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PUITENVILDER 

Een puitenvilder is het onderwerp van een kort artikeltje 
dat ons aller capucijner-pater Wilfried Mertens wijdt aan 
een jeugdherinnering. Kikkers werden door ons puiten genoemd. 
Van alles haalden we met puiten uit. We bewerkten ze met 'n 
mes of stokje. Ze werden zelfs opgeblazen. 
Gelukkig komt dit in onze tijd niet meer voor. 
Er is, vooral bij de jeugd, veel meer eerbied gekomen voor 
het dier. Gelukkig! 
Toch moeten we onze ogen niet sluiten voor het verleden. 
Dergelijke verhaaltjes en herinneringen vastleggen voor onze 
jeugd en hun nageslacht is erg belangrijk. 

Brieven van Paulus vindt, dat zij daar een taak in heeft. 
Hebt u nog verhalen over uw jeugd in ons heem? 
Doe als Jan Goosen, Frans Carton, Spieker, Ad van Eyl-van de 
Klashorst, A. - Boeren en vele anderen. 
Vertel ons over uw en ons heem. 

Brieven van Paulus wil het graag publiceren en Jan Soeterboek 
maakt er graag een tekening bij, evenals bij het verhaal van 
Pater Wilfried over de 

PUITENVILDER 



Beste heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, zaaimaand1985 

Na een erg druk bezochte jaarvergadering (ongeveer 100 leden) 
een erg aangrijpende filmavond van Pater Ton van de Wouw over 
"zijn" Asmatters en een boeiende lezing met erg mooie dia's 
over oude kinderboeken door Harry Verhoeven geassisteerd door 
zijn vrouw Kitty, gaan we weer denken aan onze volgende akti
viteiten. 

Op maandag 18 november zal Eric Kolen een avond komen verzor
gen onder de titel "Heemkunde, een kwestie van emancipatie". 
Hij zal dan ingaan op de eigentijdse wenselijkheden en moge
lijkheden van heemkundebeoefening zoals bijvoorbeeld toponymie, 
milieubeheer, geschiedbeoefening, archeologie, monumentenzorg 
etc. 
Stil gestaan wordt bij de ontwikkeling, die de heemkunde
beoefening doormaakte de afgelopen decennia: van een nostal
gische bezigheid tot een uitgesproken noodzaak. 
Zo wordt duidelijk gemaakt dat het inventariseren van monu
menten, toponymen, volksverhalen en -liederen, méér is dan een 
plezierige hobby van mensen, die zich bezighouden met het ver
leden van hun onmiddellijke omgeving. 
Het is noodzakelijk om aldus hetgene wat ons nog rest van het 
kulturele erfgoed van onze voorouders veilig te stellen . De 
mens van nu wenst de ontheemding resoluut te stoppen. Eve neens 
draagt kennis, inzicht en besef van de eigen kulturele afkomst 
bij aan de bewustwording van de mens. 
In die zin dus emancipatie in de eigenlijke betekens van het 
woord! 
De lezing wordt regelmatig afgewisseld met diaseries en 
geluidsbanden. 
In het bijzonder moeten genoemd worden de klankdi s rie over 
een lSe eeuws, het kerstverhaal voorstellend, kazuife l en de 
serie die de restauratie laat zien van de ruim 130 jaar oude 
St. Victor, de oude en stoere bergkorenmolen uit Heeze , die 
maar net aan de slopershamer wist te ontkom n . 
Eveneens hoort men een 90-jarige man vertell n wat hij in zijn 
jeugd zoal te doen had, alvorens hij ' s morg ns naar school kon. · 
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Dat er in die tijd van leren niet altijd veel terecht kwam, 
leert dit menselijk verhaal van rond de eeuwwisseling. 
Een erg boeiende avond met veel afwisseling. 
Aanvang 20.15 uur in de Fazanterie. 

De tweede druk "Tussen Witte Wolk en Anneville" van Jac 
Jespers is intussen weer verkrijgbaar bij: 
- de bestuursleden van Paulus 
- "'t Kloostertje" in Ulvenhout 
- J. van Engelen in Bavel 
- A. Snoeijs in Galder 
- Van Leest op de Ginnekenmarkt 
- het Gemeentehuis van Nieuw-Ginneken. 
Het boek schijnt erg in trek te zijn als kado aan buiten 
Nieuw-Ginneken wonende familieleden. 
Een goed idee! 

De werkz~amheden aan het toekomstig museum in de Pennendijk 
beginnen langzamerhand wat meer gestalte te krijgen. 
Het ligt in de bedoeling van het bestuur om veel te realiseren 
door zelfwerkzaamheid: "Manusjes van Alles" die een handje 
willen helpen zijn hierbij van harte welkom. 
Het bestuur heeft voorlopig voor de zaterdagmorgen gekozen. 
Dan zijn er altijd enkele bestuursleden en mensen van de bouw
kommissie in het pand aanwezig. 
Wie helpt mee "het Museum van Paulus" "van de grond te tillen?" 

KONTRIBUTIE (21) 

Met vriendelijke heemgroeten 
namens het bestuur van 
heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Wester laken 

Betaalde u uw kontributie al voor dit verenigingsjaar 1985-
1986 ? 
Een jaar vol aktiviteit n n vijf k r 
dit jaar f 25,--. 
Mocht u v66r 1 oktober b t ald 
akseptgirokaart ontvangen , dan 

n tijdschrift . Ook 

n stortings
f oon t je. 
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AGENDA lle VERENIGINGSJAAR 

sept. 1 Aanvang lle verenigingsjaar. 
16 Jaarvergadering in de Fazanterie. 

Na de pauze: Harrie Verhoeven over ·oude kinderboeken. 

okt. 7 Brabantse mutsen door Annie van Dort en Nel van 
Loenhout. 

-------------------------~·-------------------------------------

15 Brieven van Paulus 56 

nov. 18 "Heemkunde" een lezing. door Erik Kolen, sekretaris 
van Brabants Heem. 20.15 uur Fazanterie. 

dec. 15 Brieven van Paulus 57. 

1986 
jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

6 "'t Ploegeske" muziekgezelschap uit Breda en Nieuw
Ginneken treedt voor ons op. 

+ 18 Tijdens r .eunie in Ginneken worden Veldnamen 14 en 15 
over Ginneken-dorp gepresenteerd. 

15 

10 
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15 

11 

15 

Paulus exposeert 

Brieven van Paulus 58 

W. Knippenberg met: 

Opening museum ? 
Paulus bestaat 11 jaar. 
Brieven van Paulus 59 

Fietsexkursie. 

Bavel Anno 1920 
Veldnamen (Lijndonk en Tervoort) 

Brieven van Paulus 60 

aug.13-16 Heemkamp 
31 Einde lle verenigingsjaar. 

BIJGELOOF ( 4 2) 

Een kruis rond het kelderraam weert heksen, spoke n en 
andere geesten af. 

5 

JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN 
DAESDONCK TE NIEUW-GINNEKEN 1984 - 1985 

De vele aktiviteiten in het afgelopen verenigingsjaar van onze 
Kring werden op 17 september geopend met de jaarvergadering, 
gevolgd door het suksesvolle optreden van De Gebroeders uit 
Heeze. 
In oktober werd mevr. Astrid Hoogerheijde bereid gevonden om 
als cineaste van onze Kring voortaan alle belangrijke heem
kundige gebeurtenissen op film vast te leggen·. 
De 40-jarige bevrijding van onze gemeente is in het afgelopen 
verenigingsjaar op zeer uitgebreide wijze gevierd. 
Reeds in mei 1984 was een gemeentelijke werkgroep onder voor
zitterschap van burgemeester Van de Ven van start gegaan om 
hieraan vorm en inhoud te geven. 
Ook onze Kring was met voorzitter en sekretaris in deze werk
groep vertegenwoordigd. 
Op zondag 21 oktober werd in Bavel herdacht dat Nieuw:..Ginneken 
op f8 en 29 . oktober 1944 door een geallieerde strijdmacht werd 
be'1rijd. 
Op 12 november hield Marc de Schrijver voor de leden van onze 
Kring een interessante lezing over "Schuttersgilden, vroeger en 
nu". 
In de laatste maand van 1984 verscheen de 50ste uitgave van de 
Brieven van Paulus. 
In deze speciale Gouden Brief werd door de redakteur Kees Leij
ten gememoreerd hoe deze tweemaandelijkse . periodiek in ruim 9 
jaar is uitgegroeid van een enkel vel papier tot een echt tijd
schrift. 
Nummer 54 omvatte de volledige alfabetische inhoudsopgave van 
alle 53 daaraan voorafgaande uitgaven. Een zeer omvangrijk werk 
waarvoor de redakteur veel lof verdiend. 

Het nieuwe jaar werd goed ingezet met het optreden op 21 janu
ari van gitarist Ad de Laat en de ons al bekende humorist Nol 
van Roessel. 
Beide Oostbrabanders wisten met "Brabant ge verandert" aan de 
leden van onze Kring een gezellige avond te bezorgen. 
Nog geen maand later in Meerseldreef was het weer de beurt aan 
pater Wilfried Mertens en Jan Soeterboek. 
Op 11 februari verzor gde n zij een boeiende lezing aan de hand 
van een schilderij van Breughe l uit 1559 , getite ld ·"Het schijn
gevecht tussen carnaval n vast n". 
Als vaste gast in ons gez l ch p tr d op 18 maart de heer W. 
Knippenberg weer 'ns voor h t vo tlich m t zijn on.thullende 
lezing over "Herberge n". 



Op 3 april ging de vlag in top. 
Onze heemkundekring bestond 10 jaar en was in 10 jaar tijd ge
groeid van 6 naar meer dan 500 leden. 
Nog diezelfde maand, op 27 en 28 april, stonden de bestuurs
leden in de St. Annakapel te Heusdenhout om daar de Veldnamen 
13 en 14 over dit vroegere gemeentedeel te verkopen. 
Het werd een groot sukses, alle 400 boekjes werden yerkocht 
waarmee gelijk een bijdrag·e kon worden gèleverd aan de restau
ratie van de eerder genoemde St. Annakapel. 
Ook de eerder uitgekomen nummers 11 en 12 over Notsel en 
Koekelberg mochten zich in een grote belangstelling verheugen. 
Op vrijdagavond 3 mei werd in het gemeentehuis onder belang
stelling van vele medewerkers het door onze Kring samengestelde 
boek "Tussen Witte Wolk en Anneville" aangeboden aan burgemees
ter Van de Ven. 
Na afloop van deze feestelijke gebeurtenis werd, eveneens in 
het gemeentehuis, de door onze Kring in samenwerking met de 
heer en mevr. Przespolewski en de Anne-Frankstichting ingerichte 
tentoonstelling over de Tweede wereldoorlog geopend. 
Vele honderden inwoners van onze gemeente hebben hierna iets 
kunnen zien van wat die oorlog in onze gemeente heeft teweeg
gebracht. 
De volgende dag, 4 mei, gaf onze Kring samen met vele andere 
verenigingen acte de présence bij de Dodenherdenking in de St. 
Jacobskapel* te Galder en het bevrijdingsmonument opzij van het· 
gemeentehuis. 
Bij die gelegenheid werden ook de vier platen onthuld met de 
namen van de 33 burgers en militairen die tijdens de Tweede 
wereldoorlog voor de bevrijding van onze gemeente .zijn omge
komen. 
Vooral onze Kring heeft ervoor gezorgd dat hun namen niet meer 
vergeten zullen worden. 
Het reeds eerder vermelde boek bleek met een oplage van 1500 
exemplaren omstreeks half juni al uitverkocht te zijn. 
De ruime. subsidie die de gemeente Nieuw-Ginneken voor dit boek 
beschikbaar heeft gesteld, zal hieraan zeker niet vreemd zijn 
geweest. · 
In augustus heeft het gemeentebestuur zijn fi a t gegeven aan een 
herdruk, welke op 1 oktober zal verschijnen. 
Eind juni werd door onze Kring zoals gewoonli j k een tentoonstel
ling ingericht in de stal van Jan Boomaars bij Bavel Anno 1920. 
Voor de staldeuren goed en wel waren opengezet werd Bert Brou
wers aan de overkant van de Kerkstraat in de bloeme tjes gezet 
a l s het 500ste lid van onze Kring. 
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Op de valreep van ons verenigingsjaar, op maandag 26 augustus, 
verzorgde pater Van de Wouw een zeer boeiende lezing met film 
over zijn eigen heem in Nieuw-Guinea. 
Hoe belangrijk het werk van deze man is, bleek ook uit de twee 
uitvoerige artikelen die Gerard van Herpen een week lqter aan 
hem wijdde in De Stem. 
Als sl9t zij vermeld dat een belangrijke wens van onze Kring 
in het afgelopen verenigingsjaar in vervulling is gegaan. 
Nadat op 26 maart een gesprek met B. en w. Vé!Jl onze gemeente 
had plaatsgevonden, kon enige tijd later de sleutel in ont
vangst worden genomen van het pand Pennendijk 1 in Ulvenhout. 
Een bouwkommis.sie bestaande uit de bestuursleden Ad Lodèwijk, 
Ad Luijten en Leo Nouwens hebben vervolgens een herinrichtings
plan opgesteld, dat, na goedkeuring van het bestuur, kon worden 
uitgevoerd. 
Aangezien het pand echter in zeer slechte staat bleek te ver
keren en het gemeentelijk budget van f 75.000,-- niet voldoende 
is o~ alle werkza~eden ·uit te besteden, zal het wa~schijn
lijk nog enige tijd d,uren voor ons streekmuseum in gel::?ruik kan 
wo5 den genomen. 

• zie verslag jaarvergadering 

KT:JRSUSSEN ouo-seHRIFT 

De sekretari s 
Jac Jespers 

Dè Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in het kursus
jaar 1985/1986 t.b.v. amateurhistorici, genealogen en ande:r;e be
langstellenden twee of drie kurs:us.sen "Oqd-Schrift". 
Kursussen vo<:>r beginners en gevorde·rden in het lezen en· begrij
pen van. 15e tot 18e eeuwse dÓkumenten. 
De lessen zullen 1 keer per 14 dagen van 19.30-21.00 uur gegeven 
worden en wel voor de gevorderqen op 10 dinsdagavonden en voor 
de beginners op 10 maandagavonden, alsmede eventueel op 10 dins
dagavonden (niet tegeli jk met de gevorderden) • 

Start van de kurs ussen: half ok t ober 1985 . 

Inlichtingen en opgave van d eln m rs bij: 
De Gemeentelijke Archiefdi n t B~ 

Stadserf 2, 4811 XS Bred 
tel. 076 - 24 24 01 (Mw. M. L. v n d n Wijng rd ) 
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Herdruk ·wegens enorm succes 

TUSSEN WITIE WOLK 
EN ANNEVILLE 

de gemeente Nieuw-Ginneken in de 2e Wereldoorlog 

met vele unieke foto's 

vanaf 1 oktober opnieuw verkrijgbaar bij: 

Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
Gemeentehuis Nieuw-Ginneken 

J. van Engelen, Bavel 
A. Snoeys, Galder 

Sigarenmagazijn v. Leest, Ginnekenmar·kt 4 
A. Verkooyen, Strijbeek 
't Kloostertje, Ulvenhout 
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lüe JAARVERGADERING OP 16 september 1985 
door J.M.E.M. Jespers 

1. 

2 . 

3 . 

4 / 5 
6. 

7. 

De voorzitter opent de ve.rgadering om 20.15 uur en heet 
de 115 leden van harte welkom. 
Vervolgens deelt hij mede dat de heer en mevr. Schreurs 
uit Oirschot een schriftelijk bericht van verhindering 
hebben gestuurd en dat pater Ton van de Wouw, die binnen
kort terugkeert naar zijn heem Nieuw-Guinea, lid is gewor
den van de Kring. 
Tevens vestigt hij de aandacht op enige fraaie giften, die 
de Kring ten deel zijn gevallen. 
Onder de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen 
verenigingsjaar vermeldt de voorzitter onder meer de inge
bruikname van het pand Pennendijk 1 te Ulvenhout. In ver
band hiermee roept hij alle leden op om met name op de 
zaterdagen hun steentje bij te willen dragen aan de restau
ratie van dit toekomstige streekmuseum. 
Zijn vermelding van het in het afgelopen verenigingsjaar 
verschenen boek "Tussen Witte Wolk en Anneville" en van de 
50e Gouden Brieven van Paulus ontlokt bij de aanwezigen een 
applaus voor de schrijver Jac Jespers resp. de redakteur 
Kees Leijten. 

De notulen van de op 17 september 1984 gehouden jaarver
gadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het door de sekretaris voorgelezen jaarverslag wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter spreekt de verwachting uit dat de verbouwing 
en de inrichting van het museum een belangrijke claim zullen 
leggen op de geldmiddelen van de Kring. 
Vervolgens deelt hij mede dat de door de penningmeester op
gestelde rekening en begroting tijdens de vergadering ter 
inzage liggen : 
Namens het andere lid v a n d.e Kaskommissie, de heer Herman 
Polman , dee lt de he er J an Soeterboek mede dat alle finan 
c i ë l e besche ide n van d e Kring in or de zij n b e vonden. 
Ve rvo l gens wordt de jaarrek e n i ng 1984- 1985 g oe dgek e urd e n 
de be groting v oor h a . s . v r n igin g s j r 1985- 19 86 on g e 
wijzigd vastgest ld . 

De voorzitte r d a nk t d 
serieuze wi jze wa ro z 
ten. 

n v n K 
z 011 v n 

v oor de 
n g e k we -



1C 

Aangezien de heer Herman Polman aftredend lid is, infor
meert de voorzitter wie van de aanwezige leden interesse 
heeft voor deze funktie gedurende de komende twee vereni
gingsjaren. 
De heer A. Jansen uit Bavel wordt vervolgens bereid ge
vonden in deze vakature te voorzien. 

8. De heren Kees Leijten-, Ad Lodewijk en Ad Verkooijen treden 
volgens rooster af en stellen zich tevens herkiesbaar. 
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden alle drie 
bij acclematie herkozen. 
Wegens drukke werkzaamheden in de privé-sfeer heeft de heer 
Ad Lodewijk verzocht om een mede-bestuurslid uit Bavel. 
De voorzitter deelt mede dat het bestuur momenteel acht 
leden telt en dus niet voldoet aan de statuten, die een 
oneven aantal bestuursleden voorschrijven. 
Tevens deelt hij mede dat de heer Wim Langen uit Bavel be
reid is gevonden deze plaats in te nemen. 
Onder applaus van de aanwezige leden nodigt de voorzitter 
de heer Wim Langen uit achter de bestuurstafel plaats te 
nemen. 
Ook mevrouw Langen krijgt een applaus voor haar bereidheid 
haar man, ondanks zijn overige drukke werkzaamheden, "los 
te laten" voor het vervullen van deze belangrijke funktie. 

9. De opsomming van de vele aktiviteiten in het a.s. vereni
gingsjaar wordt door de . voorzitter begonnen met het vermel
den van de lezing over oude kinderboeken door de heer 
Harry Verhoeven, na afloop van de jaarvergadering. 

10. De heer T. Plantinga vermeldt dat de penningmeester nog 
niet is gedechargeerd voor zijn werkzaamheden in het afge
lopen verenigingsjaar. Tevens wijst hij erop dat de afge
lopen Dodenherdenking te Galder niet, zoals in het jaar
verslag vermeld, heeft plaatsgehad in de St. Jacobskapel 
maar in het Gemeenschapshuis De Leeuwerik. 
Naar aanleiding van de eerstgenoemde opmerking wordt de 
penningmeester alsnog gedechargeerd. 
Mevr. van Dott-van Deurzen zegt blij te zi jn me t dit be
stuur, doch gezien de samenstelling ervan, ve rmoedt zij 
dat Nieuw-Ginneken nog geen feministenvereniging heeft. 
De voorzitter antwoordt dat deze suggestie door het bestuur 
ter harte zal worden genomen, doch gaat e r tevens van uit 
dat de leden, gezien de kandidaatste l ling , hiermee geen 

' problemen hebben. 
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De heer Bax informeert of de zittingstermijn van de be
stuursleden onbeperkt is. 
De voorzitter antwoordt dat de bestuursleden om de drie 
jaren aftreden en zich dan tevens herkiesbaar kunnen stel
len. 
In het belang van de kontinuiteit en gezien de ervaringen 
bij andere heemkundekringen is hieraan geen tijdslimiet 
verbonden. 
De heer Knibbeler konstateert dat veelal.oudere mensen de 
bijeenkomsten van de Kring bezoeken. Hij betreurt dit en 
hoopt dat het bestuur het programma zodanig zal aanpassen 
dat dit ook de jeugd zal aanspreken. 
De voorzitter is het hiermee niet eens. Hij is juist van 
mening dat steeds meer jonge mensen de weg naar "Paulus" 
weten te vinden. 
Tenslotte geeft de voorzitter het woord aan de heer Wim 
Langen, het nieuwe bestuurslid uit Bavel. 
De heer Langen dankt .de leden voor het vertrouwen dat zij 
in hem hebben gesteld. Tevens verklaart hij zich graag 
bereid zich volledig in te zetten voor de belangen van 
alle leden en wel in het bijzonder voor de leden die af
komstig zijn uit Bavel. 

11. De voorzitter dankt de leden, die weer in zo grote getale 
zijn opgekomen, voor hun inbreng en sluit vervolgens de 
vergadering. 

Nieuw-Ginneken, 17 september 1985. 

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (50) 

"Breng 'ns wat mee voor Paulus" is 'n niet meer weg te denken 
slagzin op avonden door Paulus georganiseerd. 
Ook de jaarvergadering ving dit jaar aan met grote en kleine 
geschenken. 
Van de heer Van Ginneken kreeg de kring o.a. een schitterende 
kopie van het "Reglement voor het Burger-Gasthuis te Breda 11in 
1798 door J.A. Oukoop gedrukt te Breda ; 
van mevrouw Van Eijl een Singer handnaaimachi ne uit 1890 en 
Van Gerard van Herpen het ba k "Gouden Aren" uit 1923. 
Het leesboek voor gymnasia , midd lba r schol n e n s cholen 
voor vourtgezet kager onderwijs i g !llu tr erd door David 
Tomkins e.a. 

'. 
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Ambachten 
Veel oud gereedschap. 

Archief 
Jaarverslag 1984 gemeente-archief Breda. 

Bibliotheek 
Gouden Aren (ill. D. Tomkins) , gedichten uit Nieuwe Groene 
(David Tomkins) , voorbereiding streekplan M/W-Brabantse 
boerdertypen. 

Café 
Reklame-asbakken, limonadeflessen, div. kruiken. 

Curiosa 
Reglement voor het Burger G!'\sthuis te Breda (1798), tondeuze, 
buffetje, zeer oude telefoon, glaswerk. 

Film- en fotoarchief 
Div. foto's, film over Katholieke Aktiedag te Brèda (1954). 

Klederdracht 
Drie oude kronen van Brabantse muts, vooroorlogs uniform konink
lijke marechausse (toegezegd) , nuzzik (omslagdoek) • 

Landbouw 
Aanaardploeg, karnton, melkbus met kraantje (voor melkboer) • 

Oudheidkamer 
Naaimachine (+ 1890), kurkentrekker, handdoekrekje met over
handdoek, oude radio, oude elektrische oven, koffers. 

Religie 
Groot aantal bidprentjes, oude Mechelse katechismus. 

Religieuze bibliotheek 
oude en Nieuwe Testament (Timmermans 1923). 

School 
Kaartenbak, zeer veel natuurkundemateriaal , leesmateriaal, 
boekjes "Ik zie mijn fiets" en "Verrekijkertje", tiental 
leerboekjes Frans van F. Arnaux (1 905-1919), veel los school
materiaal, stellage met 2 rollen "Ward ", taalboeken. 
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Speelgoed . 
Speelgoedwinkel, bolderkar, oude spellen. 

Tweede wereldoorlog 
Kaart: "Voor Joden verboden". 

Winkel van Sinkel 
Voorraadbussen. 

Schenkers waren: 
De dames en heren Boelars, Van Boxel, Colsen, Van Eyl, Geurts, 
Van Ginneken, Van Herpen, Jansen, Jonk, Knibbeler, Wilfried 
Mertens, Oomes, Van Schendel, Thijs, Toebak, Voetel, Van de 
Ven en het gemeente-archief Breda. 

r'· 

WIE HELPT ONS AAN EEN KEPIE 

De kollektie van Paulus groeit geweldig. Op de jaarvergadering 
werd zelfs een origineel oud marechaussee-uniform toegezegd, 
echter zonder kepie (=hoge pet). 

Wie heeft er nag een liggen voor Paulus ? 

Ook een oud uniform van de douane, de politie of het neder-
landse leger kunnen we nog best gebruiken. 

BRIEVEN VAN PAULUS 55 

Eind augustus ontving u van ons deel 54. 
Nu leest u in deel 56. 
Deel 55 is een bibliografie van de eerste tien jaargangen. 
Het is een hele klus zo'n bibliografie samen te stellen. Met 
drie leden zi_jn we eraan bezig. 
We hopen dat hij in de loop van het voorjaar 1986 uitkomt. 
Dus niet wanhopen en ••• u bent deel 55 heus niet kwijt ge
raakt als die in de komende maanden ontbreekt in het rijtje 
van Brieven van Paulus. 

500 LEDEN VOOR PAULUS (2) 
BERT BROUWERS 500e 

Met trots kon Jan van der West e rlaken op zondag 30 juni het 
500e lid van Paulus huldigen. Een geweldige mijlpaal. 
Niet minder dan 500 gezinnen lid ! 
We zitten dus dik boven d 1000 p rson n . 
Tussen twee concerten in d f tt nt door ri p onze voorzitter 
de aktieve Bavelaar Bert Brouw r n r vor n om hem ui tgebreid 
te huldigen als 500e l id van onz v r niging . 



GELEZEN 

Onl~ngs laze n we in een tijds chrift uit Raamsdonk het volgende 
gedicht als o nderschrift b i j de foto die Johan van Gurp maakte 
van Sjoke Jans en uit Grazen. 

TALEN 
door Jo Homme l 

Chine e s i s geen Turk s 
e n Japans geen J avaan s 
Hebreeuws i s geen Urk s 
Jordanees is geen Spaa ns 
maar of j e l acht in Ma nilla 
i n het Zwitser s o f Frans 
in een k r o t of een villa 
de l ach heef t een kan s 
om h e t oog van de mense n 
t e doen stral en op s l ag 
want verder dan de t a al 
reikt de klank van de lach , •• 
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DE VALKERIJ IN ONS HEEM (1) 
door R. Klinkhamer 

Met grote belangstelling volg ik steeds de interessante studies 
over veldnamen van Ir. Chr. Buiks in de "Brieven van Paulus". 
Nummer 53 bevat o.m. namen uit de dierenwereld, die mij aan
leiding geven op een gedeelte daarvan te reageren in de hoop, 
dat daaruit een, voor onze streek interessant historisch on
derzoek zal volgen. 

Ir. Buiks spreekt van een "valkeniershuisje" onder Galder. 
Ten zuiden van de Zwaantjesweg lag 60 jaar geleden nog het 
"Valkeniersven", dat tot het grondgebied van mijn schoonouders 
behoorde en deel uitmaakte van woeste grond, die later gekul
tiveerd werd. Bij die gelegenheid is het "Valkeniersven" ge-
dempt en tot landbouwgrond omgewerkt. · 
In de Baronie van Breda heeft de valkerij in vroeger eeuwen 
een grote rol gespeeld. Het kasteel van Breda (thans KMA) was 
eens het jachtslot van de Prinsen van Oranje. Het "Valkenberg" 
herinnert nog aan de plaats, waar Prins Mauri ts zijn jachtval
ken had ondergebracht. 
In het "Liesbos", langs de Leurse Baan bestaat nog steeds een 
"Reigereij", die door Prins Maurits in dit eens zo vermaarde 
jachtbos we rd aangelegd. De reiger s werden op hun thuisvlucht 
van de vis- en kikkerrijke moerass en in de naaste omgeving 
naar hun roestplaatsen in het Liesbos met behulp van slechts
valke n gejaagd. 
Deze jachtvorm, ten on rechte vaak met "valkenjacht" aangeduid, 
moet in deze kontreien een belangrijke rol gespeeld hebben. 
Op de zeer oude lagzegels van de Hertogen van Brabant zien wij 
deze edellieden vrijwel altijd afgebeeld, gezeten op een paard 
met een valk op de gehandschoende vuist, terwijl ook de adel
lijke dame s vaak zo afgebeeld werden. 
In het voormalige Ginneken treffen we nog de Valkenierslaan 
en het Valkeniersplein aan. Minder bekend zal zijn, dat het 
voormalige, zeer oude rentmeestershuisje, Ulvenhoutselaan 53, 
recht tegenover het gebouw van de Marechaussee, ook relaties 
met het v luchtbedri j f gehad moe t hebben. 
In dit hui s j e woonde tot voor een v i jfentwinti gtal jaren een 
familie Nij hui s , die na de dood van de heer des h u izes naar 
elders vertr ok. Aan d e z i j kant van dit huisje , · waa~ z ich thans 
een kleine garage bevind t , w s d s tijds e n houten , vervallen 
opbergschuurtje a an de zijw nd b v stigd . D nieuwe bewone r, 
zoon van de eigenares v a n h t p ndj , l i d it romme l i ge 
schuurtje verwijderen, wa rop n zijmuur n grote , z and-



16 

stenen gevelsteen tevoorschijn kwam met de afbeelding van een 
jachtvalk. 
Ondanks pogingen van ondergetekende deze gevelsteen voor het 
nageslacht te bewaren, is deze steen door de nieuwe bewoner 
verwijderd en door latere onkundige behandeling in stukken 
gebroken. 
De aanwezigheid van het nabijgelegen buitengoed "Valkensrust", 
tegenover het Laurensziekenhu.i s, doet vermoeden, dat het vlucht
bedrijf in het oude Ginneken een belangrijke plaats ingenomen 
moet hebben. ' 
Voorzover mij bekend, is naar dit alles nooit een gedegen his
torisch onderzoek ingesteld, hetgeen overigens zeer de moeite 
waard zou zijn. 
De Prinsen van Oranje hebben de Baronie van Breda steeds als 
een belangrijk jachtgebied beschouwd en er in de omringende 
bossen meerdere jachthuizen bezeten, o.a. het helaas afgebroken 
"Speelhuis" in de toen nog beboste Belcrum, het kasteel "Bou
vigne" en het jachthuis in hèt Liesbos met het aan de Leurse 
Baan gelegen theekoepeltje. 

Arendonk in het Belgische Brabant en Valkenswaard in ons Bra
bant hebben in de loop van de geschiedenis vermaardheid gekre
gen door de vangst en africhting van jachtvalken. Arendonk 
heeft daarbij de oudste rechten, terwijl de valkerij i rfValkens
waard in de vorige eeuw een opleving gekend heeft, toen Prins 
Alexander der Nederlanden en zijn broer Koning Willem III op 
"Het Loo", samen met Engelse, ..Belgische en Nederlandse edel
lieden een valkerijgezelschap stichtten onder de naam "Royal 
Loo Hawking Clubn, dat met slechtvalken jacht maakte op rei
gers. Van dit gezelschap bezit ondergetekende nog een groot 
aantal attributen. De zoon van de laatste hofvalkenier Adriaan 
Mollen in Valkenswaard, Karel Mollen, heeft nog tot omstreeks 
1930 in de omgeving van Valkenswaard valken gevangen en voor 
de jacht afgericht voor liefhebbers in Engeland. 

De door Ir. Buiks vermelde "legge" of vangplaats onder Chaam 
illoet van veel ouder datum zijn. Het zou interessant zijn ook 
daarna ar naspeuringen te verrichten. 

Tot slo t nog een paar opmerkingen ten opzichte van de pejora
tieven "vruchtbaar - onvruchtbaar". In de duitse jachtlitera
tuur komt nog steeds de term "Geltricke" voor. Bedoeld is een 
reegeit, die geen kalf voert en dus onvruchtbaar is.· 
De "Goudberg" (of moet het zijn: "Goudsberg" ? ) onder Strij- · 
beek werd in vroeger jaren meer nog dan thans i n de bloeitijd 
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gekenmerkt door de opvallend goudgele kleur van de Gagel 
(Myrica Gale L.), die er alom voorkwam. Vaak heb ik vernomen, 
dat dit nog steeds unieke natuurgebied zijn naani te danken 
zou hebben aan de bloeiende gagel. 

Met exkuses voor deze laatste, mogelijk eigenwijze en weer
legbare opmerking. 

DE VALKERIJ IN ONS HEEM (2) 
EN "DE GOUDBERG" 
door Christ Buiks 

De door mij opgegeven toponiemen betrekking hebbend op de 
valkerij (in: Het Middeleeuwse landschap) is voor wat de Baronie 
betreft nog lang niet volledig. Grondig onderzoek van de archief
stukken zal nog wel wat meer materiaal opleveren. Maar dat vergt 
nog enig geduld. 
Wat betreft het element grond heeft men wel meer gedacht aan de 
kleur van gewassen of planten. In Teteringen lag het gebied de 
Gouwen, een hooggelegen zandig terrein. onder Rijsbergen: de 
Gouwen en de Gouwberg (of Goudberg). Daar kende men ook de 
Galderdonken. 
Goudbergen komen verspreid voor in de Kempen. Ze hebben uiter
aard vaak de aandacht getrokken van schatzoekers. Maar die kwa
men bedrogen uit. 
Goud zou, zoals de heer Klinkhamer veronderstelt, wel op de 
kleur van een of ander gewas kunnen wijzen b.v. de kleur van het 
rijpe graangewas of de goudsbloemen (eigenlijk geheten Gele Gan
zeploem) of Gagel. 
Als men de tientallen veldnamen met het element goud overziet, 
blijkt dat deze namen vri jwe l altijd betrekking hebben op on
vruchtbare, laag- of hoogg ele ge n gronde n. Goud zou een bijvorm 
zijn bij gelt, een woord dat v r oeger e n ook tegenwoordig nog, 
de betekenis heeft van onvruchtbaar ; bij dieren "niet drachtig". 
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Een gelt is in de veehouderij de benaming voor een jonge, niet
drachtige zeug. De "geltriche" zou een onvruchtbare reegeit 
zijn: deze betekenis sluit hier dus zeer goed aan bij het boven
genoemde. 
Dit element gelt schuilt mogelijk ook in de naam Galder (uit 
Gelt-laar Gellaar Galler Galder). 
oude namen (middeleeuwse) met het element goud zouden dus op 
onvruchtbaarheid wijzen. Een aantal van de later ontstane goud
namen zou ook ironisch bedoeld kunnen zijn. 
Een onrendabel, slecht stuk land zou men dan b.v. als de 
Gouwenakker aan kunnen duiden, zoals b.v. een onvruchtbaar 
stuk grond onder Bol- en Eikberg "het Aards Paradijs" genoemd 
werd. 
Dergelijk i ronisch bedoelde namen komen zeer veel voor. 
De vruchtbaarheid van de grond was in vroeger eeuwen van levens
belang voor de boer en zijn gezin, vandaar de veelheid van namen 
die op dit onderwerp betrekking hebben. 

VELDNAMEN 
Reeds 14 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen 
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 
2. Bavel, Kerkein~ en IJpelaar 
3. Bavel, Kerkein en IJpelaar ;! 
4. Ulvenhout 
5. Ulvenhout en G.eersbroek 
6. Strijbeek 
7. Stri jbeek en Grazen 
8. Cauwelaer 
9. Bavel, Bol- en Ei kberg 1 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 2 
11. Notsel en Koekelberg 1 
12 . Notsel en Koekelberg 2 
13. Heusdenhout 1 
14. Heusde nhout 2 

Binnenkort verschijnen: 

Galder 
Ginneken 
Tervoort 

Lijndonk 
over akker 

25.04 . 83 
25.06.83 
25.06.83 
19.09.83 
19.09.83 
21.11.83 
21.11. 83 
14.05.84 
01.07.84 
01.07 .84 
17.09.84 
17 . 09.84 
27 . 04.85 
27.04 . 85 

Alle deeltjes z i jn los verkrijgbaar bij 
onze bestuursleden of bij: 't Kloostertje, 
Dorpstraat 44, Ulvenhout. 
.Prijs f 5,-- per stuk. 

80 p. 
64 p. 
64 p. 
80 p . 
80 p. 
72 p. 
56 p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 
56 p. 
56 p. 

Zorgt da t u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard. 
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BIJ HET MOLENEIND WAREN GINNEKEN EN TETERINGEN BUREN 
door Gerard van Herpen 

De gemeentegrenzen van Breda omvatten tot 1 mei 1927 het ter
rein van de vroegere vesting Breda. Globaal beschreven wordt 
daar het gebied binnen de singels mee bedoeld. U weet onge
twijfeld ook dat in 1942 Ginneken en Princenhage bij het grond
gebied van Breda zijn gevoegd, zodat in dat jaar de nieuwe ge
meente Beek (later Prinsenbeek) en Nieuw-Ginneken ontstonden. 
Van Teteringen was in 1927 de Belcrum, inklusief het gebied 
van de Driesprong met kerk en Hero-fabrieken, al verkregen. 
In 1961 gingen opnieuw grote stukken van Nieuw-Ginneken en van 
Teteringen naar Breda. Teteringen raaJcte een deel van de Vugt
polder kwijt en Nieuw-Ginneken verloor Heusdenhout en IJpelaar. 
De laatste verlegging van de grenzen had plaats .in 1971, toen 
de Prinsenbeekse gemeenteraad het grondgebied van de Haagse 
Beemden aan Breda afstond. 

GRENS 
Ik .haal die oude annexatie-koeien weer uit de sloot omdat zij 
een beet]e passen bij het onderwerp van vandaag, dat zich be
zig houdt met de veldnamen in het gebied Heusdenhout. Die zi]n 
beschreven door drs. Christ Buiks in het dertiende en veer
tiende deeltje van de serie Veldnamen, die door de heemkunde
kring Paulus van Daesdonck zijn uitgegeven. Die uitgaven geven 
om te beginnen al aan hoe ingrijpend de coupures zijn geweest 
voor de beide randgemeenten, Nieuw-Ginneken en Teteringen. Ik 
word mij daar pas van bewust als ik in een van de boekjes een 
foto zie van de vroegere overweg bij de Moleneindstraat. Daar 
lag de grens. In 1961 verloren twee gemeenten elkaar als buur
gemeenten en dat was historisch bezien toch wel een ingrijpen
de gebeurteni:s. 
De serie Veldnamen van Buiks inspireren mij tot wat John O'Mill 
'jubilant phrases' pleegt te noemen. Ik vind dat veldnamenon
derzoek, zoals Christ Buiks het onderneemt en verwoordt, een 
heel fascinerende aangelegenheid. Bij het lezen overvalt mij 
bij voortduring het gevoel dat ik achter hem aan sluip en dat 
ik het niet kan laten om in mi]n groene milieuvriendelijke 
schoolschriftje alle merktekens op te schrijven, die hij in 
het oude en nieuwe land nog weet op te sporen. Wat een mis
moedige klank krijgt dan t och de benaming van ·zijn .onderzoek, 
dat immers probeert ve ldnamen te achterhalen in een streek 
waar de velden inmidde l s i n steenwoestenijen zi j n veranderd. 
Ik haast mij op te mer ke n dat het onderzoek j uist door die 
·gedaanteverwisseling haar grote beteke nis krijgt. Als er dan, 
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zoals in Heusdenhout, gemeentelijke naamgevers aan het werk 
zijn geweest met groot gevoel voor toponiemen, dan moet deze 
opsporingsarbeid ook in de richting van de huidige bewoners 
aktuele betekenis krijgen. 
Zo is de herinnering aan oude namen van straten, weggetjes, 
paden, aan oude hoeven en aan percelen grond gelukkig bewaard 
gebleven in de straatnamen. 
Met Buiks in de hand weet u voortaan dat Aardenhoek een hoek 
grond is dat vroeger in het bezit is geweest van de familie 
Van Aarden of Van Aard. In Breda bestond in 1843 een brouwerij 
"Het groote Anker". In Heusdenhout bij de kapel stond vroeger 
een huis met boerderij die genoemd was Dubbele Ankerstede. Zij 
waren waarschijnlijk eigendom van de brouwer. Zo goed als er 
namen in velden voorkomen die verwijzen naar de eigenaar, zo 
goed zijn er ook vele namen die naar de vorm of naar de lig
ging verwijzen. Een bank, een bedde, een beemd, een bolk, een 
berg, een blok, een krocht, een laar, een dries, een heining, 
een donk, een haak, een goor, een geer, een gaard, een grote 
akker, een voorste grote akker, een hoge akker, een lange 
akker, en smal akkerke en een akkerbeste, waarin wellicht de 
omvorming van Takkebijster weer hoorbaar wordt. 

HEERBAAN 
In 1650 is in actes al sprake van "het Heusdenhoutsch straet
ken aen de noortsijde totte heirbaan comende van Ginneken". 
Uit de toelichting van Buiks blijkt dat deze weg een onder
deel van de verbinding Geertruidenberg-Oosterhout-Antwerpen 
was. Vanuit Heusdenhout kon men over de Molengracht de .kom 
van Ginneken bereiken. Hier splitste de weg zich in een tak, 
die zich via een voorde (een doorwaadbare plaats) door de 
Mark even ten noorden van de bebouwde kom, voortzette langs 
het Mastbos richting Rijsbergen-Zundert-Antwerpen. Een andere 
tak liep via Ulvenhout, Strijbeek naar Hoogstraten. Een deel 
van die weg is nog intact en ligt oostelijk van de oude heer
baan. 
Het vroegst ontgonnen kultuurland in Heusdenhout heette de 
Heusdenhoutseakker, ook wel de dorpsakker van Heusdenhout ge
noemd. Dit akkerland, het grootste in oppervlakte in de ge
meente Ginneken en Bavel, bevond zich tussen Hooghout, Lage 
Kant, Hoogeindsestraat, Heusdenhoutseweg en in het noorden de 
Tilburgseweg. 

BREDER 
Wie alle achterhaalde informatie in deze serie boekjes op 
zijn bordje krijgt gelegd, krijgt vanzelf trek in meer. 
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• De witte landarbeidershuisjes bij De Stuift aan de Kapelstraat in He11sclen1to11 t zijn be
waard gebleven. 

Ik kan mij voorstellen dat Christ Bu·iks of op zijn minst de 
uitgevers en eindredakteuren wel eens bezwaard worden door het 
aanbod van weer heel andere informatie, die los komt uit dit 
veldnamenonderzoek. 

De foto's van de vele oude hoeven, die Heusdenhout vroeger 
bezat, versterken dat verlangen alleen maar. 
Achter de oude hoeven Weilust, de Boomgaardhoeve, de Bis
schopshoeve, de mouterijbrouwerij aan de Kapelstraat, Weilust, 
achter de St. Annakapel, het Klaverhoefke en de witte arbei
dershuisjes aan de Kapelstraat (zowaar bewaard gebleven) gaat 
een veel breder stuk geschiedenis schuil dan wat uit toponie
menonderzoek naar voren komt. Dat is geen verwijt, maar een 
konstatering. 

De be langstelling ~oor het eigen heem begint ook in Breda
Oos t t e groei en . De heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft 
met deze uitgaven over Heusdenhout een aanzet gegeven voor een 
meer . omvattende studie over de geschiedenis van het gebied, 
dat in 1961 door een andere Heer werd verworven . Dat die Heer 
~at slordig met het Heusdenhoutse landschap is omgesprongen, 
is een reden te meer om d kund ov r dit h e m te konserveren 
en te verbreden. 

Ui t: "De Stem" van vrijdag 7 . 6 .1 85 . 
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VELDNAMEN HEUSDENHOUT 

In zeer korte tijd (twee dagen) waren eind april deel 13 en 14 
van de serie "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en 
Bavel" uitverkocht. 
Er was wel erg veel belangstelling voor de deeltjes over 
Heusdenhout. 
Onlangs is een tweede druk van deze twee deeltjes verschenen. 
Een beperkte en onherroepelijk laatste druk van deel 13 en 14. 
Liefhebbers kunnen ze alsnog verkrijgen bij 't Kloostertje, 
Dorpstraat 44, Ulvenhout, of bij de heer J.A. van Dorst, 
Tilburgseweg 118, Breda. 

HET OORLOGSDAGBOEK VAN LE HEUX 
door Jan van der Westerlaken 

Bij de uitgeverij "Brabantia Nostra" in Breda is deel 6 ver
schenen van het dagboek van Prof. Le Heux die in die tijd 
woonachtig was aan de Ulvenhoutselaan. 
Met deze uitgave is de eerste jaargang nu kompleet. 
Het boek is verluchtigd met vele foto's o.a. een prachtig 
dorpsgezicht van Ulvenhout in de winter uit die tijd. 
Deel zes behandelt de periode november en december 1941. 

WIJ LAZEN OVER PAULUS 

In "Brabants Heem" 

.r. Jespers, tussen witte wolk en Annevillc 1939-1945 
Een lichtend voorbeeld van de manier waarop' het ook kan: een statige lijst namen van 
mensen die door hun interviews het materiaal geleverd hebben voor dit uitvoerige 
(228 blz.) boek over de oorlogsjaren in en om Nieuw-Ginneken. De auteur heeft deze 
interviews met uiterste 7.org verwerkt en bewerkt, gerangschikt en aaneengeregen, zon
der zichzelf Le prononceren als de "alwetende verteller". Daarom - en door een uitste
kende verhouding Lcksl/ill ustraties - is het een van de rraaiste werken geworden, die tot 
nu loc over dit thema verschenen zijn. Het gemeentebestuur'van Nieuw-Ginneken ver
dient de pluim, de publicatie mogel ijk gemaakt te hebben . 
ISBN 90 70810 27 1, 228 blz., geïll., 21x29,7 cm, r 17,50. 
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DE KOPPENSNELLERS EN DE MISSIE, · 
EEN VERHAAL VAN EEN INSIDER, PATER VAN DE WÓUW 
door Anneke van den Berg 

"Mijn mensen zi]n gelukkig. Ik laat ze in hun eigen doen". 
Dit is de rode draad die je in het hele betoog van pater Ton 
van de Wouw over zijn missie terug kunt vinden. 
Maandag 27 augustus vertelde hij ove_r de "koppensnellers" 
waar hij tussen woont en werkt. Hij was zeker· nog niet uitver
teld, hij zou wel dagen aan een stuk door kunnen gaan. 

Pater van de Wouw vertrok drie en dertig jaar geleden naar de 
Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea om missiewerk te verrichten. 
Tien jaar later, in 1962, werd het bij Indonesië gevoegd. 
Voortaan heette Nieuw-Guinea, Irian Jaya. 
Hij werd overgeplaatst naar een gebied diep in de wildernis van 
Irian Jaya. 
In het gebied leven zo'n 200 stammen, maar er vielen er slechts 
vijf onder zijn zorg. De stammen zijn. niet erg vredelievend. Ze 
staan bekend als "koppensnellers". De eerste jaren dat Pater 
van de Wouw zich in hun midden bevond, zijn er nog 45 moorden 
gepleegd, de meeste door de hoofdstam, de Asmat. Zij leven in 
paalwoningen aan· de rivier. De buurdorpen wonen dieper het bos 
in, vrijwel onvindbaar, hun huizen gebouwd in boomkruinen. 
In 1964 heeft Pater van de Wouw het eerste dorp gevonden. Hij 
won al snel het vertrouwen van de "Sakoeila". Binnen niet al te 
lange tijd verhuisde dit dorpje dichter naar de rivier toe. 
Vroeger zou dit niet .gegaan zijn. Het dorp zou dan helemaal 
door de Asmat zijn uitgemoord. Maar door de bemoeienissen van. 
de nederlandse missionaris ging het goed. Een van de bijnamen 
van de pater isdaarom: "Hij die vrede -brengt". 

EERST VERTROUWEN WINNEN, DAN GELOOF OVERBRENGEN 

Pater van de Wouw heeft vele jaren tussen zijn mensen gewoond 
zonder over het geloof te spreken. Hij liet de mensen volgens 
hun eigen traditie leven, zoals voorouders vereren en op eigen 
wijze huwelijken sluiten. Pas ná vele ·jaren probeerde pater 
van de Wouw zijn geloof op de mensen over te brengen. 
Achttien jaar nadat hij zich gevestigd had bij de Asmat hield 
hij zijn eerste doop. 
Deze doop is echter vee l anders dan in het "beschaafde westen". 
De doop is helemaal aangepast aan de oude traditie. Er bestond 
namelijk een zgn. adoptie feest . Hierbij wordt onder andere Sago 
op het voorhoofd van "het k i nd " gesmeerd (meestal zijn het vol
wassenen in plaats van baby ' s ). 



De pater gebruikt daarom bij de doop in plaats van olie ook 
sago. Sago is het hoofdvoedsel van de mensen. Een sagoboom wordt 
van blad tot wortel gebruikt. Daarom speelt de sagoboom ook zo'n 
grote rol in de godsdienst van de Asmat. Bij e.lk ritueel komt 
deze boom wel op de een of andere wijze naar vor en. De pater is 
nog niet in alle dorpen even ver met het overbrengen van het 
geloof. De Asmat zijn degenen die het meest ingewijd zijn, daar 
zijn . zelfs al huwelijken gesl0ten tussen dorpelingen. In andere 
dorpen is Ton van de Wouw nog maar juist begonnen met dopen. 

EKONOMISCH PROJEKT 

Pater van de Wouw heeft niet alleen geestelijk invloed op "zijn 
mensen". Hij is ook bezig aan een ekonomosch projekt. Het dorp 
van de Asmat bijvoorbeeld heeft een houtzagerij en een werk
plaats. Alhoewel de Asmat niet veel behoeftes heeft en daarom 
vrijwel geen luxe artikelen koopt, en zijn eten meestal in het 
bos vindt, is er zelfs een winkel in het dorp. Kleding wordt 
er vrijwel nooit gekocht door de Asmat. 
Als je namelijk een broek koopt dan heb je een broek die goed is 
als versiering maar verder kun je er niets mee doen. Als iemand 
jou helpt en je moet deze betalen dan kun je maar slecht je 
broek in tweeën scheuren. Tabak daarentegen is eenvoudig te 
delen en daarom een geliefd artikel. 
Het Asmatdorp heeft ook een ziekenhuis. Een van de problemen 
waar het ziekenhuis mee kampt, is dat niet alleen de zieken in 
dit gebouw moeten worden ondergebracht, maar ook hiin f amilie. 
De mensen laten hun familieleden namelijk niet alleen achter. 
Zeker met b.v. een cholera-plaag is dit problematisch. Elke 
zieke heeft dan natuurlijk wel konstant persoonlijke hulp, maar 
de familie neemt het met de hygiene niet zo nauw. Dit was erg 
duidelijk te zien in een film van pater van de Wouw over een 
van de plagen die ze gehad hebben. Ontlasting en braaksel wordt 
zo met de hand van de matjes waar de zieke op ligt, afgeveegd. 
Zo verspreidt de ziekte zich natuurlijk wel erg snel. 
Helaas heeft nog niet elk dorp een ziekenhuis of verpleegster. 
De afstanden tussen de dorpen is echter zo groot dat de mensen 
in de afgelegen dorpen vrijwel geen kans hebben om een cholera
aanval t e overleven. Bij een van de laatste uitbarstingen over
leefden geen van de zieken uit die dorpen het, terwijl in de 
dichtbij gelegen dorpen bijna iedereen bleef leven. 
De film over de cholera-plaag was niet de enige die pater van 
de Wouw had meegebracht. Hij heeft nog vier andere films laten 
zien over de gebruiken van de Asmat. 
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DE FILMS EN DE AANWEZIGEN 

De films, die pater van de Wouw allemaal zelf heeft gemaakt, 
maakten erg veel indruk op de aanwezigen. Ze geven een beter 
beeld van de "koppensnellers" dan menige dure buitenlandse 
reportage die je van tijd tot tijd op de televisie kunt zien. 

Het was helaas op deze "avond van pater van de Wouw" niet zo 
druk als we bij Paulus gewend zijn. 
Misschien heeft niet iedereen de oproep gelezen. Misschien 
dachten anderen dat Nieuw-Guinea zo ver van Nieuw-Ginneken 
ligt, dat het niet interessant zou worden. Dez.e avond was zeker 
wel interessant en er mag gerust gezegd worden dat iedereen die 
niet geweest is, heel wat gemist heeft. 
Misschien wilt u pater van de Wouw laten blijken dat u zijn 
manier van werken ook waardeert. Dan kunt u natuurlijk altijd 
kontakt opnemen met een van de bestuursleden van "Paulus". 
uw goede gaven en wensen worden zeker doorgestuurd naar pater 
van de Wouw .en door hem natuurlijk graag en goed ontvangen en 
gebruikt •••• 
Een avond, die het tiende verenigingsjaar suksesvol afsloot. 

BAVEL ANNO 1920 

Jaarlijks is Paulus aanwezig op. het feest van Bavel Anno 1920. 
Achtereenvolgens waren onze onderwerpen: 

1978 Landbouwwerktuigen 
1979 De Winkel van Sinkel 
1980 De school 
1981 Uit het rijke Roomse leven 
1982 Van Radiospoel tot T.V.-sateliet 
1983 Herinneringen aan Groot en Klein IJpelaar 
1984 Oud Speelgoed 
1985 Curiosa 

voor 1986 kozen we als onderwerp: 

"BAVEL TOEN" 

Foto's van Bavel uit ons e i gen archief en uit uw kollektie. 
Hebt u nog oude "Bave l se " foto' s . 
Mogen we ze dan 1 week je va n u l e ne n om een kopie te maken? 
U krijgt ze keurig t erug . 
Neem nu alvast kontakt op me t een van onze bestuur sleden. 
Hun namen vindt u op de achterpagina v an dit boekje. 



A 58 , - 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (7) 

Het huis Strijbeekseweg 23a van Bram van Ginneken zal ook 
sneuveler voor de aanleg van een nieuwe snelweg door ons 
heem . 
De kassen bij dit huis zijn het vorige jaar reeds gesloopt. 
De weg zal rechts naast de kassen komen te lopen. Op de ach
tergrond 't huis Strijbeekseweg 22, dat ook zal vallen onder 
de moker van minister S~it-Kroes. 
We be eldden het huis. reeds af in BvP 50. 

foto's Jan Gra uwmans, 
juli ' 84 
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BEWONINGSGESCHIEDENIS IN DE NIEUWE ATLAS VAN 
NEDERLAND 
door Karel Leenders 

In de jaren 1963 - 1977 verscheen de eerste editie van de 
"Atlas van Nederland". U kent dat werk misschien van de 
bibliotheek: een grote harde blauwe map, amper te tillen. én 
vol met kaarten en uitleg over de meest uiteenlopende aspek
ten van de Nederlandse samenleving. Twintig jçi.ar na de start 
van die eerste editie is men aan een tweede begonnen, die een 
geheel ander uiterlijk krijgt. Men voorziet twintig afleverin
gen van zo'n 24 bladzijden ieder. Om de kaarten de ruimte te 
geven is zo'n bladzijde van fors formaat: 36 x 30,5 cm. De af
leveringen zijn los te koop: u betaalt ongeveer een gulden per 
bladzijde. Op de hele reeks kunt u zich abonneren, de prijs 
zakt dan wat. Voor die gulden-per-bladzijde krijgt u tekst en 
uitleg, foto's, grote en kleine kaarten, grafieken, en alles 
in principe in kleur. 
Het onlangs verschenen deel 2 is gewijd aan de bewoningsgeschie
denis van Nederland. In dat Nederland is onze eigen omgeving ui
teraard maar een klein hoekje, dat zelfs wat buiten die staat
kundige begrenzing uitsteekt. Wie als heemkundige dit deel van 
de Atlas van Nederland ter hand neemt, moet zich daarvan wel 
bewust zijn. waar heel Nederland op 24 bladzijden behandeld 
moet worden, mag voor ons eigen heem niet al te veel aandacht 
verwacht worden. Maar aan de andere kant biedt zo'n groter 
overzicht de mogelijkheid om de eigen streek gemakkelijk met 
andere te vergelijken. Wat jammer dan dat het de Atlas van dat 
ene Nederland is, en niet van onze Nederlanden! 
Wie zuidwaarts wil vergelijken met de naaste buren, moet nu de 
heel anders opgezette Atlas van België raadplegen. Dat maakt 
het niet eenvoudiger. 

Op de omslag van de 2e af levering prijkt zowaar het Hooghuis 
van Gageldonk! Nou ja, het lijkt er sprekend op. Maar wie heel 
aandachtig kijkt, ziet toch dat het een ander monument is, dat 
te Ezinge in Groningen staat. Leve het Brabants Kultuur Eigen 
nietwaar?! 

De vraag naar de bewoonbaarheid van ons land wordt in de tekst 
centraal gesteld. Waar konde n de ontginners gemakkelijk begin
nen, waar konden zij grot moeilijkheden verwachten?! De grote 
kaart 5, "Nederland omstreek s 800 AD", geeft in onze kontreien 
drie grondsoorten aan. Het M r kdal n de dalen ten oosten ervan 
zouden geheel met veen gevuld g w st zijn, evenals · de streek 
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tussen Bavel en Dorst. Het dal van de Weerijs en een strook 
van Ulicoten naar Baarle zouden een afwisseling van zand en 
veen gekend hebben. De strook direkt ten westen van de Weerijs 
(Princenhage, Rijsbergen, Zundert, wernhout) en een brede baan 
van Oosterhout naar Baarle hadden een zandbodem. Rond 800 zou
den beide gebieden relatief dun bevolkt geweest zijn, met uit
zondering van het amper bevolkte Oosterhout. Verder westwaarts 
in Noord-Brabant domineerde h e t veen, met nog wat plekjes af
wisselend veen en zand (vooral bij Wouw) en pas bij de Hoge 
Rand v an Bergen op Zoom weer droog zand. Slechts de omgeving 
v an Bergen op Zoom wordt geacht toen (relatief dun) bevolkt te 
zijn geweest. Ten oosten van Ginneken - Bavel daarentegen do
mineert het dun bevolkte zand, met hier en daar een baan zand
en-veen-kombinatie. De Langstraat, de streek van Dongen en de 
Gilse Vucht zijn als veengebied aangegeven. 

Dit is een geheel nieuwe kijk op de landschapsgeschiedenis, 
aangedragen door Judith Schuijf en Hans Renes. Met name Renes 
weet de weg in onze streek. Brabants Heem gaf begin dit jaar 
zijn "West-Brabant: een kultuurhistorisch. landschapsonderzoek" 
uit. Dat boek is het eerste uitvoerig overzicht van de land
schappelijke ontwikkeling in het streekplangebied West-Brabant 
dat ooit verscheen. Het omvat 135 bladzijden tekst, figuren en 
kaartjes en daarbij nog een stel grote kaarten. De onhistori
sche gebiedskeuze verraadt de oorsprong van dit werk: een op
dracht van de plannenmakers in Den Bosch. 
Renes en Schuijf gaven van hun aanpak in de Atl,a·s een verant
woording in het Historisch Geografisch Tijdschrift II (1984) 
83-89. Daaruit blijkt o.a. dat het "veen" van kaart 5 niet al
leen echt veen, maar ook de natte gebieden aangeeft, een nuan
cering die in de Atlas niet tot uiting komt. 
Kaart 6, "Winst en verlies tussen 800 en 1850", laat, juist 
door zijn globale karakter, tets bijzonders zien. In westélijk 
Noord-Brabant zijn drie aanduidingen gebruikt. De Noordwesthoek 
is aangegeven als "verloren en weer herwonnen", omdat die streek 
in de 14e-16e eeuw door de zee overstroomd werd en vanaf ca. 
1500 wee r herdijkt werd. Ten zuiden van de Noordwesthoek · ligt 
e r d an e en ongeveer acht kilometer brede strook die, met enkele 
uitzonde ringen, geheel voor 1850 ontgonnen werd. Ten zuiden van 
deze s t rook ligt dan een gebied dat in 1850 in hoofdzaak nog 
n iet ontgonnen was; de ontginningen liggen er vooral langs de 
be ken en riviertjes. Ginneken ligt dan net op de grens tussen 
beide stroken. 
De kleine kaart 8 toont een interpretatie van de eerste dorps
ontwikkeling van Sprunde l: een weg tussen twee groepen lang-
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werpige percelen. Vermoedelijk stond aanvankelijk op iedere 
strook een boerderij. Een erg plausibel beeld. 
Juist op de plaatsen waar dit algemene werk details over 
onze streek geeft, gaat het echter betrekkelijk vaak mis. 
De middeleeuwse handelsweg van Antwerpen naar Den Bosch werd 
erg grof getekend (kaart 9: niet over Zundert maar over Schijf). 
Maar bovendien was er een belangrijke verbinding van Antwerpen 
via Brecht, Hoogstraten en Baarle naar Den Bosch, waarop de 
heer van Breda op twee plaatsen tol placht te. heffen. Die ver
binding staat niet op de kaart. De ontwikkeling van het land~ 
en waterwegennet tot 1795 (kaart 12) toont wel de steenweg van 
Breda door Ginneken richting Ulvenhout en die van Breda naar 
het noorden, maar niet de steenweg van Breda naar Princenhage. 
De rivier de Mark werd niet als "trekvaart" aangemerkt, alhoe
wel er toch een geregelde trekschuitdienst op voer. Nu is die 
rivier natuurlijk geen "vaart". Het hier gesignaleerde gebrek 
geeft aan dat men beter "regelmatig personenyervoer per schuit" 
op de kaart had gezet: dat was immers de voorloper van het 
spoor! Dezelfde kaart verbaast door in 1795 Roosendaal en Til
burg als stad aan te merken. In deze kontekst zou je een his
torische stadsdefinitie verwachten. Als men echter alle plaat
sen boven de 1500 inwoners had willen aangeven, hadden ook 
Etten, Gilze, Ginneken, Oosterhout, Princenhage zeker ook op 
de kaart moeten staan. Steden kleiner dan 1500 inwoners ont
breken: Geertruidenberg en Willemstad verdwenen zo van de 
kaart. Heel merkwaardig is het dat Fijnaart, een typisch ge
pland dorp in een 16e eeuwse kleipolder in de Noordwesthoek, 
als voorbeeld getoond wordt van geleidelijke dorpsontwikkeling 
op de lage zandgronden, waar de in een gehucht gebouwde kerk 
het punt werd waaromheen de niet agrarische bebouwing zich ging 

concentreren. 

Dergelijke slordigheidjes in eigen streek roepen de vraag op 
hoe het in de rest van Nederland gesteld is. Hopelijk valt het 
mee, want dit deel van de Atlas van Nederland biedt in prin
cipe een leerzaam en modern beeld van de bewoningsgeschiedenis 

in Nederland. 

PERSONALIA (11) 

Op 11 augustus overleed een van onze oudste leden, de heer 
H. v.d. Put (81) uit Breda. 
Hij was drager van het verzetsherdenkingskruis. 
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WERKEN IN HET MUSEUM 

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk zit er schot in de 
restauratie van ons pand Pennendijk 1. 
Wilt u ook 'n handje komen helpen? 
Elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur zijn wij aan het werk. 
Voorlopig nog slopen, daarna stukadoren, tegels zetten, tegels 
leggen, vloeren leggen, schilderen, timmeren enz. 
Komt u helpen? 
Voor de koffie zorgen wij! 

PAULUS EXPOSEERT (14) 

Bijna dagelijks ontvangt de heemkundekring vele voorwerpen voor 
het heèmkundig museum. 
Onze rubriek "Kollektie Paulus van Daesdonck" vertelt er u meer 
over. 
In de bibliotheek aan de Annevillelaan en op het Gemeentehuis 
exposeren we regelmatig we&r nieuwe aanwinsten. 
Ga ook 'ns kijken en onthoud goed onze slagzin 

"Breng ook 'ns wat mee voor Paulus" 

REUNIE GINNEKEN (KNAR) 

In de Bredase Krant van 14 augustus lazen we dat de Ginnekense 
ontspanningsvereniging en -organisatie op 18 januari a.s. een 
reunie organiseert voor de inwoners van Qua-Ginneken. 
De reunie is vooral bedoeld "om de mensen met een nostalgische 
bindi ng met het .voormalige Ginneken bij elkaar te brengen. 
Ook Paulus laat zich niet onbetuigd en zal zorgen; dat om
streeks die datum de veldnamen van "Ginneken-dorp" verschenen 
zullen zijn. 

PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING (1) 

Wijnmaand 

Slachtmaand 

Zo in oktober de eik zijn loof behoudt 
dan komt er 'n winter streng en koud. 

Valt er in de slachtmaand veel regen 
dan komt ·dat de blommen ten zegen. 
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (3) 
door Spieker 

VISSEN LANGS "DE MERK" (8) 

"De Kleine Weel" vormde een paradijs . voor jong en oud. Het 
wemelde er van de vis die in de "slipstroom" van het binnen
stromende beekwater aasde en al of niet naar een bolleke deeg 
lonkte. 
Soms dreven we een school vis de beek in die zich vervolgens 
trachtte schuil te houden onder de uitgeholde oeverkanten. Met 
een snelle graaiende beweging plukten we zo de vis uit hun 
schuilhoeken. Ons werkterrein strekte zich soms nog verder uit. 
In erg droge zomers zochten we de vis in de uitgediepte krom
mingen van de beekloop. Bij de in- en uitgang legden we dammen 
en in ijltempo "hoosden" we met emmers het water uit de kuil. 
Dan hadden we geen oog voor blinkende voorntjes, maar woelden 
in de blubber om de paling te verrassen. Wanneer we deze glib
berige delikatesse thuis afleverden nam moeder de bemodderde 
broek wel op de koop toe. 
overigens was een en ander streng verboden en bijgevolg stond 
er altijd eentje op de uitkijk om de eventuele komst van veld
wachter Van Schaik te melden, die een fijn gehoor had voor het 
luidruchtige hozen van emmers water. Meerdere malen hebben we 
in hoogste nood de reddende bosjes van "de r.iekeschotten" moe
ten zoeken, waar we ons thuis voelden als in onze broekzak en 
we veilig waren als in een betonnen schuilkelder. 
Van Schaik was immers nooit te voet en fietspaden lagen er in 
dat eldorado niet ••• 
Bovendien waren we rap als ratten en via talloze sluipweggetjes 
bereikten we veilig de thuishaven. 
Thuis werden we nooit voor deze illegale vorm van visseriJ ge
kasti j d. Dat kon menige pa ook niet maken, want die togen ook 
vaak langs beek of M~rk om onbeweeglijk loerende snoeken te 
strikken, 66k zonder akte •••• Men bevestigde dan een strik van 
ijzerdraad aan een lange stok en probeerde zo de snoek te ver
rassen. Menig snoek belandde dan met een forse zwieper in de 
wei. Sommige autochtonen waren daarin bijzonder bedreven en 
het gebeurde ook wel da t dit "grote wild" verhandeld werd na 
een suksesrijke strooptocht. We kenden de ze we t s overtreders 
maar al te goed als bondgenoten in he t i llegale . we . wisten ook 
dat ze vaak meerdere strikken vervoe rden i n de holten van hun 
"jagersjas''. Daar zwommen dan regelmatig hazen en konijnen in 
die blijkbaar te hard konden lopen voor de "mannekes van Van 
Exsel" die rond de wate r lopen de jacht uitoefenden • . Ademloos 
konden we luisteren naar die prachtige verhalen en vroegen ons 
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wel eens af of Van Exsel niet beter ziJn geweer kon verkopen, 
want langs de Mêrk werd veel gevangen, vis én wild, 66k zonder 
akte •••• 

VOLKSKUNDENOTITIES (22) 

'n Puitevilder of slakkesteker 

door Pater Wilfried Mertens o.f.rn. cap. 

Eertijds, toen we nog naar school gingenT mochten ( ??) de 
oudsten een ZAKMES hebben. Wanneer er nu een na Sinterklaas 
met zijn zakmes voor den dag kwam, moest dat door zijn makkers 
"gekeurd" worden. · Daartoe hadden we een bepaald versje als 
maatstaf: 

"Pui tevilder, slakke steker, gatschrabber, mes!'" 

De ke urmeester terzake (een van de handigsten) nam het lemmet 
van het mes, vanaf de hecht, tussen de twee eerste vingers, 
terwijl men (samen) het éérste versje zegde: "Puitevilder". 
Hogerop schuivende hield de keurder met de twee vingers van . 
de andere hand het lemmet vast, en we zegden het tweede versJe 
"Slakkesteker"; en zo verder omhoog metende, bij de derde stand 
het derde versje "Gatschrabber" •• , daarna bij de vierde stand 
"Mes". Indien de punt van het mes nog overschoot, ging het 
meten verder, terwijl men met de vier woorden herbegon ••• , tot 
aan de punt van het lemmet; de laatste stand, met bijbehorend 
versje, wees dan den aard of soort van het te keuren mes. 
He t mes was dus 'n "Puitevilder", ofwel 'n "Slakkesteker" ofwel 

JEUGDHERINNERINGEN (12) 
door Jan Goosen 
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Achte raf gezien denk ik , dat de mooiste tijd wel is geweest, 
toen we met 'n stel Ulvenhoutse jongelui naar de school in de 
"stad" fietsten. 
Gevaarlijke dingen haalden we onderweg uit. 't Was dikwijls 
'n wedstrijd om als eerste thuis te zijn. We werden daardoor 
vindingrijk en zage n 't gevaar niet altijd. Zo hadden we de 
zeer slechte gewoonte om vanaf de Ginnekenmarkt te proberen 
'n vrachtwagen t e pakke n te krijgen. We stuurden ons fietske 
met één hand e n de a ndere hand kle mde achter om de zijkant 
v an de wagen. Levens gevaarlijk als dat ding harder begon te 
rijden! J e we r d meeges l e urd door de bochten en je durfde 
v anwege de s nelheid nie t z o maar los te laten, want je had 
kans de kontrole ov e r j e fiets te verliezen! 
Het drukke verke er was er in die dertiger jaren ge lukkig niet. 
Soms koersten we met 'n man of zes via de Ginnekenmarkt naar 
d e Baronielaan. Daar kreeg je de ruimte en 't was dikwijls 
gewoon 'n komplete wegwedstrijd tot we in de Karrestraat met 
rode, bezwete koppen arriveerden. Daar, waar nu V & D is, 
stond in die tijd onze Mulo. 
Midden in die straat was 'n zijstraatje, waar d e melkwagentjes 
d e melkfabriek in- en uitkwamen. 
Dit straatje liep uit op onze school, waar de broeders van 
Huybergen huisde n. 
Dubbel v e rkeer in al d i e binnenstadstr aten. 't Kon er .dus 
lekke r druk z ijn a l s de schole n uitg ingen, tot grote ergernis 
v an de stadsb u schauf f e urs (Hero- bus sen) • Verschillenden kregen 
af en toe 'n l e kker duwt j e mee , a l s we n i et snel genoeg opscho
ten. 
Voetballen deden we ' s woe n s dagsmiddag s op de S.A.B.-velden 
(Belcrum). We hadden ' n he u s e l f tal S .L.M. (Sint Lambertus 

Mulo) , waarvan onde r gete k e nde de eerste aanvoerder werd. 
Enkele jaren later i s dit schoole l f t a l uitgebouwd tot 't hui
dige Jeka, met, naar ik me e n, zo 'n 39 elftallen. Dit "ieugdig 
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enthousiasme kan alles", was ons devies en menig voetballer
tje heeft zich gedachtig aan dit gezegde omhoog gezwoegd; niet 
alleen in de voetballerij maar ook in 't verdere leven! 
'n Jaar of 3 heb ik als rechtsbuiten 't le elftal van Jeka 
gesteund, tot we in ons dorpje opnieuw de koppen bij elkaar 
staken en met kapelaan Boumans, Louis .Roelandt, Janus Smeekens 
en mijn persoontje u.v.v. heroprichtten (1940). 't Is prettig 
te konstateren, dat ook dèze club nog steeds bestaàt en ik 
volg altijd nog vanuit de verte haar prestaties. 

Het hoogtepunt van het schoolgebeuren was wel elk jaar de 
Bredase kermis op de Grote Markt, de Houtmarkt en de Oude 
Vest. 
De school eindigde in de kermisweek 1~ uur vroeger, omdat 
de studietijd dan uitviel. 
Wij dus om 4 uur met 'n heel stel de kermis op. Laat nou op 
datzelfde tijdstip ook de meisjes-Mulo van de Nieuwstraat 
uit zijn en natuurlijk 'n heel stel grieten ook de kermis op. 
Wij vonden dat helemaal niet vervelend! Je moest wel uitkij
ken, want af en toe liep er 'n broeder rond, vermomd in 'n 
burger pak (zal weer wel 'ns lekker gezeten hebben!). De 
andere dag moest je dan, als je gesnapt was, bij de direk
teur (de Fanny) komen. Dan was 't van: zo Jan, men zag jou 
gisteren met 'n meisje op de kermis. Mag dat zo maar van 
thuis? 
Ons kommentaar achteraf: de kif, omdat ze zelf wel zouden 
willen, maar niet mogen! 
't Was in die dagen net of heel Breda feestvierde. In de klas 
hoorde je de feestliedjes doorklinken van.de stadsbeiaardier 

(Maassen). 
Eenmaal op de markt kwam de oliebollengeur je al in geurige 
slierten tegemoet. 
De schommels, de 8-baan, de zweef, de botsautootjes deden 
hun uiterste best om met knetterende muziek de arme student
jes te verlokken plaats te nemen in hun mooi opgeschilderde 

attributen. 
't Leukst vonden we altijd de rups! Je kon dan zo lekker wat 
korter bij je meisje kruipen en 'n zoentje stelen als de kap 
boven je neerdaalde. Wat 'n onschuldig vermaak, maar voor 
die tijd al heel wat! 
Dan naar huis met 'n buil warme oliebollen in je fietstas of 
'n lekkere dikke kaneelstok voor je huisgenoten. 
De fijne herinnering blijft en blij denk je terug aan je on
bezorgde jeugd en je beseft jaren later pas, dat jouw thuis 
dit mogelijk maakte en dankbaar droom je .verder. 

WAT IK VAN MIJN GROOTMOEDER HOORDE (6) 
door A.J. van Eyl-van de Klashorst 

DE VLIER 

Wat wisten de mensen vroeger veel! Het zal natuurlijk wel van 
inv loed zijn geweest of ze uit de stad kwamen of uit een dorp 
e n welke interesse ze hadden. Grootmoeder had een enorme be
langstelling voor al wat leeft en wij, kleink,inderen hebben 
hee l wat me t haar afgewandeld. Altijd werden er planten en die
ren bekeken en z ij wist er veel van te vertellen. 
Ze maakte een gretig gebruik van haar plantenkennis, maar ze 
was niet zo kruidenminded als veel mensen in haar tijd. Ook 
hield ze nie t van bijgeloof en gevaarlijke huismiddeltjes, 
maar haalde er bijtijds een dokter bij als er in haar gezin 
iemand ziek was. Maar in onschuldige gevallen wist ze wel raad. 
De vlierboom had haar grote belangstelling. Dat was niet vreemd, 
want van oudsher heeft de vlier de mensen geboeid. Hij had een 
grote faam als genezer van allerlei kwaaltj e s maar ook was het 
een onheilsplant. Dit bijgeloof is waarschijnlijk ontstaan, om
dat de vlier de straathond is onder de planten. 
Hij groeit overal, laat z ich g e makkelijk verplanten, vormt 
snel veel nie uwe takken e.n is te vinden langs de binnenwegen, 
spoorlijnen, maar ook op mestvaalten en is bij veel mensen aan
geplant in de t u in. 
J e kunt e r l e tterlijk alles van gebruiken. Enkele voorbeelden ? 

a. Als doder v a n bladluis. Een kilo vlierbladeren (die overigens 
ruiken naar oude muizenesten) op 2 liter water, enkele dagen 
laten staan, niet koken, daarna afzeven en het water spuiten 
op planten met bladluis. Weldra zijn het planten zonder blad
luis. 

b . Veel h outdraaie rs he bben graag het hout van de oude stobben. 

c , De bloemen , d i e l e kker geure n, kunn e n een a angename smaak 
geven aan me l k , k oe l e dranke n e n k r u isbesjes . 

d. De b l oemtrosse n worden ook we l in pann e k oekenb e slag gedompeld 
en g e f r ituu r d. 

e. Va n de rijpe bessen wordt wij n g e maakt , ge l e i of jam. Een 
zeer goed midde l tegen verk o ud h e id , k ee lpijn en hoesten. 

f. Holle vliertakken werde n i n de oudhe i d gebruikt als blaas
pijpen om vuur aan t e blazen , he t waren dus primitieve blaas
balgen, maar ook muziek i nstrume nten, want men maakte er 
graag fluiten van. 



g. In de oudheid maakte men een purgeermiddel van de bast. 

h. Volgens het oude bijgeloof kon een aftreksel van de vlier
bloemen het ~ezicht teruggeven aan blinden. Het is wel waar 
dat tot in de vijftiger jaren het vlierwater een onderdeel 
was van een pijnstillende ooglotion die in de handel was. 

i. Veedrijvers gebruikten een vliertak als zweep, die hun vee 
moest beschermen tegen. ·ziek.te en onheil. 

j. In verband hiermed.e ontstond ook het gebruik dat oude koet
siers van lijkwagens dikwijls een vlierhouten steel aan hun 
zweep hadden. 

k. In de middeleeuwen geloofde men dat het kruis van Christus 
was gemaakt van vlierhout, maar ook dat Judas zich had opge
hangen aan een vlierboom. 

1. Tegenwoordig kan men de merg van de takken goed gebruiken om 
kleine biologische voorwerpen vast te zetten voor microsco
pisch gebruik. Het s.g. van de merg is nl. 0,09 (kurk toch 
nog altijd 0,24). 
Dit merg is zeer absorberend en fijn-instrumentmakers, zoals 
b.v. horlogemakers, halen er olie en vuil mee uit de tere 
mechanismen. 

m. Zo zacht als jong vlierehout is, zo keihard is het hout van 
een volwassen boom. Het wordt gebruikt als kamraderen voor 
molens of b.v. als vleespennen voor slagers. 

n. De vlierbloemen hebben nog een heel andere funktie, want nu 
nog wordt een huidlotion verkocht die "Eau de Sareau" heet. 
Men kan die gèmakkelijk zeÎf maken door een kopje vol bloem
blaadjes te nemen. De steeltjes moeten er af en ze moeten 
eerst gedroogd zijn, net als b.v. bij de kamille-thee. 
Dit kopje gedroogde blaadjes moet enige uren in heet water 
trekken, daarna afzeven door een doek. Eventueel kan er wat 
honing in opgelost worden. 

o. Dat dieren heel handig zijn in het herkennen van eigenschap
pen van de planten en het gebruik ervan zoals het hun uitkomt, 
zien we bij de das. Hij gebruikt de harde bast voor zijn mani
cure: hij scherpt er zijn klauwen aan. 

p. De vlier levert twee kleurstoffen. 
De bladeren vormen een groene verfstof als men het sap ervan 
met chroom mengt en de bessen hebben een kleurechte blauw
zwarte verf, die gebruikt werd als haarverf en om stoffen te 
verven (als u mijn vingers zag, terwijl ik dit stukje zit te 
typen, zou u weten dat mijn vlierbessenjam zojuist in de potten 
zi t ). 
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q. Ik heb nog enkele recepten die mi]n grootmoeder van haar 
moeder had en die ik nog steeds maak. · 

Vliersbessenjam met zure of onrijpe appelen. 
zwarte vlierbessen van trossen rissen, met niet te veel water 
een kwartiertje koken en zeven door een doek. 
Bij 1 liter sap 1\ kg suiker, nadat men in het sap ~ pond in 
stukjes gesneden appel (zonder schil) heeft laten fijnkoken. 
Sap + moes + suiker 10 minuten laten koken en in potjes doen .• 
Lekker op de boterham, maar ook bij wild of vlees (warm of 
koud). 

Vlierbloemen-kruisbessengelei 
Onrijpe (net niet-rijpe) kruisbessen net onder water zetten. 
Twee uur zachtjes trekken (niet koken) en zeven door een doek 
(gerust bij dit soort zeefwerk e en hele nacht laten staan). 
1 kg suiker per 1 liter sap en 10 minuten koken. 
Erbij 2 of · 3 bloemschermen van de vlier, maar in een katoenen 
lapje gebonden. Na de 10 min. kooktijd het katoenen lapje met 
de vlierbloesem eruit halen en gelei in potjes. De gelei krijgt 
door de vlier een smaak van muskaatdruiven. 

Waarschijnlijk zou ik nog heel wat meer over de vlier kunnen 
schrijven, want telkens komen er herinneringen boven, maar ik 
denk dat u nu wel tot uw nek in de vlier-wetenschappen zit. 

HEUSDENHOUTS WITBIER 
door Kees Leijten 

In de huidige Kapelstraat te Breda stond vroeger de Heusden
houtse Brouwerij, waar het beroemde Heusdenhouts Witbier ge
brouwen werd. 
De mouterij is onlangs afgebroken. 
Wie kan ons iets vertellen over die brouwerij? 

Alle kleine informatie s samen l e veren ons wellicht een goed 
verhaal. 
Wanneer bestond de brouweri j , wie waren de brouwers. Weet u 
nog iets over het witbier , hebt u wellicht nog eeri adverentie, 
een etiket of iets dergeli j ks? 
Wij willen dat graag fotograferen. 
Helpt u ons aan informatie? 
Onze adressen vindt u achter i n dtt boekje. 
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VAN AACHTER 
DE PLATTEBUIS 

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

Wulde geloeve meese, dak van m'n leve nog nie zoveul voeballe 
gezien h~p as vurrige week. En ak oe dan ok nog vertel dak 
eiguluk ginne voetballer ben, dan wul da toch wel zegge, da 
zo'n ~illevisie-ding den mees toch wel wa veraanderd. 
Vrugeri, agge vur zo'n voetbalwedstrijd van huis moes, dan 
kwaamter nie van, daor komt dan nog bij dat ur allenig mar 
op zondagmiddag gevoebald wier. 
Neeje, meese, dat voetballe hee me toch nog wa gedaon ok; 'jao, 
wij hebbe nou zowa een jaor of anderhalf g.eleje tillevisie 
gekrege, en in ut begien, neeje, toen keek ik ur nie nor, mar 
dan kwaame die klêne manne van onze Jaonus kijke, en wa doe de 
dan as grotvaoder zijnde, dan kikte mee; en jao, ik ben er de 
man nie nor om gauw iets toe te geven, mar tis waor ik begien 
ur zo'n bietje de smack van te pakke te krijge, da wil nie 
zegge dak ur alle verstaand van heb, mar ut is toch meer as 
mar aachter dieje bol aan loope. 
En wak in ieder geval wel in . de gaote heb gekrege, dat ur nog 
al wa verschil in sportiviteit bestaat. 
Kik en da vin ik toch ok nog us de moeite werd. 
Hoevul kere dat dieje scheidsrechter in zo'ne wedstrijd mot 
fluite vor gemeen speule, das gedomme nie om bij te houwe. 
En das volges mijn miening nie noodig; nie da fluite bedoel 
ik, mar da gemeen speule. 
Volgens mijn is er mar één oplossing vur, en das die: iedere 
speuler die gemeen speult zo ik uit ut veld sturen vur efkus, 
of as ie ut te gek begaoid vur ne halve of hele wedstrijd. 
Da hek op de tillevisie bij die ijshokkijers ok nog us gezien, 
en da hielp gêf goed. 
Kik as dan die overblijvende voetballers ut mee un paor man~ 
nekes miender motte doen, dan voelt zo'ne hele ploeg ut an 
den lijve, dat ur 'n paor speuler bij zen, die ut naost ut 
potje gedaon hebbe. 
Tot den volgende keer meese, 

Ui t: "Nieuw Geluid" 24-7-1966. 

SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (39) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

EEN DER OUDSTE BOERDERIJEN VAN NIEUW-GINNEKEN, 
STRIJBEEKSEWEG 12 

Aan de Strijbeekseweg nummer 12, aan de westzijde van die weg, 
ligt de fraaie oude boerderij van F. Peeters. Dit perceel, dat 
haaks op de weg staat, valt in twee delen uiteen. Het woonge
deelte heeft een met riet gedekt zadeldak waarop een klokke
stoeltje. Het stalgedeelte is blijkbaar meermalen vernieuwd 
en draagt een pannendak. De oostgevel van de boerderij toont 
duidelijk tekenen van hoge ouderdom, die een globale datering 
mogelijk maken. 
In deze gevel bevinden zich twee schuiframen, waarnaast een ho
ger gelegen venster van de opkamer. Op de hoogte van de zolder
verdieping is een kruiskozijn aangebracht, dat 4 maal 9 ruitjes 
bevat. 
Elk venster in deze gevel is (of was) voorzien van een zogenaam
de korfboog, een konstruktie welke bij dit soort panden na 1650 
vrijwel niet meer voorkomt. 
Derhalve schijnt er aanleiding deze hoeve te dateren op de eer
ste helft van de 17e eeuw. Als dat zo is, zou zij de oudste 
boerderij in deze gemeente zijn. Zelfs de woning van Sjoke 
Jansen (Grazenseweg 3) is jonger. 
Een onderzoek in de archieven in Ginneken en Bavel leverde als 
oudst bekende eigenaar op: Laureys Joosten van den Couwelaer, 
die gehuwd was met Elisabeth Adriaen Huybregts dochter. Beiden 
stierven vóór 1685. 
In dat jaar werd hun nalatenschap door de achtergebleven zes 
kinderen verdeeld. Aan de oudste (?) zoon Joost, waarschijnlijk 
naar zijn grootvader genoemd, werd de boerderij toegewezen, 
waarbij inbegrepen waren: de Grote Dries, de Boomgaard, de Huis
werf en diverse landerij e n, genaamd het Moe rveldeken, de Roos, 
de Grootacker, de Geer alsmede land te Molenschot en heide op 
Geersbroek (1). 
Een belastingkohie r ui t 1688 verme l dt, dat toe n op de hoeve 
woonden: Joost van den Couwela e'r met zij n b r oer, een knecht en 
twee meiden alsmede twee kinderen onder de 16 jaar. Maeyken 
Adriaen Michielss van der Avoirt , met wie Joost in 1677 getrouwd 
was, wordt niet vermeld e n zal d u s a l v66r 1688 overleden zijn. 
De twee dochters heetten Annek e en Elisab e th, welke laatste 
trouwde met een zekere He ndrik Adriaen van Dyk. Op dit laatste 
echtpaar ging het komp+eks bij . deling i n het jaar 1710 over. 
In de delinsakte wordt ge wag gemaak t van: een huis, schuur, hof 
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Omslag van de feestgids, die berust in het klooster "Het 
Withof" te Etten-Leur. 
Twee kleindochters van Adrianus van Dijk waren Algemeen 
Overste (Mère) van die kongregatie. 

Mère Dominique (Joanna van Dijk) J e A.O. 1857-1891 
~Ulvenhout 16.3.1816 +Ette n 8.5.1891. 

Mère Birgitte (Petronella Anna van Dijk) 4e A.O. 1891-1898. 
-~Ulvenhout 21.12.1827 +Ette n 24.6.1898. 

Het waren dochters van Christi aen van Dijk en Antonia Meeren. 
c.L" 
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en boomgaard met grote dries. Verder behoorden ertoe: een 
broekrecht in het Geersbroek en de landerijen de Grote Acker, 
de Bijster, de Roos en de Peertsweide (2). 
Hendrik en Elisabeth kregen acht kinderen, die na het overlij- . 
den der ouders hun goederen verdeelden. Bij deze transaktie, 
die in 1749 plaats had, verkreeg de zoon Christiaan van Dyk de 
kern van het familiebezit, dat in de akte wordt omschreven als: 
huis, schuur, bakhuis, hof, boomgaard met dries en een aantal 
landerijen zoals: het Roosenbont, de Voorste Bos en het Daal
land (3). 
De hoeve was belast met een rente groot acht lopen rogge aan 
de Armen van Ginneken. 
Christiaan van Dyk huwde met Cornelia Boomaars, die hem twee 
zoons en één dochter schonk. Zij stierf reeds in 1764 en Chris
tiaan tien jaar later. Bij deling van 1777 werd de boerderij 
aan de Strijbeekseweg aan hun zoon Adriaan toegewezen (4). 
Deze Adriaan huwde in 1783 te Teteringen met Joanna Oomen, telg 
uit een welvarend boerengeslacht. Haar oudste broer Adrianus 
Oomen werd in 1780 Primus van Leuven en later Vicaris van het 
Apostolisch Vicariaat Breda. 
Van Adriaan en Joanna's trouwdag is in ge drukte vorm een lang 
vers bewaard gebleven, da t veel lof aan het bruidspaar toe
zwaait. Vanaf 1777 t o t he t jaar 1876, dus bijna een eeuw, is 
de boerderij e igendom van Ad riaan en na zijn dood van zijn kin
deren en kleinkinderen gebleven. Deze laatsten gingen pas in 
laatstgenoemd jaar tot verdeling van het g e meenschappelijk bezit 
over. 

Eén der acht kinde r en van het echtpaar van Dyk~oomen 
is he el bekend geworden. Het was Antonie van Dyk, die 
in 1791 op deze boe rderij werd geboren. Hij studeerde 
op de Latijnse school te Turnhout en later op het 
Seminarie IJpela ar. In 1814 werd hij te Amsterdam tot 
prie s t er gewij d . Da arna ontving hij een aanstelling als 
leraa r aan h e t Semin~rie , waar hij wijsbe geerte, Heilige 
Schrift e n godge l eerdheid onderwees . Zeventien jaar later 
werd hij t ot presi den t van die i n stelling benoemd. 
Op S6-jarige l e e ftijd koop de Ap ostolisch Vicaris van 
Breda Mgr. van Hooydonk, zij n acht j aar oudere buur
jongen, hem tot zijn hulpbisschop. De wi jding vond in 
1847 te Hoeven plaats . Jammer ge noeg heeft Mgr. van Dyk 
niet lang in het bestuur v a n Ap ostolosch Vicariaat kun
nen fungeren, want hij ov erleed p lotseling op 13 juli 
1848 (5). 

Adriaan van Dyk en Joanna Oome n z i j n b e iden jong gestorven: 
de vrouw in 1802 (42 jaar oud) e n d e man in 1806. 



/o ~o'.s 
<:jJI, -.Nw. Çnnelotn 

43 

Als voogd over hun minderjarige kinderen werd Joann~'s broer 
Boudewijn Oomen aangesteld. Een Staat en inventaris van hun 
bezit uit het jaar 1806 geeft aan dat zij veel land en effek
ten hadden nagelaten en dat er geen schulden waren. Een ver
mogend echtpaar dus! (6) 
Met goedvinden van de andere zeven kinderen werd de boerderij 
na het overlijden der ouders door de zoon Frans van Dyk (ge
boren 1797) en diens vrouw Petronella Meeren (1802-1883) ge
ëxploiteerd. Na de dood van Frans in 1873 werd de hoeve met 
42 ha. land getaxeerd op f 26.000,--. Bij de boedelscheiding 
tussen de inmiddels talrijke afstammelingen van het echtpaar 
Van Dyk-Oomen, die in 1876 plaats had ten overstaan van nota
ris Jonckheer te Ginneken, werd Strijbeekseweg 12 toebedeeld 
aan vier kinderen van het echtpaar Van Dyk-Meeren. Dit waren: 
Adrianus van Dyk, bouwman te Teteringen en de tezamen wonende 
kinderen, Antonius, Cornelia en Petronella van Dyk te Notsel. 
Het vijfde kind, Joanna, had afstand van haar erfdeel gedaan 
(7). 

La tere eigenaren waren: 
Adrianus Antonius van Dyk (1835-1911) gehuwd met Catharina 
Oomen (1 8 34-1 889). 
Franciscus Josephus van Dyk, bie rbrouwer te Teteringen. 
Fr. C.M~ Laurijssen, kassier te Breda. 
Adr. Fr. Peeters (ca. 1947). 
F.M. Peeters (ca. 1964). 
Deze boerderij, die voorkomt op de (rijks)monumentenlijst, is 
om diverse rede nen de moeite waard. Op de eerste plaats wegens 
haar bouwstijl, als specimen van het West-Brabants langgevel
type. Op de tweede plaats omdat er in het jaar 1791 een bisschop 
in werd geboren. Op de derde plaats omdat zij eigendom geweest 
is van diverse belangrijke boerengeslachten, waarvan die van 
Van Dyk en Oomen wel de meest opvallende waren. 

AANTEKENINGEN: 
1. Geme ente archief Bre da (GAB ) , R Breda 698 fol. 25v-3 2v. 
2. GAB, R Breda 702 , d . d . • 3 jan. 1 710 . 
3. GAB, R Ginneken 93 , fol . 94v .. 
4. GAB, R Ginne k e n 97, fol . 81v . 
5. G.C.A. Jut en, De Parochiën in h et Bisdom Breda. Dekenaat 

Breda II (Be r gen op Zoom 1 935 ) p. 262 - Van . de dochter Helena 
(geb. 1793) wordt een me rkl ap me t jaartal 1833 bewaard door 
mevr. I. Jon g erius-Essink t e D Me rn , 

6. GAB, R Ginneken 16 . 
7. GAB, NN doos 1 77 r epertoi r e no . 6471. 
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MOGELIJKHEDEN VAN BELASTINGAFTREK WEGENS 
GIFTEN AAN MUSEA GEBUNDELD 

Faciliteiten in de belastingsfeer vormen één van de belang
rijkste stimulansen voor bedrijven en partikulieren om finan
ciêle bijdragen te leveren aan kulturele evenementen en musea. 
Om de mogelijkheden van belastingaftrek onder de aandacht te 
brengen van musea en potentiêle sponsors/schenkers -heeft het 
ministerie van WVC een brochure laten samenstellen, waarin 
dit overzichtelijk is bijeengebracht. 

Sponsoring van kunstevenementen, schenkingen aan musea en 
vrijwilligerswerk op kultureel terrein komen als maatschappe
lijk verschijnsel steeds meer in de belangstelling. Had in 
voorgaande decennia de overheid nog een monopoliepositie bij 
de financiering van kulturele aktiviteiten, nu gaan bedrijven 
en partikulieren zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor 
de instandhouding van de Nederlandse kultuur. De verwachting 
is gerechtvaardigd dat de bijdrage van de partikuliere sektor 
aan kulturele aktiviteiten verder in belang zal toenemen en 
steeds meer aanvaard zal worden als middel om de mogelijk
heden van kulturele instellingen te vergroten. 
Tradi tioneel vormen de musea de groep die verreweg het meest 
profiteert van partikuliere giften, met name schenkingen in 
natura. In geld omgerekend gaat het hierbij om meer dan 10 
miljoen gulden per jaar. 
Auteur van het boekje "Musea en fiscus" is de Leidse f i scalist 
en § pecialist op kultureel terrein, mr. Harm Mobach. 
In de brochure worden onder meer de volgende aspekten behandeld: 
- hoeveel bespaart een partikulier aan belasting bij een schen-

king aan een museum ; 
- wanneer betaalt een museum belasting over een schenking; 
- schenkingen bij leven fiscaal aantrekkelijker dan een 

legaat; 
- belastingvoordelen bij pro deo-werk voor een museum. 

He t geheel wordt toegelicht met cijfers en voorbeelden. 
Alle belastingmaatregelen van begin dit jaar zijn in de bro
chure verwerkt. 

De brochure is op aanvraag verkrijgbaar bij het ministerie 
- van WVC, Postbus - 5406, 2280 HK Rijswijk. 

Uit: Ne d. Staa.tscourant - 1. 7.1985 
Ontvangen van J. Govers. 

1985 

Beste Sjaok van Aante, 

Wij kunne mar nie snappe hoe gij ut zo ver van Hullevenhout 
kunt uithoue. Wij zowe allank viervoets naor het land van de 
errebeezies en frambooze teruggekome zijn. 

Mar nouw jouw vraoge. 
Gij docht da wij daor gin aantwoord op zowe wete. we wille 
da toch perbeere. 

Piet den Br ouwer, die op Cauwelè!è!r gewoond ee kan zijn eige 
nog heel goed erinnere da Pieter Eestermans aon den aandere 
kaant van Cauwelêêr boven in 'ne mastenboom zaat te zinge: 

Loue, loue loeie 
Piet den Brouwer komde gij 'n 
bietje naar mun koeie. 

Loue, loue lêres 
Komde gij 'n bietje hêres. 

Mar dan attie de weglopers wel irst kniebaanden aangedaon as 
ie in dieje mastenboom zat, waant pindraad kende ze in diejen 
tijd nog nie. 
Kniebaanden aon oefde nie, as de koeie in de spurrie stonden. 
'n Fiepken snije veur jouwen toeter zal Piet den Brouwer jou 
ok wel lere. 
Veur da vlechtwerk motte mar us inf ormere bij den buurman van 
jullie Nel, waar vruuger Di en e n J an Krisjane woonde. Witte 
gij da nog? 

Sjaok, W1J wense jou en jullie Jo vanuit ut warme zuije veul 
sterkte toe. 
Veul groete van ons en van onze v r ouwe . 

Jan Grammes e n Jan West 
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VAN VRUUGER JAOREN (1) 
door R. van Disseldorp-van Disseldorp 

Bij het Mariakapelleke in Bavel op de hei schljnt in vroeger 
jaren een kasteel gestaan te hebben. 
Want One Kees uit Dongen, een oom van m'n man, die kwam vaak 
bij ons vader Kees de B~er. 
Ze gingen samen vaak scherven zoeken van 't Kasteel. Ze von
den zelfs potten en kannen. 
Ons grootvader had vroeger 'n herberg, die in de dertiger 
jaren opgeruimd is. 
Ook op de Leeuwerik heeft voor de beeldenstorm een abdij van 
monniken gestaan. 
Op de Gilzeweg een nonnenklooster. 

"Van vruuger jaoren" ken ik nog een aantal liedjes. 
Liedjes uit mijn schoolperiode. 

EIA POPEIA 
Ei-a po-pei-a kookt kindekespap 
Heb je geen mellek zo mellekt de kat 
Heb je geen kat, zo mellekt de muis 
Daar is toch altijd nog mellek in huis. 
Mellekje zoeter dan vijgen 
't Kindje moet slapen en zwijgen. 

PEERDJE BESLAAN 
Peerdj!e beslaan! 
Wie heeft dat gedaan? 
Jan de smed, die kan dat zo net 
die heeft er het ijzerke onder gezet. 

DAOR KWAM EEN GANS 
Daor kwëµD een gans oet Sassem, oet sassem kwam een gans! 
Dij was zo schoon geboren, van achtren en van voren, 
Veur in de regeboom, achter in de zigeboom, 
"Hup" zee de gans, weg was de gans! 

TIKKE TAKKE TONEN 
Tikke takke tonen, 't varkentje in de bonen, 
't paardje in de haver, 't koetje in de klaver 
't schaapje in het lange gras, 't eendje in de waterplas 
't v isje in het netje, 't kindje, wip, in 't bedje. 

- · -··-- ··-

-~::==- ~ - -- -
-·--- ·::: . :. ==-: -::~. 

DE VOORLOPER VAN SINTERKLAAS 

Het Sinterklaasfeest is een voortzetting van het vroegere 
heidense feest ter ere van Wodan. 
Het Wodansfeest werd reeds vanouds op 6 december gevierd. 
Het was een nachtfeest en men begin de viering daarom al op 
de avond van de vijfde december. 
De Nicolaas-figuur heeft menige trek van de oude hoofdgod 
Wodan overgenomen: De hoge gestalte, de lange witte baard, 
Wodans breedgerande hoed, de wonderlans Gungnir, de schim
mel en de wijde mantel vinden we in meer of minder gewijzig
de vorm ook terug bij onze huidige Sinterklaas. 
Ook vond Wodan volgens de mythe de runen uit (schrift van de 
Germanen) en was het de god van de wijsheid. 
Vandaar misschien het boek van Sinterklaas ? 
En doen de chocolade-, boter- en banketletters hier ook niet 
aan denken ? . 
Het rijmen met Sinterklaas vindt zijn oorsprong misschien 
in het feit dat Wodan vaak vergezeld was van de rijmreus 
Nörwi. Deze zwarte Nörwi werd voorgesteld met een roe, 
een vruchtbaarheidssymbool. Het Wodansfeest was een vrucht
baarheidsfeest: Wodan reed door de lucht en deelde geschen
ken uit. 
Nu zegt men nog wel Sinterklaas r ijdt als men bedoelt Sinter
klaas geeft geschenken. Wodan schonk dan appelen en noten, 
krakelingen en verschillende koe ksoorten zoals pepernoten. 
Het klaarzetten van hooi, brood e n wor t e len onder de schoor
steen door de kinderen i s e e n he rinnering aan de oude offers 
aan de schimmelruiter Wodan. 

Uit: "d 'n Uytbeyndel" 
Asten - Someren - Deurne (1983-3) 

-· ---~ 
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RUILABONNEMENTEN {2~) 
In het afgelopen verenigingsjaar onderhielden we met de volgende 
tijdschriften een ruilabonnement. 
De tijdschriften zijn in onze bibliotheek geplaatst. 

Hagelkruis 
De Runstoof 
D'n Uytbeijndel 
De Waterschans 
Engelbrecht van Nassau 
De Rosdoek 
De Wazerwijen 
't Gruun Buukske 
d'Hûskes 
De Dongebode 
Gemerts Heem 
De Mulder 
Rond de Schutsboom 
Wojstapkroniek 
Heemkroniek Heeze 
Helmonds Heem 
Kringnieuws 's Hertogenb. 
Nieuwsbrief 
Iechtetrekker 
De OVerdraght 
Maaskroniek 
Van Toen naar Nu 
Met Gansen Trou 
Vlugschi:ift 
Mededelingenblad 
Heemschild 
Tijdschrift 
De Vlasselt 
Brabants Kasteel 
Van Vehchele tot Veghel 
De Klopkei 
Ravelijn 
De Vierschaer 
OUd Nieuws 
Tijding 

UITSPRAAK (49) 

Barthold van Heessel 
Carel de Roy 
Vonder Ouwerling 
Stad en Land 
Breda 
Acht Zaligheden 
Heerlijckheit 
Kempen land 
Jan uten Boute 
Geertruydenberghe 
De Kommanderij 
Molenheide 
Vijer Heertganghen 
Waai stap 
De Heerlijkheid · 
Peel land 

Aarle-Rixtel 
Alphen 
Asten/Deurne 
Bergen op Zoom 
Breda 
Eersel 
Dongen 
Eindhoven 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Gemert 
Gilze-.,.Rij e n 
Goirle 
Heeswijk-Dinther 
Heeze-Leend e 
Helmond 

Vrienden van 's-Hertogenbosch 
Ioannes Goropius Becanus Hilvarenbeek 
Huy bergen Huybergen 
OVerdraghe Klundert 
Maasdorpen Lith 
De Duffelt Millingen 
Onsenoort NieuwKuyk 
Kleine Meijerij Oisterwijk e .o. 
Heerlijkheid Oosterhout 
Oude Vrijheid St. Oedenrode 
Roosendaal 
Vlasselt 
Vrienden B.K. 
Vehchele 
De Erstelinghe 
De Willemstad 
Vierschaer 
OUdh.kund.kring 
Zuiderkwartier 

Roosendaal 
Terheijden 
Tilburg 
Veghel 
Waalwijk 
Willemstad 
Wouw 
Zevenbergen 
Woensdrecht 

Het verleden is een zwembad 
Het heden is een ijsbaan 
De toekomst zijn de wolken. 

I RIEVEN VAN PAULUS 
i• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Nieuw-Ginneken . Het s taat internationaal geregist ree r d onder ISSN-01 66-0438. 
t verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 

ook vele kle ine bijzonderhede n en saillante details uit de geschiedenis van de 
Yroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
"ente Nieuw- Ginneken . 

119daktie 
a.dlllc.tie-adres 
Qulagtekening 
Ltly-out 

C.J.M. Leijten e n J . C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18 , 485 1 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J . A. M. soeterboek 
C.J . M. Leijten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 ~pril 1975 en koninklijk 
r ke nd als vereniging op 25 november 1975. 

De ve reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

lekretariaa t 
lankrekening 
Girorekening 

Vang 21 , 485 1 VL Ulvenhout , 076 - 65 38 94 
52.18 . 33 . 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37 . 13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck, Pos tbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

ICOLLEKTIE 
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t . b . v . specifieke tentoonstellingen e n 
voor de inrichting van een eigen heemkundig museum, Pennendijk 1 , Ulvenhout. 
lchenkingen voor de kol l ektie gaarne op de kontaktadre ssen: 

A. Luijten 't Hofflandt 
A. Lodewijk Vennekes 26 
A. Ve rkooijen Markweg 2 

IESTUUR 
:r.c.-- van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
J . M.E.M . Jespers 
A.P .J.M. Lui j ten 
L.c. Nou wens 
A. P.H. Lodewijk 
J .A.M. Grauwmans 
A. M.M. Verkooijen 
w. Langen 

PUBLIKATIES 
f §75 MonumentenbOekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Hoop" 
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1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1 - 14 (1 983- 1985) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 Carnaval in oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paul us 
1985 Tussen Witte Wolk en Annevi l l e 

LIDMAATSCHAP 

Ulvenhout 076 - 61 29 26 
Bavel 01613 - 17 80 
Strijbeek 076 - 61 31 55 

voorzitter (1984) 
vice-voorzitter (1985) 
sekretaris (1 983) 
2e sekretaris (1984) 
penni ngmeester (1983) 
2e penningmeester (1985) 
technisch koördinator (1983) 
medew. Ga lder/Strijbeek (1985) 
medew. Bavel (1 985) 

J.M. E.M. J espers (ui tverkocht) 
J.C. van der West e r l aken 
c . J .M. Leij t en 
H.J. Dirve n, K.A.H.W. Leenders e . a . 
Dr . J . L.M. de Lepper 
H. J . Dir ve n , J . C. van de r Westerlaken e . a . 
J.C. e n R. van de r West erlaken 
Dr s . H. J . C. Ve r hoeven (B.v.P. 39) 
I r . Chr . Buiks 
A.M.M . Ve r kooijen e . a . (B.v.P. 44) 
Brieve n van Paulus (46 ) 
Reuak t ie e . v . a . (B. v . P. 50) 
J ac J eapers 

let ve renigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augus tus. 
Naast divers e heemaktiviteiten, l ezingen , tentoonst llingen e n e xcursies geeft 
de kring he t tijdschrift "Brieve n van Paulus " uit . 

t lidmaatschap van de Kring ge l dt voor het gehe l gezi n e n bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1985-1 986 f 25 , - - per j aar . 




