plaats
waa r ve el mussen zitten), 't Dekkertje, weiland genoemd naar
de famili e De kkers en 't Goor, moerassig land. Tegenover de
oude r .k. b e graafplaats lag een groep armoedige huisjes. In
Ul v enh out heetten die h uisjes "de Parijse boulevards".
Ik heb ook veel plezier beleefd aan het vijfde deel, dat zich
vooral b eweegt op het gebi e d van Geersbroek of Gadtbroek. Ik
heb 25 verschillende benami ngen gevonden. De oudste dateert
Vdn 1451 ('t Ghaersbroe ck) en de jongste van 1840 die Gadtnoek he et. In 1845 telde dit gehucht 32 huizen en 160 inwor1 e r s .
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U vraagt zich misschien af of het niet een beetje overdreven
is om te schrijven dat ik plezier beleef aan die uitpluizerij van oude namen. Ik zal er ook niet aan denken om Buiks
mee te nemen op vakantie. Buiks zelf niet, omdat ik bang ben
dat hij onmiddellijk alles wat hij ziet of voorgezet krijgt,
gaat verklaren en zijn boeken al evenmin. Toch vind ik zijn
studies een heel plezierig puzzelwerk. Er wordt zo ongelooflijk veel in verklaard en uit die verklaringen is een sèhat
aan gegevens te halen over ontstaan en ontwikkeling van de
streek.
Prinsenhoef
De Prinsenhoef aan de Ulvenhoutselaan is nog altijd in het bezit van de Domeinen. Als u weet dat al in 1277 deze hoeve van
de abdij van Thorn overging in handen van de Heren van Breda,
dan begrijpt u misschien ook hoe dichtbij de geschiedenis van
uw streek wel is gelegen. De boerderij is· genoemd naar prins
Frederik, die in de negentiende eeuw zeer veel goederen en in~
komsten in de Baronie bezat. Vlak achter de Prinsenhoef moet
vroeger Het Oude Hof hebben gelegen, de voorganger van Grimhuizen. In dit vijfde deel wordt ook royaal aandacht besteed
aan het Ulvenhoutse Bos, het Chaambos, Anneville en niet te
vergeten aan Valkenberg.
Tot slot nog even dit: een perceel grond dat hoog gelegen
was en van waaruit men een fraai uitzicht had, droeg de naam
"Kijkuit". Wie denkt dat een Drieswei iets met Dries van Agt
van doen heeft, zit in de verkeerde wei. Een dries is een
weiland bij de boerderij en een drieswei is dus een weiland
bij een dries. Een drikkenwei daarentegen duidt wel op het
eigendom van een bepaalde meneer, een zekere Hendrik.
De boekjes "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel" zijn een uitgave van de Heemkundekring Paulus van
Daesdonck, Vang 21, Ulvenhout. Vang zal ook wel een oude
veldnaam zijn. Dat zoeken we op. 1)
Uit: "Dagblad De Stem" 29.11.1983

1) We moeten onze heemvriend Gerard teleurstellen.
Vang is een onderdeel van de molen.
Bij de Korenbloem in Ulvenhout ligt de Molenstraat met
daaraan grenzend straten met de naam "Vang" en "Wiek".
't Had overigens best 'nveldnaam kunnen zijn.
Redaktie.
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EEN MOTTE-BURCHT IN ULVENHOUT ?
door Kees Leyten
Onlangs kreeg ik een folder in handen van de Stichting Brabantse Kastelen, die een onderzoek instelt naar het voorkomen van
Motte-Burchten in onze provincie.
Het zijn de voorlopers uit de lle- 13e eeuw van de latere stenen burchten.
Op een verhoging het huis van de heer, op een lager verhoging
de overige bebouwing die tot de burcht behoorde. Het geheel
omgeven door een afrastering en gracht. (1)

In de Middeleeuwen heeft aan de Mark een "Hof" gestaan (2) ,
het Hof van Ulvenhout.
Er is nog weinig van gevonden, maar de weinige publikaties,
die er zijn, doen bij mij toch de vraag rijzen, stond er in
Ulvenhout vroeger ook zo'n Motte-Burcht.
Voordat de s 11 de grond gaat verstoren zou een diepgaand onderzoek ter plekke zeer gewenst zijn.
Het betreffende gebied ligt achter de Prinsenhoef, juist nog
op Bredaas gebied.
1. Tekening op folder van Stichting Brabantse Kastelen,
Hoevense Kanaaldijk 7, Tilburg.
2. Zie ook "Het oude Hof van Ulvenhout" d o or K.A.H "W.
Leenders, BvP 36, p. 106-111 en BvP 41, p. 118
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KASTELEN IN NOORD-BRABANT
door J. Mercelis
In het vrij korte bestaan van de hee mkundekring "P a ulus van
Daesdonck", opgericht in 1975, werd reeds hard gewerkt en
groeide deze kring uit tot één van de bloeiendste v an Noord··
Brabant in Nederland.
Het enthousiasme en toewijding van het bestuur zorgen voo r
een regelmatige uitgave van het informatieblad "Brieven van
Paulus", een eigen verzameling van heemkundige voorwerpen en
bibliotheek. Uitstappen en studie-avonden zijn steeds een gezellig treffen van de leden.
Op maandag 21 november had zo een ontmoeting plaats in de afspanning "Oud-Strijbeek", een stap wandelen voorbij de verlaten grenspost in Meerle (Strijbeek) en het mooie landelijk
kapelletje. In de reeds gevulde gelagzaal hield Mevrouw
Schreurs-Jansen uit Oirschot, zelf aktief lid van de heemkundekring aldaar, een lezing over "Kastelen in Noord-Brabant.".
Al hebben veel fraaie kastelen iets sprookjesachtig, hun
ruïnes zijn spookachtig. Beiden hebben een geheimzinnig verleden en zijn voor historici een kluif om te ontraadselen.
Door het overvloedige illustratiemateriaal wist de voordrachtgeefster veel te vertellen over de geschiedenis van deze kastelen.
Uit de noodzaak om zich te verdedigen tegen ongewenste
agressors ontstaan verdedigingsbouwsels die van vorm en
konstruktie veranderen door de eeuwen heen.
In het vroegste begin een eenvoudige omrasterde vluchtheuvel,
een omwalde boerderij of Romeinse villa die versterkt werden .
De eenvoudige woontoren, eerst in hout en daarna in steen,
kil en donker, steeds moeilijker te bereiken, dan de omwalde
vesting met hoektorens die uitgroeiden tot grote versterkte
steden.
Door de bouwwijze voortdurend aan te passen aan de wisselende
omstandigheden maakten de heersers gebruik van natuurlijke
verdedigingselementen en zo zien we waterburchten, terrassenkastelen en hoogteburchten ontstaan. Maar met het ontdekken
en gebruik van het buskruit verliezen de kastelen hun funktie
als verdediging en gaan uitgebouwd worden als lusthoven die
heel wat meer comfort boden.
Mevrouw Schreurs wist heel wat te vertellen over de bewoners
van die kastelen. De vele geslachten van heersers en invloedrijke gezagsdragers, die opgevolgd werden door anderen die de
bestemming veranderden. Kloosterorden maakten er hospitalen,
woninge n of scholen van. De raadsleden van sommige geme.e nten
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sloegen en hun tenten op en staken er een ganse admi n istratie in of bouwden ze om tot kulturele centra.
Sommige handige restauratiehouders wilden ook iets meepikken
van de aloude sfeer en vormden ze om tot gastronomische centra
waar de klant zich even heer kan voelen.

VELDNAMEN
IN

DE

VOORHAL IC&

GINNEJCEN

EN

GEMEENTE

BA V EL

Inderdaad, kastelen blijven sprookjes!

4
IR. CHR. BUIK$

VELDNAMEN IN STRIJBEEK EN GRAZEN

ULVENHOUT

Het tweede luik van deze avond was de voorstelling van de
deeltjes 6 en 7 in de reeks: "Veldnamen in de voormalige
gemeente Ginneken en Bavel". Het betreft ditmaal de streek
Strijbeek en Grazen, twee zeer nauw grenzende gehuchten die
palen aan het kerkdorp Meerle.
De auteur, Christ Buiks, is landbouwingenieur en leraar
biologie. Sedert lang reeds heeft hij een interesse voor
toponymie (plaatsnaamkunde) en begon in 1979 de systematische
studie over dit gebied. Op korte tijd werden de zeven delen
gepubliceerd en voor volgend jaar staan nog vijf deeltjes op
het programma. Als de reeks volledig zal zijn (ongeveer 20
delen) zullen we beschikken over een schat aan gegevens. Om
dit omvangrijk werk te realiseren kon de ·heer Buiks gebruik
maken van de talrijke voorhande zijnde archivalia, maar er
werd ook "veldwerk" gedaan en talrijke l;>ewoners zorgden voor
een rijke oogst nog levende plaatsnamen.
Een dergelijk studiewerk is niet enkel interessant voor de
geschiedkundige en taalkundige, maar ook voor de familiekunde en het opsporen van de herkomst en de verklaring van
de familienaam.
Vermits de auteur wat betreft de streek Strijbeek en Grazen
kon rekenen op de bijzondere medewerking van de heer Louis
Remeijsen, "de facto burgemeester" van het gehucht, werd
onder hartelijk applaus hem een eerste exemplaar aangeboden.
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NIEUWJAARKEZOETE
Met een gebreide vakmuts diep over de kop getrokken en rond
de nek een zak van geruite handdoekenstof met een lint erdoorheen om alles toe te stroppen en een paar wollen wanten
aan: zo klosten we om 7 uur 's morgens van A. van de Kluizenberg naar H. om er te zingen.
Bij de eerste boerderij die we tegenkwamen zongen we al van:
Nieuwjaarkezoete
' t verreken heeft vier voete
Vier voete en ne steert
'k zen ne nieuwjaar weerd
maar als bleek dat we met zevenen één halve frank moesten
verdelen, dan was dat om te beginnen niet al te vet.

DE. 13 ~AVE PA.TEi\ CAPvc'iN,OtE P~
KlEINf KINDJES 6~~NC.T, CAF OP
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Blauw van de kou kwamen we in H. aan en begonnen aan Pot van
Dongen met onze grote bedeltocht langs de huizen van de
Vrijheid, winkel in, winkel uit, onderwijl onze zak volproppend met peperkoek, plakkerige koeken met aan ene kant zo'n
roze suikerlaag erop, keiharde koekjes met een gedraaide
suikerdop erbovenop, appelsienen, pikken, griffels, potloden,
kwartjes met een gaatje middenin en veel bruine centen~ En
wij maar zingen bij het varken af en voor de afwisseling ging
het ook al eens van:
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••• vier voete enne rug
wij zijn van L. vlug.
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GEBOORTEKAARTJE
Als kind hoorden we de vreemdste verhalen over de herkomst
van baby's. De ooievaar en rode kool zijn iedereen wel bekend.
In het Vlaamse land werd op veel plaatsen verteld dat de
"capucijnen" de kindjes brachten.
Felix Timmermans maakte er een plaatje van-. Hierboven een
geboortekaartje zoals dat bijna een halve eeuw geleden in
de brievenbus gleed.

en dan riep een goeie ziel die ons kende ons wel eens binnen
en bij de gloeiende bol van de Leuvense stoof begonnen onze
vingers en tenen te ontdooien in helse pijnen. Wij leden in
stilte en met vernieuwde moed gooiden we ons daarna weer
tussen de voorthossende troep. Hier en daar bleef een deur
hardnekkig dicht en dan klonk het van:
Hoog huis, laag huis
hier zit een gierige pin in huis!
's Avonds liepen we rond met uitgeholde bieten waarin we neus
en ogen uitsneden en binnenin zetten we een walmende kaars.
En maar lawaai maken met zijn allen, meer om onze eigen schrik
kwijt te raken dan om boze geesten of de duivel en zijn moer
te verjagen.
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Nog later trok ·in A. de Zwarte rond: hij kreeg een met hooi
opgevulde kous op zijn kop en over zijn schouders een laken.
Zijn knecht met even zwart gezicht droeg een jute zak over
de schouders. We kregen koude rillingen als we om de hoek van
de schuur de koehoorn hoorden loeien en even later viel met
groot geweld een hele bende jonge kerels het huis binnen die
zich rond de Zwarte en zijn knecht schaarden: zwijgend plaatste hij zijn zak op een inderhaast bijgeschoven stoel; wie te
dicht bij kwam kreeg een veeg met zwarte schoenblink en
ondertussen zong men van:
Zoete Jezus uitverkoren
in een stal zijt gij geboren
uit der zuivere Maagd der klaren,
Opdat wij zouden leren
Van het kwaad tot deugden keren
Met de zoete Nieuwejaar
Wij verzoeken in onze harten,
Daarom lijden wij zoveel smarten
Voor onze zonden allemaal
En daarbij nog naar verlangen
Om het Geestelijk te ontvangen
Met de zoete Nieuwejaar
Een klein kindje zo jong van dagen
- hoe kan God het zo verdragen ' t Heeft uitgestort zijn dierbaar bloed;
Den achtsten dag werd ' t kind besneden
' t Bloed liep uit zijn teder leden
' t Bloed liep uit zijn teer lichaam;

En dan zullen wij noten kraken
Die nog beter zullen smaken
Dan over drij en dertig jaar
En daar hopen wij wel te geraken
Met de zoete Nieuwejaar.
En dan laten wij ons beschrijven
Dat wij hier niet langer blijven
Met de zoete Nieuwejaar.
Als ' t lied halfweg was (wie van onze lezers kan de ontbrekende tekst van dit oude kerstlied aanvullen?), begonnen de
laatsten alweer af te trossen en op ' t einde stak de boerin
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wat wafels en geld in de zak.
Bij Gust Steek werd alles verdeeld en bij een stevige pint
opgegeten.
Wafels met botermelk
1 liter botermelk - 500 g bloem - 2 eieren - een snuifje
zout - 2 soeplepels suiker - 1 zakje gistpoeder.
De bloem in een kom met ronde bodem gieten en er een kuiltje
in maken. De botermelk beetje bij beetje bij de bloem voegen
en ermee vermengen: zo kan je klonters vermijden.
Eierdooiers en tot sneeuw geklopt eiwit bijvoegen, zout,
suiker en gist.
In een heet wafelijzer dadelijk bakken.
De wafels bestrooien met bloemsuiker en elkaar gelukkig
Nieuwjaar wensen.
Vansgelijke!

Uit: "De Hoogstraatse Gazet"
Nieuwjaar 1981

NIEUWJAARSLIEDJES (3)
door Pater Wilfried Mertens
Drie jaar geleden publiceerde Oma Peeters enkele Nieuwjaarsliedjes. Hier wilde ik enkele kanttekeningen bij plaatsen,
o.a. met gegevens, die ik verkreeg van Fr. van Bergen te
Meerseldreef.
Nieuwjaarsliedjes worden doorgaans gezongen door groepjes
kinderen, bestaande, als het kàn, uit één het hetzelfde gezin.
Bij deftige en/of rijke lui zongen we:
Wie woont hier in dit schone huis
Is mijnheer (De Konink) niet thuis!
Lang zal hij leven
Veel zal hij geven
Zalig zal hij sterven
Den hemel zal hij erven
Volgend jaar op deze dag
Hoop ik dat hij nog leven mag.
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Als variant luidde de 2e regel: Is die goede man (of vrouw)
niet thuis.
Bij het 2e liedje een kleine aanvulling. Waarschijnlijk is
Oma Peeters de vierde regel vergeten. Die zongen wij wel. Het
liedje luidde:
Nieuwjaarke ouwe
De katjes zijn verkouwe(n)
Ze zitten in 'n schuitje
Ze blazen op 'n fluitje
Ze roepen paar en(om) paar:
'k Wens U zalig Nieuwjaar!

Nieuwjaarke zoet(n)
'k Heb kou voete(n)
'k Heb kou billen
'k Zou wel geirne (gaarne)

'n centje willen!!

Ik ben benieuwd wat ik dit jaar weer aan de kloosterpoort hoor.
l. BvP 30 p. 67
2. Dit werd 2 of 3 maal geroepen. Dan zwaaide men af.
3. Oortje is een koperen munt van 1 / 4 stuiver of was een cent.

Ook op de andere liedjes hadden wij kleine variaties. Zo zongen
wij:
Nieuwjaarke zoete
' t veirke hee vier voete
Vier voete en 'ne rug
Hier is Jan van Bergen's vluch
(Vluch ( t) is 'n groep samenvliegende vogels) •

JEUGDHERINNERINGEN (8)
door Jan Goosen
NIEUWJAAR ZINGEN EN ANDERE FOLKLORISTISCHE GEBRUIKEN
Ik heb zo'n idee dat het Nieuwjaar zingen op Oudejaar wat aan
' t afnemen is.
Wanneer deze folklore is ontstaan en waarom juist in die enkele Brabantse dorpen, is met geen mogelijkheid na te gaan.
Er zijn meer van deze soort aktiviteiten. Wat denk je van ' t
Driekoningen-zingen. Vooral in gebruik in Tilburg, rond Den
Bosch en hopelijk nieuw leven ingeblazen in Ginneken.

of ook wel:
Nieuwjaarke zoete(n)
Het veirke hee vier voete
Vier voete en 'ne stèrt
'kn zen toch wel 'n wafel weird.

Als er niet werd opengedaan gilde de groep:
Hoog huis! Laag huis!
Er zit 'ne gierige pin in huis!

(2)

Een liedje dat minder bekend was "Nieuwjaerke ouweland"
Nieuwjaerke ouweland
De kat hee heur gat verbrand
Achter aan heur (zijn) poortje
Moeder geef me 'n oortje (3)
Vader geef me 'nen duit
Jaagt de kat langs ' t venster uit.
Volgens Fr. van Bergen en andere ooggetuigen wordt heden
nog volgend liedje gezongen, dat vroeger niet bestond.

'n Boon verstoppen in de pudding of rijst met Driekoningen.
Degene die de boon treft, mag die dag "koning" zijn.

- Op ' t feest van Sint Thomas (21 dec.) vader of moeder, de
onderwijzer(es) buiten sluiten. Nadat ze ' t een of ander
beloofd hebben, mogen ze weer binnen.
-

'n Voederbiet uithollen, gaten er in maken voor de ogen,
neus en mond. De biet op 'n stokje zetten en er 'n kaarsje
in plaatsen, dan al zingend er mee langs de straat gaan of
iemand de schrik op ' t lijf jagen, door als spook verkleed
te gaan.

- Carnaval. Je moet wel 'n kniesoor zijn of van heel ver
buiten Brabant komen om niet te weten wat dát wel is!
Al deze gebruiken zorgen er voor dat ' t gewone, .alledaagse
leven wat opgefleurd wordt. ' t Leven wordt wat zwieriger, wat
losser, kweekt wat meer saamhorigheid, gezelligheid.

78
Om nog even op ' t Oudejaar-zingen terug te komen, wilde ik
toch nog even de liedjes die wij vroeger ten gehore brachten,
hieronder optekenen.

Nieuwe jörke, ouwe,
De katjes zijn verkouwe,
Ze zitte in ' schütje,
Ze blaoze op 'n flütje,
Ze roepe paor, paor,
Ik wens oe Zaolig Nuwe jaor!

* ·* * *
Nuwe jaorke zoete,
' t Vèrske ee vier voete,
Vier voete en ne steèrt,
Ik ben wel 'n centje weèrd.
of
Vier voete en ne kop
Ik ben (Piet Pietersens) strop.

Driekoningen, driekoningen,
Gif mij nen nuwenoed,
Munnenouwe is verslete,
Ons moeder mag ' t nie wete,
Ons vaoder ee ' t geld,
Al op de roöster geteld.

* * * *
Aans, aans nuwe jaor,
Twee koeke Z1Jn 'n paar,
Zijn ze nie gebakke,
Gif ne wèrmenappel,
Kriek, krak, natje,
As vaoder en moeder waofels bakt
Dan lapt de botter in ' t gatje.
Als iemand tijdens ' t zingen de deur dicht hield of toevallig
expres niet thuis was, zongen we:
Boven aen denemel
Hangt ne zak mee zemel
Iedere zemel is nen duit
Hangt den gierigen bok maar uit!
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FIETSEN IN ONS HEEM (3)
door Gerard Otten
DE ST. ANNEKESROUTE
Ten oosten van Breda ligt het dorpje Molenschot. Bij oudere
mensen is dit dorpje vooral bekend vanwege de bedevaart naar
St. Anneke op 26 juli. Ongetrouwde meisjes gingen bij haar
bidden om een jongen: "St. Anneke, geef me een goei manneke".
Dorst, waar we op onze route ook doorheen komen, had ook een
bekende bedevaart, Maaikes-Dorst genaamd. Deze was een bekende ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes uit de verre
omgeving. Deze route wordt daarom speciaal aanbevolen aan
ongetrouwde meisjes.
Ue kapel van Molenschot staat midden op een driehoekig
pleintje, omgeven door een klein kerkhofje en een mooie heg.
De kapel is dan erg oud, de bedevaart dateert .pas uit de
vorige eeuw. Door de oorlog is er een inzinking geweest in
de bedevaarten, maar na de oorlog kwamen ze weer. langzaam op
gang. Vanuit Breda was er een processie vanaf de Heuvel via
de St. Annakapel in Heusdenhout. Op deze fietsroute fietsen
we via Heusdenhout en Dorst naar Molenschot en via het St.
Annabos en het Ulvenhoutse Bos weer terug naar Ginneken.•
De route heeft een lengte van ongeveer 24 kilometer.
De route'
We beginnen onze tocht op de Ginnekenmarkt. We fietsen de
Raadhuisstraat in en meteen linksaf het Schoolakkerplein op.
Na het plantsoen gaan we rechtsaf en fietsen eerst langs de
noordzijde van het Schoolakkerplein en dan rechtdoor het
Vogelenzanglaantje in. Op het einde links-rechts het Valkeniersplein op en rechtdoor de Valkenierslaan in.
We rijden deze helemaal af. Op het einde linksaf de Claudius
Prinsenlaan op en na het viadukt meteen rechts de Heerbaan.
Na de brug over de Molenlei gaan we linksaf de Weilustlaan op
en meteen rechts de Heusdenhoutseweg in. We volgen dus in feite
de oude weg die ons gewezen wordt door de bomen. Links zien we
het oude buitengoed Weilust. We vervolgen onze weg door de
fraaie eikenlaan en komen uit bij de oude Sint Annakapel.
Heusdenhout
De oude en fraaie kapel staat midden op een groen pleintje
met een nette haag erom heen. De kapel is gebouwd in de zestiende eeuw. omdat het een openbaar gebouw was hebben ze de
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kapel ook maar midden op de openbare weg neergezet. Deze weg,
de Bredaseweg, werd daardoor in tweeën gesplitst: de tegenwoordige kapelstraat ten zuiden van de kapel en de zogenaamde
Kleine Straat, tegenwoordig een naamloos dreefje ten noorden
van de kapel. Aan de afstand tussen de Kapelstraat en de
Kleine Straat kunnen we wel zien hoe breed de Bredaseweg was.
We fietsen nu verder naar Molenschot.
De verbinding tussen Breda-Oost en alles wat daar buiten ligt
wordt volkomen belemmerd door de autoweg. Door de aanleg hiervan zijn alle wegen afgesneden, behalve de drukke Tilburgseweg.
Wij hebben geen zin om hierlangs te fietsen, dus nemen we een
nog iets noordelijker liggende, rustige weg: de Oude Tilburgsebaan. De verbinding tussen Heusdenhout en de buitenwereld
zou eigenlijk verbeterd moeten worden door een fietstunneltje.
De Oude Tilburgsebaan
We vervolgen de zwaar beboomde en licht slingerende Heusdenhoutseweg. We steken voorzichtig de Tilburgseweg over en fietsen rechtdoor de Moleneindstraat op, het broertje van de
Heusdenhoutseweg. De spoorwegovergang in deze straat is afgesloten. Wij moeten dus omfietsen via de spoorwegovergang van
de Oosterhoutseweg.
We nemen de eerste straat links, de Wieringenstraat, weer de
eerste straat links, de Amelandstraat, op het einde rechtslinks de Vlielandstraat en op het einde daarvan links-rechts
de Oosterhoutseweg op.
Na de spoorwegovergang meteen rechts de Parallelweg, die overgaat in de Lage Weg. Op het einde rechtsaf de Posthoorn op en
onder het viadukt door. Hierna rechtsaf de fraaie Galgestraat
op, een kasseiweg met een fietspad ernaast. Na enkele honderden meters splitst de weg zich in tweeën: linksaf gaat de
zandweg met het rode tegelfietspad richting Dongen, rechtsaf
de zandweg met een gravelfietspad naar Dorst. Op deze splitsing stond vroeger de galg van Breda, waarnaar de Galgestraat
genoemd is. Rechts ligt de Heiningenhoef, die vroeger de
Galgehoeve heette. We nemen de rechtse weg, de Oude Tilburgsebaan (niet aangegeven) • Nadat we onder de autoweg zi]n doorgegaan, steken we de overweg over en fietsen verder over de
Baarschotsestraat, over een primitief fietspad.
We komen uit in Dorst en fietsen links-rechts de Oude Tilburgsebaan op, nu een klinkerweg. Na de bebouwde kom gaat de Oude
Tilburgsebaan verder als een zandweg, dus volgen wij de Breedvenweg.
Wij fietsen nu de dennenbossen in. Op het eind gaan we linksaf
de Suraeweg op, een zandweg met een fietspad_. We gaan d e spoor-
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weg over bij café Dennenlust en fietsen schuin-rechts een
mooie bosweg in, die afgesloten is voor autoverkeer: dit is
weer het vervolg van de Oude Tilburgsebaan. Op het einde gaan
we rechtsaf de .a sfaltweg op langs de steenfabriek die uitkomt
bij het café de Vijf Eiken.
De Vijf Eiken
De Vijf Eiken is eeri. vanouds bekende herberg op de weg van
Breda naar Tilburg. Door de aanleg van de Tilburgseweg in de
vorige eeuw is hij buiten de route komen te liggen. We gaan
rechtsaf voor de vierde en laatste maal over de spoorwegovergang heen en gaan meteen rechtsaf de Broodbaan op, die
afgesloten is voor autoverkeer. We kruisen voorzichtig de
drukke Tilburgseweg en fietsen rechtdoor het bospad op.
Rechts zien we de golfclub Toxandria.
Molenschot
We naderen het doel van onze tocht, de St. Annakapel in Molenschot. Nadat we de kapel bekeken hebben fietsen we rechtdoor
de Schoolstraat in, die overgaat in de Raakeindse Kerkweg. We
fietsen nu door een gebied dat in het begin van deze eeuw nog
hei was. Het is een modern ontginningsgebied en daarom nogal
saai. Rechts zien we een grote moderne windmolen.
we gaan over een autoweg heen en op .het einde van de Kerkweg
gaan we rechtsaf de nogal drukke Bavelseweg op. We nemen
meteen de eerste weg links, de Korte Hoogstraat. Op het einde
daarvan gaan we rechtsaf, de Lange Hoogstraat op. We komen uit
bij een of andere militaire toestand, waar we niet verder mogen. We gaan rechtsaf de zandweg op, die aangeduid staat als
"Prinsebosch". In werkelijkheid is dit de Nieuwe Maastrichtsebaan. We volgen deze baan, die hier en daar wat zanderig en
modderig is.
Het St. Annabos
Op de eerstvolgende kruising, met de Snijdersdreef, gaan we
linksaf met een kaarsrechte dreef het bos in, de Molenschotsedreef (niet aangegeven). We kruisen het fietspad van Alphen
naar Breda en gaan hier rechtsaf in de richting van Breda.
Voorlopig hoeven we niets anders te doen dan het fietspad en
de paddestoelen te volgen. We fietsen door de slingerende
Slingerdreef, de Chaamsedreef, de Valkenbergsedreef, de Broekdreef, de St. Annadreef, de Kerkdreef en de Torendreef, de
ene dreef al mooier en indrukwekkender dan de andere.
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We fietsen zo door het St. Annabos en het Ulvenhoutse Bos.
Indien snode plannen doorgaan zal onze weg hier versperd
worden door een autoweg.
Via de Torendreef die georiënteerd is op de Grote Toren van
Breda verlaten we het bos. We fietsen langs Wolfslaar de
Wolfslaardreef op. Op het einde daarvan linksaf de Bavelselaan
op.
Via de Raadhuisstraat komt deze weer uit op de Ginnekenmarkt.

Deze fietsroute zal worden gepubliceerd in het boekje E.N.F.B.
Fietsroutes Breda en omstreken, deel drie, dat voorjaar 1984
zal verschijnen.

VERSCHENEN ( 30)
ARCHEOLOGISCHE KRONIEK NOORD-BRABANT 1979-1980
door W.J.H. Verwers (uitg. Brabants Heem 1983, 80 p.)
Op Zevenbergen en Rijsbergen na is Nieuw-Ginneken de meest
westelijke gemeente waar in deze 2 jaren vondsten zijn gedaan.
Op een akker langs de Mark nabij de Koekelbergse Tiend ten
Zuidwesten van Ulvenhout ontdekte ons lid Ton Reyers een
vindplaats met ca. 200 scherven, uit ijz~rtijd tot late
middeleeuwen.
Het boekje geeft een overzicht van de aktiviteiten van vooral
amateur-archeologen in onze provincie.

ISBN - OOK VOOR PAULUS
door Kees Leijten
Indien we tegenwoordig een boek kopen staat daar voorinmeestal
een nummer met daarvoor de letters ISBN.
Het blijft een raadsel wat dat betekent totdat je er zelf mee
te maken krijgt.
De letters ISBN staan voor "Internationaal Standaard Boek Nummer".
Daarachter staat het nummer, waaronder het boek internationaal
geregistreerd staat.
Het is een systeem dat werd ontwikkeld vanuit het boeknummeringsysteem, dat in 1967 in Engeland werd geïntroduceerd. (1).
Het doel is met dit systeem een titel of een editie van een
titel van een uitgever internationaal te kunnen identificeren.
De internationale administratie berust bij ISBN te Berlijn.
Voor Nederland bij het ISBN-kantoor te Culemborg.
Ook onze uitgave "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken
en Bavel" kreeg zo'n ISBN-nummer. Voor deel 1. was dat
90- 70810-01-8. Wat betekenen die vier groepen cijfers?
90.

Is de groepsaanduiding voor alle publicaties
uitgegeven in het Nederlands taalgebied. Elk
taalgebied heeft zijn eigen groepsaanduiding.
Bijvoorbeeld: Engels (0 en 1), Duits (2),
Russisch (5) enz.

70810

Is het uitgeversnummer, dat aan Paulus van
Daesdonck is toegekend.
Een grote uitgever heeft een klein nummer
(bijv. Staatsuitgeverij 12), 1 n kleine ZoR~
Paulus 'n groot.

01

Is het ti telvolgnr. van de uitgave van de betreffende uitgever.

8

Is het kontrolecijfer.

HET HERGEBRUIK VAN MONUMENTEN
Een wegwijzer bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor
oude gebouwen, uitgegeven door de "Federatie Noordbrabants
Monumentenoverleg".
Het is de eerste van een reeks brochures over de monumentenzorg in Noord-Brabant, die de Federatie gaat uitgeven.
Het komt regelmatig voor dat oudere gebouwen, soms monumenten,
soms karakteristieke zgn. kleine monumentjes, de funktie verliezen waarvoor zij oorspronkelijk werden gebouwd.
Sloop is dan een van de oplossingen, die soms te snel gekozen
wordt.
Het is ook mogelijk voor een dergelijk gebouw een andere bestemming te zoeken.
Voorbeelden in onze omgeving vinden we in Breda, waar de
Lange Stallen, Kasteel Bouvigne en de Watertoren door een
nieuwe bestemming een nieuwe toekomst hebben gekregen.

overeenkomstig de aanbeveling van de ISO (Internationaal
Standarts Organisation) wordt het kontrolecijfer berekend
op basis van de modulus 11 met de wegingsfaktoren 10-2,
waarbij de X wordt gebruikt in plaats van 10.
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Dit betekent dat elk van de eerste negen cijfers van het ISBN,
dus behalve het kontrolecijfer zelf, wordt vermenigvuldigd met
een getal van 10 aflopend tot 2 .
·
De som van de produkten plus het kontrolecijfer moet deelbaar
zijn door 11 zonder dat een rest overblijft.
Voor onze eerste uitgave wordt dat dus:
9 x 10
90
0 x
9
0
7 x
8
56
0 x
7
0
6
8 x
48
1 x
5
5
0 x
4
0
0 x
3
0
1 x
2
2
totaal
201

1
)

Tot voor kort stond aan de Pennendijk te Ulvenhout een merkwaardig huis met verdieping, dat grotendeels met cement was
bepleisterd. Aan de westzijde .had het een topgevel, waarin
zich een dubbele voordeur en empire-schuifdeuren bevonden.
De voordeur had een neo-classicistische omlijsting. In de
deuren bevonden zich 3 stel panelen, nl. 2 kleine en 1 grote.
De hoeken van die panelen waren opgevuld met zogenaamde waaierzwikken. Het sterkste vielen de 2 jaartalstenen op, die zich
bevonden aan de voet van 2 naast de voordeur gemetselde halfzuilen. Daarin las men de jaartallen:

Het eerstvolgend 11-voud is 209. Het kontrolecijfer wordt
209 - 201 = 8.
In dit computertijdperk is het gebruik van zo'n codering erg
gemakkelijk.
Voor tijdschriften bestaat er een Internationaal Standaard
Serie Nummer (ISSN). Voor "Brieven van Paulus" is dat ISSN0166-0438.
De codering wordt thans ook doorgevoerd bij. levensmiddelen.
Dat is een 13-cijferig nummer en bijbehorende streepjescode.
1. Bron voor dit artikel:
"Handleiding voor het Internationaal Standaard Boeknummer" 2e dr. door Mw. A. Aukema en Mw. N. van Os, uitg.
Bureau ISBN Nederland, Culemborg.
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BIJGELOOF (33)
De eerste zeven dagen van Januari werden bij onze voorouders
zeer gevreesd, omdat naar hun meening de dood dan vooral veel
slachtoffers eischte . Zij bleven daarom bij voorkeur die dagen thuis om van ongelukken bevrijd te blijven en geen ziekte
op te loepen , want een verkoudheid of ongesteldheid in die
dagen opgedaan, werd als doodelijk beschouwd.

(knipsel van onbekende h e rkomst)

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (30)
door Dr. F.A. Brekelmans
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Het terrein was toen belend: ten Oosten door de Baanakker~ .
ten Zuiden door de Heuvelstraat en ten Westen en ten Noorden
door de grond van Adriaan Meeren.
Jos Voeten had de Hofstede in 1793 gekocht van Antonetta Witligt, weduwe van Martinus van den Broek. Het lijkt ons waarschijnlijk dat Jos Voeten het huis in 1809 gebouwd heeft. De
volgend e eigenaar, die timmerman was, heeft er in 1836 veran~
dering in aangebracht. Misschien is ook de fraaie voordeur
pas in dat jaar geplaatst. Het is denkbaar dat dit onderdeel
door Beckers in zijn timmerbedrijf was gekocht als afbraak
van een oud huis in de stad.
Bij Beckers' overlijden op 7 juni 1862 (te Ginneken) was het
huis verhuurd aan Petrus van Eijl te Ulvenhout. De erven
Beckers lieten alle bezittingen van de overledene publiek verkopen.
In de veilingadvertentie wordt het Ulvenhoutse huis omschreven
als: "Eene bouwhoeve met heeren - optrek". Deze laatste heeft
de Bredase timmerman mogelijk in 1836 ingericht om er zelf af
en toe te kunnen verblijven. Ook toen kenden we al het begrip:
Weekend-huis. Tenslotte is nog vermeldenswaard dat in 1862 bij
het huis 67 eikenbomen stonden.
Het is zeer spijtig dat deze opmerkelijke woning uit het landschap van de Pennendijk is verdwenen. Slechts de hierbij afgedrukte foto's kunnen er nog aan herinneren.

Dit laatste betekent: 9 juli 1836. Ook in het jaartal 18 09 bevond zich e en aanduiding van de maand, maar die was te veel
uitgesleten om nog gelezen te kunnen worden.
Deze opvallende woning werd - helaas! - in 1982 afgebroken en
door een n i euw pand vervangen. Het is jammer dat de fraaie
deur en de beide jaartalstenen eveneens verdwenen zijn.
Getracht werd in de archieven te achterhalen wie dit perceel
heeft gebouwd. De oudste legger van het kadaster (1830) geeft
als eigenaar Jan Beckers, timmerman te Breda. Deze had het
complex in 1826 in een publieke veiling (ten overstaan van
notaris Wie rcx) gekocht van Josephus Voeten, bouwman te Ginneken. In de veilingakte wordt het omschreven als: Eene stede
bestaande in huizing, schuur, stal, bakhuis, hof en boomgaard
onder Geer s broek, groot ca. 1 bunder, 35 roeden, 62 ellen.
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Het is een onderlinge verzekeringsmaatscnappij, die op 1
maart 1908 werd opgericht onder de veehouders van Ulvenhout,
Galder en Strijbeek om elkaar schadeloos te stellen bij het
sterven van het vee, waaronder men rekende, koeien, stieren,
ossen, mest- en andere kalveren, hokkelingen en vaarzen.
Het beest moest minstens 75 kg schoon wegen.
In 28 artikelen werd beschreven hoe men elkaar hielp.
Ieder lid, dat, genoodzaakt door een ongeval, een dier slachtte,
moest het uitslachten (verdelen) en mocht het niet verkopen.
Hij moest, als het vlees was goedgekeurd, dat vlees verdelen
in porties van een halve kilogram •
Iedere veehouder kreeg zoveel porties als hij verzekerde stuks
vee had en moest dat kopen voor f 0,25 per pond, spieren f 0,30
per pond.
De getroffene moest het vlees zelf rondbrengen en ook de keurmeester waarschuwen.
Indien het vlees werd afgekeurd, dan kreeg de veehouder 75%
van het netto-gewicht vergoed à f 0,50 per kilo.
Elke veehouder betaalde f 0,10 premie per stuk vee per jaar •
Een erg lezenswaardig reglement.
Vooral de artikelen 19 en 22 zijn erg interessant.
Ze luiden als volgt:
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In het uitgebreide archief van onze Kring vond ik dit Regle.._ ment van een erg interessante "Onderlinge", ruim 75 jaar geleden opgericht •
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UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (6)
door Kees Leijten
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llij het kleinhakhn en u itsnijden van het rund moet~u
h"t. !Jestunr~lit! tm de ·~om111issaris der wijk tegenwoordig
zijn, of hij afwezigheid een bevoegd plaat:ivervauger. Ze
moeten zorgen, dat elk lid zijn deel kriigt, zonder den
slachter vooraf te laten weten, voor wie elk port.ie hestemd is.
ART. 22.
Dij de eerste noodslachting zal de leverantie vau vleesch
hegiunen bij den huurmllll, die op de lijst het nummer
heeft, volgende op dat van den getl'offäne.
Waar elke leverantie eindigt, Zlll den volgenden keer
worden begonnen. Dij zjjn hestuurslid of zjjn co111111issnl"Ïs zal de getroffone bekend 111nken, waar het laat....te
vleesch is afgeleverd, eu dit z1L! onmiddellijk worden
bekend gemaakt nan en geuoteerd door elk der bestuursloden en commissiirissen.
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Ook met de huidige samenstelling van de bevolking kon de
Onderlinge nog floreren want artikel 26 luidt:
ÁllT.

26.

Ook niet veehouders kunnen Jid der Vflreemgmg zijn.
Zij moeten zich verbinden tot het nemen van minstens
twee pond vle1Jsch. Ze hebben ook recht van stemmen
in eene a1 ,..,.",1mne verga1leri11g . Dat 8temmen geschiedt
voor perso11c11 mld" briefjes, voor zaken mondeling.

Of deze Onderlinge een lang leven beschoren is geweest, is
mij (rog) niet bekend.
Misschien kan een van onze oudere veehouders er meer van vertellen.

BRABANTS BONT (9)
BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (9)
opgetekend door Annie van Dort
15. D'r is gin jaormart zonder ezels

NEGENTIENDE-EEUWSE BOUWKUNST
Hoewel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg enkele jaren geleden het "laatste" vouwblad uitgaf over monumenten is thans
toch een twaalfde blad verschenen onder de titel: "Negentiendeeeuwse bouwkunst".
Een laat eerbewijs aan de bouwers uit die periode, die vooral
voor de bouwkunst een uiterst boeiende periode was.
Jammer dat de drie zuidelijke provincies weer eens erg karig
met foto's vertegenwoordigd zijn, want alleen de Bredase
watertoren staat er op.
Van de 32 foto's niet minder dan 26 uit Noord- en Zuid-Holland.
Blijkbaar is de fotokollektie in Zeist wel erg eenzijdig.
Hopenlijk is dit niet het laatste vouwblad, want het voorziet,
zeker ook voor de studenten in ons voortgezet onderwijs, in
een belangrijke behoefte.
Voor belangstellenden: Monumentenzorg, Postbus 1001,
3700 BA Zeist.

OUDE MATEN (3)
door K.A.H.W. Leenders
REGIONALE

VERSCHILLEN

In de vorige aflevering is al gewezen op twee maten die
vermoedelijk in Ginneken en direkte omgeving niet voorkwamen: dagwand en hoeve.
De hoeve hoort in de veengebieden van Holland en de uitlopers daarvan in Brabant en Utrecht thuis.
Het dichtst bij Ginneken kwam deze maat in de Bredase Hoge
Vucht. Ook in de Gilze Vucht, in Terheijden, noordelijk
Etten en verderop kwam deze maat voor. Van Ginneken heb ik
er (nog?) geen aanwijzingen voor gevonden.
De hoeve was een stuk grond van 15,5 hektare in de vorm van
een strook van 114 meter breed en 1365 meter lang.
Het dagwand komt vooral ten zuiden van de lijn TurnhoutRijckevorsel veel voor, maar is ten noorden daarvan zeldzaam.
In dat zelfde zuidelijke gebied vinden we ook de zille,
die even groot is. In het oosten, in de Bossche Meierij,
heet het ~ vaak meuken. Dat geldt dan zowel voor de
inhoudsmaat als voor de landmaat. Deze naam komt van mud
(muddeke, als verkleinwoord?).
In het graafschap Holland, waartoe vroeger ook Zevenbergen,
Hoge- en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen behoorden, kende
men de morgen, die 2 gemeten groot was.
V66r 1800 komen we de morgen in het Brabantse land niet
tegen. Deze maat werd hier, en dus ook te Ginneken, pas
rond die tijd ingevoerd, toen voor het eerst in Nederland
een eenheidsmaat geïntroduceerd werd. Dat werd toen de
Rijnlandse (Oude Rijn bij Leiden) maat, met de morgen als
grote oppervlaktemaat (gelijk aan 8516 m2) die in 600 vierkante roeden verdeeld werd.
Iedere vierkante roede is dan 14,2 m2, de lengte van een
roede was 3,767 men die werd in 12 voeten van 31,4 cm
verdeeld.
Deze korte roede was overigens vanouds in de nabije omgeving van Ginneken al bekend om er veengronden mee te meten.
Als men de korte roede gebruikte, deelde men de bunder in
in 900 vierkante korte roeden. Deze Bredase korte roede
was 3,797 m lang, iets langer dan de Rijnlandse. Het gebruik van deze maat is al te vinden in de moeren van Zun-
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dert en Rijsbergen.
Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken gebruikte men in
de moeren van Essen-Kalmthout een wat langere korte roede
van 4,00 meter. Het moer-bunder was daardoor ook vrij
groot: 1,44 ha.
Zo komen we aan de regionale verschillen in de grootte van
de bunder. Voor Breda heb ik 1,298 ha opgegeven, voor de
Essense moerbunder 1,44 ha. De Antwerpse bunder mat 1,316
ha, in Essen was de gewone landbunder in 1808 1,277 ha.
In het algemeen kan de bunder in deze omgeving op ongeveer
1,25 tot 1,35 hektare gesteld worden. Maar in noordelijk
Limburg is de bunder kleiner dan een hektare.
Het gebruik van de lange of korte roede heeft een heel
typische verspreiding.
De korte roede vinden we in de omgeving van Veurne, Ieper,
Brugge, Gent en het Land van Waas; voorts heel Zeeland en
Holland en de aan Holland grenzende strook van Brabant,
inklusief de verder zuidwaarts gelegen moeren.
De lange roede (5~ tot 6 meter en 400 in het bunder) over~
heerst in de rest van Vlaanderen en Brabant. Het gebruik
van de korte roede (3,5 - 4 meter) schijnt aldus bij de
(vroegere) veengebieden van Vlaanderen, .Holland, Zeeland
en Brabant te horen; de lange roede hoort dan bij de ook
in de middeleeuwen al meer door zandgronden gedomineerde
zuidelijke gebieden.
Een merkwaardige menging van korte en lange maat trof ik
aan te Etten. Daar werd een gebied van ruim 400 hektaren
in de 13e eeuw in hoeven verkaveld. Bij gebruik van de
korte roede zou iedere hoeve 30 roeden breed· en 360 roeden
lang zijn; bij gebruik van de lange roede had dat 20 bij
240 moeten zijn. Men legde echter stroken aan met een
breedte van 20 korte roeden. Om nu toch de standaard-oppervlakte te bereiken, werden de percelen 540 korte roeden
lang gemaakt, ofwel ruim 2 kilometer!
VOOR WIE ER MEER OVER WI L WETEN
P. Scherft.
"Het stedelijk ijkwezen te Breda"
Jaarboek de Oranjeboom III (1950) 121-160;
IV ( 1951) 51-74 ;
v ( 1952) 59-96.
R. Re ntenaar

Van Swindens vergelijkingstaf els van lengtematen en landmaten. 2 delen. Wageningen 1971.
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K. Zevenboom en D. Wittop Koning.
Nederlandse gewichten, stelsels, ijkwezen,
vormen, makers en merken.
2e aangevulde druk, Uitg. De Tijdstroom,
z.pl. 1970.
H. de Schryver

De oude landmaten in Vlaanderen.
Brussel 1968.

Zeer recent verscheen:
J.M. Verhoeff

De oude Nederlandse maten en gewichten.
Amsterdam 1982.
Men kan dit boek bestellen bij het P.J.
Meertens-instituut, Naamkunde, Postbus
19888, 1000 CW Amsterdam. Prijs f 18,50
inkl. verzendkosten in Nederland.
Dit boek is het meest volledige overzicht
dat tot nu toe over dit onderwerp verscheen. Het bevat een geografisch overzicht
en een woordenlijst die uitleg geeft over
herkomst, betekenis en verspreiding.

EEN OPROEP
Na dit derde artikel over oude maten volgt er nog een.
Een vijfde aflevering is mogelijk, maar dat hangt van u af!
Schrijf of bel met Paulus van Daesdonck wanneer u oude maten
in huis heeft (lengtestokken, gewichtjes, wat dan ook).
Ook als u namen kent van maten en gewichten (met misschien
zelfs de grootte daarvan in moderne maat?) wordt u verzocht
dat te laten weten.
Het gaat uiteraard om maten van de eigen streek, niet om
exotische maten uit Indië of Noord-Holland.
Spreekwoorden en gezegden, veldnamen waarin maten voorkomen
zijn ook welkom.
Als deze oproep resultaat heeft, zal daaruit een vijfde bijdrage samengesteld worden.
Paulus wacht op u ••••
U kunt uw gegevens kwijt bij een van de bestuursleden,
vermeld op de achterflap of bij:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
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BRABANTS HEEM
Vele leden van onze kring hebben een abonnement op het tijdschrift Brabants Heem.
Onlangs venamen we, dat het abonnementsgeld voor 1984 is verhoogd met een rijksdaalder.
Indien u zich rechtstreeks abonneert betaalt u voortaan
f 20,--. Indien u zich via onze kring abonneert bedraagt de
prijs f 17,50.
Indien u v66r 15 januari dit bedrag overmaakt op onze bankof girorekening zorgen wij voor de rest.
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (22)
verzameld door W. Colsen
WIJNLIED
(wijze: Wie in Januari geboren is)
Wat is de sleutel tot het hart? de wijn.
Wat is 't, dat de droefheid tart? de wijn.
Wat brengt den stotteraar aan ' t woord?
En waardoor maakt de zeurkous voort?
De wijn (6x)
Wat geeft op aard de meeste praat? de wijn.
In huis, café, of op de straat? de wijn
Wat geeft wanneer men loomheid ducht,
aan de gedachten sneller vlucht?
De wijn (6x)
Wat maakt de breedste straten smal? de wijn.
En wat bezorgt een flinken val? de wijn.
Wat maakt of alles draailust had,
Tot zelfs de deur en ' t sleutelgat?
De wijn, de wijn, de wijn, de wijn, de wijn,
De wijn, de wijn, de wijn, de wijn, de wijn,
De wijn, de wijn, de wijn, de wijn, de wijn,
Enz. enz. enz. enz.
Laatste couplet
De wijn, de wijn, de wijn, de wijn, de wijn,
De wijn, de wijn, de wijn, de wijn, de wijn.
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ULVENHOUT 1935-1955
Wijze: Het Dorp (Wim Sonneveld)
naar J. Ferrat: "La

Montagne"

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk een kar met paard
en wandelaars naar ' t Rondven
Café de Jong, Willem op de fiets
het zegt U hoogstwaarschijnlijk niets
maar het is waar ik getogen ben.
Dit dorp ik weet nog hoe het was
de boerenkinderen in de klas
een kar die ratelt op de keien.
Bartels bosje met de beek erdoor
een zandweg tussen koren door
het vee, de boerderijen.
REFREIN (allen)
En op het vliegveld Gilze-Rijen
zag ik nog dennenbomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat het nooit voorbij zou gaan.
KOOR

Wat leef den ze eenvoudig toen
in simpele huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg
maar blijkbaar leefden ze verkeerd
het dorp is gemoderniseerd
de kindheidsoptocht die is weg.
Je weet nog hoe smid Vlamings zit
te pruimen tussen paardeshit
en hoe schroeiende hoeven ruiken
en in de Dorpstraat kon je zien
hoe bij de Willemsen juffrouw Mien
praat-praat achter de rolluiken.
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REFREIN (allen)
Em dan de solex van miJn vader
je zag hem ook naar Frankrijk gaan
Dat was een tijdje na de oorlog
je zag gepoetste kogels staan.

DE NAAMSVERKLARING VAN GALDER DANKZIJ HET MICRO- RELIEF
door Drs. H.J.M. Thiadens

KOOR
We leerden schaatsen op een sloot
en aten spekvet op bruin brood
er waren geen neutronenbommen
Bij Bavel was er toen nog hei
daar ligt menig Ulvenhouter bij
'n begraafplaats is er bijgekomen
We leerden ook nog braaf Latijn
'de gewone man zei er het zijn'
Ach Vormleer van Van der Heijden.
Wilhelmina was toen Koningin
Verkooijen ging de missie in
Orpheus rende door bos en heide.
REFREIN (allen)
En op de fiets naar het Lyceum
zag ik de watertoren staan
ik was nog jong hoe kon ik weten
dat ie-niet voorgoed zou blijven staan.
KOOR
Frambozen gingen in een tups
met af en toe een dikke rups
op 't · postkantoor juffrouw "Besjaanse".
We zwommen allen in de Mark
en aten pascha met veel kwark
begonnen aan ons eerste "sjaansen".
Ik zag de nonnetjes op school
nog geen trottoirs en geen riool
in de kerk hoor' k van der Wouw nog zingen.
Het dorp van toen het is voorbij
dit is al wat er bleef voor mij
een liedje met herinneringen.
REFREIN (allen)
En bij het huis van Westerla:ken
zag ik de hoge molen staan
op de radio was ome Keessie
ik dacht dat het nooit voorbij zou gaan.
14 mei 1982

In het artikel van Dr. F.A. Brekelmans: "Geschiedenis en karakter der gemeente Nieuw-Ginneken" lezen we bij Galder: "Een gehucht in het zuidwesten de r gemeente (Nieuw-Ginneken) , is gelegen aan de weg langs h e t Mastbos naar Meersel-Dreef.
Mogelijk ontleent het zijn naam aan Gal of Galle, d.i. een onvruchtbaar stuk grond. Desondanks was het vanouds een volkrijk
en welvarend gehucht (1). Bij deze naamsverklaring beluisteren
we in het woord "desondanks" enige onvrede bij deze verklaring.
Galder heette in 1299 "Ghalre" (2) .
Op de kaart Breda, 1845 (fascimile uitgave van de Topogr~fische
Dienst) ligt het gehucht vlakbij de Galdersche Beek.
Ghalre is een samenstelling. Het eerste element zal dus iets
naders kunnen zeggen omtrent het tweede bestanddeel.
In Bergeik kennen we de Witrest resp. de Witrä (de grote, _d e
kleine en de houle (hole) Witrä (nu wei- en bouwland): onder
Bergeik, de Donkrä, de Troprijt en de Staokelrä(3).
We hebben h i er steeds te ma:ken met waternamen nl. met de waternaam rijt, die ook zonder -t kan optreden b.v. in samenstellingen. Er zijn verschillende klankvormen van rijt. Als hier boven
b.v. staat Staokelrä dan is deze schrijfwijze een benadering
van de uitspraak.
Kortom het tweede bestanddeel van Ghalre is niets anders dan
een rijt.
Dat we inderdaad met een rijt te doen hebben blijkt ook uit het
kaartje, die een vereenvoudigde weergave geeft van het reliëf
in een bosgebied bij Galder.
Dit kaartje hoort bij een rapport, dat Dr. H. Visscher in
samenwerking met ondergetekende maakte betreffende het microreliëf in Noord-Brabant.
Letten we op de hoogtelijn van 5 meter boven N.A.P. dan zien
we, dat de Galderse Beek erdoor omsloten wordt. De Galderse
Beek komt eigenlijk uit een komvormige laagte.
Eenmaal uit de kom sneed de rijt zich wat in. Zie de steile
hellingen aan beide kanten van de Galderse Beek zuidelijk van
het gebied a a( grillig reliëf, niet of slechts zeer ten dele
veroorzaakt door recente verstuivingen).
Ghal of Gal is door de lever afgescheiden vloeistof, in gezonde toestand donkergeel of groen. In Hoogeloon kennen we een
Geelrijt.
Ghalre betekent dus eigenlijk hetzelfde als Geelrijt. G~el
duidt op de kleur van het zand.
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heeft voor 1845 de Hazeldonksche Beek verbonden met de Galdersche Beek. De benedenloop van de Ga ldersche Beek heette dus
oorspronkelijk Ghalre (=Geelrijt). De naam Galdersche Beek
heeft betrekking op deze rijt en het verbindingsstuk tot de
Hazeldonksche Beek.
1. Dr. F.A. Brekelmans: Geschiedenis en karakter der gemeente
Nieuw-Ginneken. In: Brieven van Paulus no 28, 1980, p.188.
2. Ir. Chr. Buiks: Veldnamen in Ginneken en Bavel.
In:Brieven van Paulus no 29, 1980, p. 10.
3. A.P. de Bont: Dialekt van Kempenland, Assen, 1969, p.94-95 •
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Vereenvoudigde weergave van het reliëf in een
bosgebied bij Galder.
1. Relatief hoog gelegen terrein.
2 . Markante hoogt e .

3. Steile helling,

4.

Ven

5, Galderse Beek.
6. Weg.
a. Grillig reliëf, niet of slechts zeer ten dele
veroorzaakt door recent e verstuivingen.
x. Vergraven terrein. Afgegraven terrein.
G. Grote groeve met plas.
Gr Galder
De hoogtelijn van 5 meter boven N.A.P. is aangegeven met stippels.
Waternamen gaan vaak over op nederzettingen waarna het water
een andere naam kan aannemen. Ghalre=Geelrijt werd dus nederzettingsnaam Ghalre. Ghalre ontwikkelde zich verder tot het
huidige Galder. Op de kaart van Breda ui 1845 vormt de Hazeldonksche Beek de bovenloop van de Galdersche Beek, maar we
zien ook, dat noordelijk van Hazeldonk een watertje doorgaat
in noordelijke richting om omtrent de Kleine Hoef uit te komen in de Aa of Weerijs.
Het lijkt me duidelijk wat er gaande is.
De Hazeldonksche Beek ging dus oorspronkelijk naar de Aa of
Weerijs toen er bij Galder nog slechts een rijt was. De mens

PAULUS EXPOSEERT (10)
GA OOK 'NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE
Nieuwe aanwinsten (4) (permanent)
Permanent exposeert de Kring in de grote vitrinekast op het
gemeentehuis z'n nieuwe aanwinsten, Een expositie die erg
veel belangstelling trekt,
Bedevaarten (2) 15 september - 1 januari
Jaarlijks trokken zij ter beevaart, onze voorouders.
Naar Lourdes, Meerseldreef, Hoogstraten, Dorst, Banneux,
Scherpenheuvel, Hakendover en ve le andere bedevaartplaatsen.
Een herinnering aan die bedevaarten exposeert Paulus in de
nieuwe vitrinekasten in de openbare bibliotheek aan de Annevillelaan.
Oud Speelgoed (4)
Als de kinderen groot worden verdwijnt ons oude speelgoed in
een doos op zolder of achter in 'n toch al volle kast.
Ook herinnerinngen aan onze eigen jeugd zitten daar in.
Je hebt er te veel herinneringen aan om het weg te gooien,
maar we doen er nooit iets meer mee.
Paulus bewaart het graag in z'n kollektie.
't Mag gerust iets beschadigd zijn.
Nieuwe vitrinekasten voor Paulus
Sinds de heropening van de operiliare bibliotheek aan de Annevi lle laan exposeert Paulus daar in z'n eigen houten, bij Paulus goed passe nde,vitrinekasten.
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Sinds 15 november hangen er drie nieuwe moderne kasten, die
het gemeentebestuur financierde t.b.v. Paulus en de bibliotheek.
Regelmatig wisselende tentoonstellingen in de twee kasten van
Paulus.
De derde kast is voor de bibliotheek. De houten kasten zullen
elders worden ingezet.
OUDE BOEKEN (1 januari -

•••• )

Paulus heeft in z'n bibliotheek vele oude boeken.
Waar kunnen we die beter exposeren dan in onze bibliotheek aan
de Annevillelaan.
Vanaf 1 januari kunt u ze bekijken in onze vitrinekasten in de
bibliotheek. En hebt u nog meer van die oude boeken die Paulus
in z'n kollektie mag opnemen ?
U kunt ze brengen op een van de adressen van Paulus want,

Boerderij Strijbeekseweg C 351-352, v66r 1909.
In 1909 werd de boerderij gekocht door de familie Remeysen·.
Een gedeelte was destijds de marechausseekazerne tot in 1910
een nieuwe kazerne werd gebouwd. (Zie hieronder)
Bovenstaand pand brandde op 3 september 1959 af en werd door
Louis Remeysen in 1960 herbouwd. Sinds 1964 bewoond door
A.J.C. Backx, Strijbeekseweg 46. Het pand heet nu "Markhoeve".

DOE ALS ZOVELEN - BRENG OOK 'NS WAT MEE VOOR PAULUS

* * * *
EEN PAGINA, DIE OVERBLEEF
door Kees Leijten
Zo'n drie weken voordat de "Brieven v~ Paulus" bij u in de
bus glijden zet ik me vijf maal per jaar aan de tafel met
schaar en plakpot om de lay-out te maken voor een volgend
nummer van ons tijdschrift.
Een boeiend en creatief werk. Steeds komt er weer wat nieuws
uit. Soms heb je teveel tekst. Die blijft dan liggen voor 'n
volgend nummer van onze "Brieven". Zo vergaat het ook onze
Veldnamen.
Bij de lay-out van de laatste twee nummers over Strijbeek en
Grazen had ik na voltooiing 129 pagina's voor beide nummers
samen.
Voor de vakman één te veel of drie te wéinig.
Het moet immers 'n viervoud zijn.
Er moest dus een pagina uit. Het was nevenstaande fotopagina.
Die kan niet in de volgende uitgave over Veldnamen, want die
gaat over Cauwelaer.
De pagina was echter te "heemkundig" om in de prullebak te
laten verdwijnen.
Daarom nu afgedrukt in dit nummer van Uw tijdschrift.
Twee mooie plaatjes, die ons veel vertellen over de grensplaats Strijbeek.
Nu blijft er dus geen pagina meer over.

"

Voormalige marechausseekazerne aan de Strijbeekseweg
gebouwd in 1910, tot na de laatste Wereldoorlog in gebruik.
(foto J. Grauwmans 1983)
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NIEUWTJES UIT ONS HEEM, DIE U NIET IN DE KRANT LAS
door Kees Leijten
BAVEL
Opnieuw bracht de Bavelse Carnavalsstichting "De Baviaonen"
in november een revue op de planken met vijf uitverkochte
avonden.
De teksten waren van hoog gehalte en vormden gezamenlijk een
overzicht van een jaar Bavelse geschiedenis en in relatie
daarmee flarden uit die van Galder, Strijbeek en Ulvenhout.
Het was heemkunde van de bovenste plank.
GALDER
Op vrijdag 28 oktober vierde de St. Mattheusschool in Galder

zijn honderdjarig bestaan.
Na de mis werden er op de speelplaats vele oude spelen uitgevoerd door de kinderen, waarvan een deel in oude klederdracht
rondliep.
Op het eind van de middag was er een officieel gedeelte, waarbij naast leerlingen en leerkrachten o.a. ook het schoolbestuur, het gemeentebestuur en het bestuur van Paulus van Daesdonck waren uitgenodigd.
Voorzitter Jan van der Westerlaken presenteerde het boekje,
dat onze kring speciaal voor de school had· samengesteld.
Het is een onderdeel van onze vorige bri~ven (BvP 44, p.12-50).
Tevens had Paulus een tentoonstelling ingericht over oude
schoolspullen afkomstig uit ons heem.
ULVENHOUT
Ulvenhout heeft een oude dorpsstraat, die helaas op vele
plaatsen reeds geschaad is, maar ondanks dat het bewaren en
onze zorg zeker waard is.
Het was dan ook voor vele leden van onze kring en andere
heemliefhebbers een prettige gewaarwording, dat de verbouwing
van het huis Dorpstraat 107 op een verantwoorde wijze plaatsvond en prima blijft passen in de oude gevelwand van onze
dorpsstraat.
Een felicitatie aan de familie Vlamings.

* * * * *

Ulvenhout heeft sinds jaren een klein openluchtmuseum, al lijken me de kleuren niet erg origineel. Kijkt u eens in de tuin
van Jaan Hogeloon, Poststraat 12. Het oude landbouwgereedschap
wordt er met liefde gekoesterd.

VAN AACHTER
DE PLATTEBUIS
VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (6)
door Peer van de Schranswaaye
't Is 's morgens nog mar net 6 uur as da verdoemde rinkelding aflapt. Nie al te vlug en helemaal nie gère klimt onze
Willem uit z'n wèrum bedstee.
't Is krek of ie d'r net inlaag en nou mot ie 'r wir uit.
Mee n'n halve vloek graait onze Willem z'n broek van de
stoel en z'n pet van 't St. Antoniusbeeldje, sloft naor de
moos en zwaait efkes mee ne natte handdoek dur z'nne nek.
De plattebuis, die Kee, da's z'n vrouw, in da winters weer
altijd aanhoudt, levert al vlug wèrm waoter vur wa koffie.
Wa hebbe 't veul mense toch goed, denkt onze Willem, assie_
nor buite stapt en z'n ouwe kraokende fiets mee·ne'n trap
tege de baande op rijbaorheid kontroleert.
Allenig hier en daor in 't veld glimt 'n lichtje van n'n
heel vrugen boer, die èk al in de weer is.
Tegen de tijd, da onze Willem de stad genaderd is, is ok
z'n dagelijkse goeie stemming weer teruggekeerd en vangt hij
aan met zijn bezurgerswijk. Daor zit wir 'n uur of 10 trappe
en lope vur de boeg, vur tie wir z'n bedstee kan op gaon zoeke.
.
U..t'.,~·~W"
Cit 1....... "'..1 '' q-3-'b 3

OUDE GEBRUIKEN (4)
door Kees Leijten
MUNTSTUK IN EEN APPEL (3)
In vorige artikelen vertelde ik u over het oude gebruik met
verjaardagen of Sinterklaastijd een munt in een appel te verstoppen. ( 1)
Een gebruik dat echter nog meer leeft dan ik aanvankelijk
vermoedde. Steeds weer duiken de verhalen op, vooral in de
streek, waarvan de westelijke grens over Breda loopt.
Eind november belde een lezer (2) van ons tijdschrift uit
Littooy op, die me vertelde, dat het bij hen thuis vooral in
de Sinterklaastijd leefde. Het was steeds een cent die er in
verstopt werd.
1. Br.v.P. 41 p. 130, 42 p. 192
2. Mw. De Vries, Littooy/NB
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'PRAATJE BIJ EEN PLAATJE
door Kees Leyten

DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (11)
door Pater Dagobert Gooren sscc
DE SINT HUBERTUSKAPEL VAN STRIJBEEK
Sint Hubertus is een heilige, die tot onze verbeelding
spreekt.
Bij het horen van zijn naam denken wij gewoonlijk aan een
legendarische gebeurtenis uit zijn leven, waardoor hij de
patroon van de jagers werd.
Het verhaal gaat dat hij als jongeman eens op een zondagmor~
gen op jacht ging. Toen hij een hert in het vizier kreeg en
het dier wilde neerschieten, zag hij dat het een kruis tussen zijn gewei droeg. Dat bracht hem tot inkeer en hij ging
de zondag op een christelijke manier vieren. Het gevolg was
dat hij zich onder de leiding van Sint Lambertus, de bisschop van Maastricht, stelde en deze na zijn dood ook opvolgde. Zijn bekering was dus wel grondig geweest.
Sint Hubertus verplaatste de bisschopszetel in het jaar 722
naar Luik. Hij stierf in 727. Hij is bekend gebleven als de
apostel van de Ardennen, van Zuid-Limburg en Brabant, vooral
de Kempen. In de provincie Limburg wordt zijn naam opvallend
veel gedragen als voornaam en overigens ook nogal veel in
héél Zuid-Nederland. Dit lijkt wel een bewijs van de grote
invloed van zijn persoonlijkheid.
Hij is ook bekend als stichter van veel kloosters in zijn
bisdom. Verder zijn talloze kerken en kapellen aan hem toegewijd. Eén hiervan is de kapel van Strijbeek. over de geschiedenis ervan kunt u meer lezen in het boekje "Drie kapellen in de Baronie van Breda", waar dr. F. Brekelmans erover
schrijft. De tegenwoordige kapel dateert uit 1872, maar de
oorspronkelijke kapel moet wel rond 1518 gebouwd zijn.
Het beeldje van onze heilige in de voorgevel werd er bij de
laatste renovatie in 1979 geplaatst.
De vraag: waarom juist hier een Sint Hubertuskapel? zal wel
altijd onbeantwoord blijven. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Belangrijker is, dunkt me, dat ze voor ons nageslacht
bewaard blijft.
Het moet gezegd worden dat ze er wel op haar plaats is.

In 1960 begon de heemkundekring "Jan uten Houte" te Etten-Leur
met de inrichting van zijn heemkundig museum op het Paulushof je in Etten.
De Bredasche Courant, een van onze oudste toen nog verschijnende Nederlandsche Dagbladen, publiceerde in zijn rubriek ;'Bredase Inktmoppen" van 2.4.1960 deze fraaie tekening over dat
onderwerp met als onderschrift "De Heemkundige Kring Jan uten
Houte gaat over enige tijd een museum · inrichten op het Paulushofje".
We vonden die tekening uit de Bredasche Courant van 2 april
1960 nog best up to date en publiceren hem daarom nogmaals met
een variatie op het onderschrift.

"E r-e" .3 •"'s v..rCl.K

""'e..e.
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (41)
- Paulus verzamelt
- Kollektie Paulus van Daesdonck
- Breng 'ns wat mee voor Paulus
Drie bekende slogans, die alle leden van Paulus zo langzamerhand wel kennen.
Ook in de afgelopen maanden kwam er voor ons op te richten
museum van alles binnen:
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Archief
Ons Blad van 16.1.1965, affiches H. Bloed, oude kranten,
krant Watersnood (2 februari 1953), Programma Ginnekens
Mannenkoor 9.2.1899, oude jaarverslagen.
Bibliotheek
Album: De Gilde viert 1931, Kapellen der doden (AO 1879),
Hildewaren Beke 1981, Baronnen van Ginneken, Toneelstukken
H. ' t Sas, oude kinderboeken.
Carnaval
6 foto's van eerste carnaval in Ulvenhout.
Curiosa
Hondenpenning 1933, fietsplaatje 1932, rijwielbelastingkaartje, pokkebriefje, oud telefoonelement, insektenverdelger.
Foto-archief
Aantal oude foto's uit Ulvenhout (le
Lourdes.

w.o.)

en bedevaart naar

Klederdrachten
2 oude mutsen, oude foto met klederdracht.
Religie
Houten kruisbeeld, Mariabeeldje als barometer, allerlei
prentjes, pauselijke zegen, devotionalia.
Religieuze bibliotheek
2 kinderkerkboekjes uit 1955, plaat 25 . jaar H. Familie OudGastel (1874-1899), Gezonden naar zieken (1880-1980).
School
Allerlei schoolboekjes, tweetal schoolboekjes van voormalige Laurentiusschool te Ulvenhout.
Speelgoed
2 Ouderwetse haktollen, doos lemen knikkers.
Tweede Wereldoorlog
Ondergrondse blaadjes, speciale bidprentjes Uit verzet.
Verenigingen
Uniform Harmonie Constantia.
Winkel van Sinkel
Pak zeep, pakje shag.

"De winkel van Sinkel" van Paulus van Daesdonck staat klaar
voor het op te richten museum.
Foto uit de wijkkrant Ginneken bij een lovend artikel over
onze kring van de hand van Wim Siegmund.
Foto: Fotosjop

Jan Roovers, Breda

Wintermaand

Zit met Kerstmis (25/12) de kraai in de klaver
dan zal hij met Pasen in de ~w zitten

Louwmaand

Op Sint Paulus (25/1) stijgt de winter te paard
of hij breekt z'n nek met_ reuzenvaart
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RUILABONNEMENTEN (22)
In de maanden mei - oktobe r ontving en we voor onze bibliotheek:
De Rosdoek
De Runstoof
Engelbrecht v .Nassau
Ledevaert luidt
De Wazerwijen
' t Gruun Buukske
Mededelingenblad
d'Hûskes
De Dongebode
Gemerts Heem
Gemerts Heember.
Rond de Schutsboom
Heemkroniek Heeze
Mededel.blad Heeze
Helmonds Heem
Mededelingenblad
De Overdraghe
Maaskroniek
Met Gansen Trou
Vlugschrift
Kringnieuws
Berichten van de
Heemschild
De Vlasselt
Van Vehchele tot
Veghel
De Klopkei
Ravelijn
Oud Nieuws

29/30 Acht Zaligheden
6- 2/ 3 Carel de Roy
2- 3 / 4 Breda
41 Ledevaert
9 /10 Heerlijckheit
12- 2/ 3 Kempenland
4- 5/ 8 Kempenland
41 Jan uten Boute
9- 2 / 3 Geertruydenberghe
25- 2/ 3 De Kommanderij
7- 3/ 4 De Kommanderij
31 Vijer Heertganghen
222 De Heerlijkheid
48/52 De Heerlijkheid
83- 1/ 3 Peelland
83- 4/ 8 Peelland
83- 3/ 4 Overdraghe
614 Maasdorpen
33- 5/10 Onsenoort
34- 1/ 2 Kleine Meijerij
48/51 Vrienden van
10- 5/ 9 Oude Vrijheid
172 Oude Vrijheid
19/20 Vlasselt
3- 2/ 3
7- E/ 2
1-5,2-1
8/ 9

Vehchele
De Erstelinghe
De Willemstad
Oudh.kund.kring

Eindhoven
Alphen
Breda
Chaam
Dongen
Eindhoven
Eindhoven
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gemert
Gemert
Goirle
Heeze-Leende
Heeze-Leende
Helmond
Helmond
Klundert
Lith
Nieuwkuyk
Oisterwijk e.o.
's-Hertogenbosch
St. Oedenrode
St. Oedenrode
Terheyden
Veghel
Waalwijk
Willemstad
Zevenbergen

* * * * * * * * * * *
Bulletin
Nieuwsbrief
Hoogstraatse Gazet
Van Toen naar Nu
Brabants Kasteel

18
17/19
18/43
13- 2/ 4
5- 3/ 4

Industr.Monumenten Heeze
Industr.Monumenten Heeze
Gazet
Hoogstraten
De Duffelt
Millingen
Vrienden Er.Kastelen Tilburg

UITSPRAAK ( 39)
Kinderen, die niet lastig zijn
zijn geen jonge mensen.

la het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonclt"
t. Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSH-0166-0438.
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de g-ente Ginneken en Bavel en de
temeente Nieuw-Girineken.
a.daktie:
lledaktie-adres:
Illustraties:
Lay-out:

C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42
L.F. Jetzes, L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek
C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonclt" werd opgericht 3 april 1975 en is geveatigd te Nieuw-Ginneken.
Sekretariaat:
Bankrekening:
Girorekening:

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65 38 94
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonclt
37.13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonclt

l.edenadm.inistratie:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
XOLLBK'l'IE
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellingen
en om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig musemi.
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:
A. Luijten
A. Lodewijk
A. Verkooijen

't Hofflandt 36
Vennekes 26
Markweg 2-a

Ulvenhout
Bavel
Strijbeek

076-61 29 26
01613-17 80
076-61 31 55

llBS'l'UtJR

~ der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.M.E.M. Jespers
A.P.J.M. Luijten
L.c. Nouwens
A.P.H. Lodewijk
J.A.M. Grauwmans
A.M.M. Verkooijen

PUBLIXATIES
1975
Monumentenboekje
1977
Molen "De Korenbloem"
130 jaar Mariaschool
1977
1978
Korenmolen "De Hoop"
1979
1980

Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken

1981

Driekwarteeuw Constantia

1982
1983
1983

David Tomkins
Veldnamen 1 - 7
100 jaar school Galder

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris ·
penningmeester
2e penningmeester
technisch koOrdinator
medew. Galder/Strijbeek

(1981)
(1982)
(1983)
(1981)
(1983)
(1982)
(1983)
(1982)

J.M.E .M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.J. Dirven, K.A.H.W. Leenders en H.C.
van Riel-van der Westerlaken
Dr. J.L.M. de Lepper
H.J. Dirven, J.C. van der Westeriaken
en J. Berenschot-van der Smissen
R. van der Westerlaken en J.C. van der
Wester laken
Drs. H.J.c. Verhoeven (Br.v.P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A.M.M. Verkooijen (Br.v.P. 44)

LIDMAATSCHAP

•t

verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september ·t ot 31 augustus •
diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit.
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1983-1984 f 25,-- per jaar.
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