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GELEERD 

Geleerd hebt U veel zodra u dit gele boekje geheel hebt door
gelezen. 
Het varken staat centraal in deze Brieven van Paulus. 
Jan Soeterboek maakte een fraaie tekening, voorzien van toe
lichting en Wim Langen bewerkte een artikel van Mevrouw 
A. Hugens - Verbrugge. 

Voor het eerst komt Jan Grauwmans, reeds vele jaren bestuurs
lid van Paulus, met zijn "Kroniek uit het land van Paulus", 
waarin hij de gebeurtenissen in ons heem gedurende het afge
lopen half jaar, voor het nageslacht op een rijtje zet. 
In dit nummer het eerste half jaar van 1989. 

Jan Bastiaansen putte weer in zijn verzameling Legenden 
en Sagen. 
Deze keer vertelt hij meer over St.-Hubertus. 

Anneke Oome s-van den Berg , reeds vele ja_ren onze vaste eigen 
verslaggeefster is weer terug met een verslag over de eerste 
activiteit in di t verenigingsjaar. 

De maand november staat in dit nummer centraal. 
De oude naam was slac htmaa nd , de maand dat het varken werd 

GELEERD 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Zaaimaand 1989 

Best.e Heemvrienden, 

Op zondag 10 september heeft burgemeester P. v.d. Velden onze 
nieuwe tentoonstelling "de oude imkerij" geopend. Dit gebeurde 
nadat hij door Drik Sprangers, de bekende Ulvenhoutse imker, 
voorzien was van een imkerskap en dathépijp, waarna hij ver
volgens zonder gevaar de sleutel van het museum uit een bijen
korf kon halen. 
Deze zeer interessante tentoonstelling, die is ingericht door 
de bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, is elke eerste zondag 
van de maand te bezichtigen tot en met januari. 

Na een druk bezochte algemene ledenvergadering en het lekkere 
warme worstebrood vertelde dhr. Braat van de Stichting Brabants 
Landschap over ons dekzandlandschap, waaruit de afgelopen halve 
eeuw vele kleine landschapselementen verdwenen zijn. 
De Stichting Brabants Landschap zet zich in om waardevolle ge
bieden te bewaren en als het mogelijk is houtwallen en poelen 
weer in het landschap terug te brengen. Dit is vooral van be
lang voor de ecologische infrastructuur, aldus dhr. Braat. 

De volgende aktiviteit is een lezing over smokkelen in Brabant 
door dhr. P. Spapens op maandag 27 november om 20.15 uur. 
En waar zouden we deze lezing beter kunnen houden dan in café
restaurant De Grens in Strijbeek, dat vaak het toneel is ge
weest van spectaculaire smokkelpartijen. 
Dhr. Spapens heeft een boek over dit onderwerp geschreven en 
kan er uiterst boeiend over vertellen. 
Zijn verhaal begint over het smokkelen van zout in de tach
tiger jaren van de vorige eeuw. Daarna krijgen we de le W.O . 
toen veel smokkelaars de dood gevonden hebben door de be.ruchte 
elektrische draad. Dat is ook de tijd d at men veel gebruik 
maakte v a n onderaardse gangen onder "de draad" of van duiven 
die er over heen vlogen. 

e . 
Na de 1 W.O. kon men geld verdienen met het smokkelen van 
speelkaarten en in de jaren dertig, de crisistijd, probeerden 
veel werklozen een centje bij te verdie~en door de smokkelhandel. 

e 
In de 2 W.O . werd er veel shag gesmokkeld, al dan niet ver-
mengd met mos. 
De periode na de 2e W.O. werd gekenmerkt door "het tientje 
van Lieftinck", een periode van zuinigheid en wederopbouw. 
Voor velen weer een reden hun inkomen wat aan te vullen door 
het smokkelen van b.v. onderbroeken of fietsbanden. 
Daarna krijgen we tot het midden van de jaren zestig "de boter
tijd". Velen zullen zich nog verhalen uit deze tijd herinneren. 
Pantserwagens, kraaiepoten, schietpartijen en wilde achtervol
gingen soms zelfs met dodelijke afloop. 
Romantiek of keiharde business? 
Hoe dan ook het einde van de botertijd betekende ook het einde 
van deze smokkelperiode en het begin van de alcoholstokerijen. 
Maar dat is weer een ander verhaal. 
Het belooft een boeiende en misschien ook wel een wat avon
tuurlijke avond te worden. Zorg dat U er bij bent! 

/ 

SPONSOR MUSEUM ( 2) 

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

Zoals U reeds hebt gezien op de binnenzijde van de omslag 
is het aantal sponsors van ons museum gegroeid tot viif. 
Hofbouw Utiliteit B.V. sponsort voortaan ons museum. 
Zijn advertentie staat in ons tijdschrift en ook in het 
museum wordt deze sponsor op een nieuw bordje duidelijk 
vermeld. 
Dank aan Hofbouw Utiliteit B.V. 

Zie ook B.v . P . 75 p . 198 . 

HOFBOUW 
UTILITEIT BV __ _ 

Lange Bunder 1 4854 MB Bavel telefoon:. 
01613-370812151 
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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRIJ:iG PAULUS VAN DAESOONCK 
TE NIEUW-GINNEKEN OVER HET VERENIGIJ:iGSJAAR 1988-1989. 
door Jan van [X)rst. 

Op 17 september werd in de expositieruimste van ons museum een 
fototentoonstelling geopend over de monumenten in onze gemeente. 
Deze pracht collectie bleef tentoongesteld tot en met december. 

De Algemene Ledenvergadering werd op 19 september gehouden in de 
Fazanterie. 
Tijdens deze vergadering werd besloten, om voor de exploitatie 
van het museum een stichting op te richten. 
De stichting is genaamd "Stichting Paulus Museum". 
Na de jaarvergadering hield dhr. Leenders een erg interessante 
lezing over het Oudhof van Ulvenhout. 

Op 24 oktober sprak onze gast Staf Peeters uit 's-Gravenwezel in 
café Oud-Strijbeek over zijn 2300 km lange voettocht naar Santiago 
de Compostella. Hij liet ons prachtige dia's zien van die lange 
tocht vanuit de St. Jacobskerk in Antwerpen via Vézelay en 
Saint-Jean Pied-de Port naar Santiago de Compostella. 
Het was een bijzondere belevenis deze man te horen vertellen en 
zingen over zijn ervaringen onderweg. 

Onder de titel "Klim in uw stamboom" hield ons lid mevr . M. 
Schreurs-Jansen samen met haar man een voordracht over ge

nealogie. 
Bijzonder in haar verhaal was wel, dat het geen dorre opsomming 
was van feiten, maar dat zij de stamboomkunde telkens in het 
perspectief van de historie plaatste. 

op 8 januari werd onder grote belangstelling door oud-aalmoeze
nier Van Ginneken in ons museum de expositie geopend over de 
verkennerij. Deze tentoonstelling, welke zeer veel publiek trok, 
bleef tot de zomervakantie geopend. 

Een van de hoogtepunten van het afgelopen verenigingsjaar vormde 
weer het optreden van Jan Jorissen, begeleid door het trio "de 
rode zakdoeken", bestaande uit Jan Soeterboek, Pieter van Ginneke n 
en Roeland Stoop in zaal Bruininks te Bavel. 
Men bracht deze avond liedjes over mobilisatie, de oo rlogsjaren 

en de bevrijding. 

Drs. Knippenberg kwam op 13 maart naar d e Fazanter ie wa ar hij 
aan de hand van prachtige dia's een lezing verzorgde o ve r Adel
lijke Stiftdames en Vrome Begijntjes. Iede re k e e r staan we weer 
versteld over zijn enorme feitenkenni s . 
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Op 16 maart werd ons museum bezocht door een delegatie van het 
gemeentebestuur uit Zakopane. · 
Namens zijn stad schreef burgemeester Mark Koziol een uitvoerig 
dankwoord in ons gastenboek. 

Op 2e pinksterdag hebben we onze jaarlijkse excursie gehouden. 
Dit jaar was ons reisdoel "Het witte stadje" Thorn. 
Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze gids van deze dag dhr. 
Pierre Crasborn, gemeente-archivaris van Thorn. 
Hij wist ons veel te vertellen over de historie van dit plaatsje 
en samen met hem hebben wij de bezienswaardigheden die Thorn ons 
te bieden heeft bezocht. 

Tot slot hebben we op 25 juni tijdens Anno 1920 te Bavel een 
tentoonstelling georganiseerd van foto's van de aanleg van de 
weg tussen Bavel en Ulvenhout. 
Moge niet onvermeld blijven, dat het tijdschrift "Brieven van 
Paulus" dit jaar weer vijf maal verscheen. 
Op 1 januari werd het Museum een zelfstandige Stichting, be
stuurd door hetzelfde bestuur als de Kring. 

VERSLAG VAN DE 14e JAARVERGADERIJ:iG VAN DE HEEMKUNDEKRI~ "PAUWS 
VAN DAESOONCK'', GEHOUDEN OP MAANDAG 18 SEPTEMBER 1989 
door Jan van [X)rst. 

1. Voorzitter J. van der Westerlaken opent om 20.15 uur de 
vergadering en heet de 100 aanwezige leden van harte 
welkom. 
Hij dankt de heren Colsen en Plantinga en mevr. van de Berg, 
die nog iets meegebracht hebben voor het museum. 

2. De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 19-9-1988, 
welke gepubliceerd werden in de B.v.P. nr. 71 worden on
gewijzigd goedgekeurd. 

3. Het jaarverslag van het ve r e n i g i ngsjaar 1988-1989 wordt door 
de secretaris voorgele z e n. Het wordtmet applaus goedgekeurd 
en door de voorzitter vastgesteld. 

4. De penningmeester doet v e rslag van het financieel beleid over 
het voorbije verenigingsj a ar en geeft uitleg over de aparte 
opzet voor het museum. 



Sen 7. Ad Lodewijk en Bertha van Dongen-Nous hebben de boeken en 
bescheiden van de penningmeester gecontroleerd. 
Ad verklaart, dat alles in orde is bevonden en verzoekt 
de vergadering om de penningmeester te déchargeren. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. 
Ad Lodewijk treedt af als lid van de kascommissie. 
Volgend jaar bestaat de commissie uit: Bertha van Dongen
Nous en Jos Denis. 

6. De begroting, welke door de penningmeester voor het vereni
gingsjaar 1989-1990 is opgesteld en welke voor iedereen 
ter inzage :.ligt, wordt ongewijzigd vastgesteld. 

8. De voorzitter deelt mede, dat ingevolge artikel 17 van het 
Huishoudelijk Reglement de heren Jan Grauwmans, Dick Meeren 
en Wim Langen volgens rooster aan de beurt van aftreden zijn. 
Allen stellen zich herkiesbaar . Daar er bij de secretaris 

.geen tegencandidaten zijn binnengekomen, worden allen wegens 
enkelvoudige candidaatstelling bij acclamatie herkozen. 

9. Voorzitter vertelt, dat eind 1988 de stichtingsakte is ge
passeerd voor het museum. 
De stichting is genaamd: "Stichting Paulus Museum". 
Het bestuur van de stichting heeft nu S sponsors en de ge
meente bereid gevonden om het museum te steunen. 
De sponsors zijn: Verkooyen Transport, Gebr. Graaumans B.V., 
Rabobank, Autobedrijf G. van Hooijdonk en Hofbouwmy. 

10. De voorzitter loopt met de aanwezige leden het jaarprogramma 
door, zoals dat te vinden is in de brieven van Paulus. 
De tentoonstelling over imkerij zal blijven tot en met 
januari. 
Vanaf februari is er een tentoonstelling van modelkoetsen. 
Voorzitter vertelt, dat het museum eigenlijk te klein gaat 
worden, daar we op zolder van de oude Brigidaschool al meer 
spullen hebben staan, dan er in het museum tentoongesteld 
staan. 

11. Tijdens de rondvraag vraagt mevr. v . d . Voort, of het 
mogelijk is, om met een aantal leden 10 minutengesprekken 
te houden over het verleden. 
De voorzitter zegt het een goed idee te vinden . 

12. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt 
de aanwezige leden namens de kring het traditionele 
worstebrood aan. 
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BRABANrS LANDSCHAP ZEI' ZICI-( IN VOOR BRABANrS IANDSCHAP. 
door Anneke Q:mes..:v.d. Berg 

Drie dagen voor de hoorzitting met betrekking tot het land
schap in Nieuw-Ginneken (herinrichting, ruilverkaveling) werden 
leden van Paulus ingeweid in de problematiek van landschapsbe
houd. 

Carlo Braat, medewerker van Brabants Landschap, een stichting 
die zich inzet voor het behoud van de natuur, hield op een 
zwoele, maar toch bijna "herfst" avond (18 september) een druk 
bezochte dialezing om de Stichting wat meer bekendheid te 
geven. 

De Stichting Brabants Landschap, een particuliere organisatie, 
opgericht op initiatief van Natuurmonumenten, houdt zich niet 
alleen bezig met het informeren van geïnteresseerden maar gaat 
verder. Zij heeft nu reeds 10.000 hectare daadwerkelijk onder 
haar hoede. In Nieuw-Ginneken is hiervan nog geen sprake maar 
de Krabbebossen, de Blauwe Kamer en de Panhoef zijn levende 
voorbeelden . Wel informeert men in Nieuw-Ginneken over de wijze 
waarop we het beste met ons landschap kunnen omgaan. 

Nieuw-Ginneken 

Nieuw-Ginneken bevindt zich in een typisch dekzand-landschap 
met veel beekdalen, we denken dan bijvoorbeeld aan het dal 
van de Mark, de Galderse beek, de Chaamse beek, etc. etc. 
Zo'n 1000 à 2000 jaar geleden vestigden zich de eerste mensen. 
De vruchtbare beekdalen en de bossen op de hogere gronden 
maakten deze vestigingsplaats aantrekkelijk. In de beekdalen 
verbouwde men hooi, de drogere (hoger gelegen) gronden werden 
bouwland en op de heidegronden (b.v. de toen nog erg uitge
strekte Strijbeekse hei) werden .de schapen gehouden. 
Omdat bemesting nog niet (of bijna niet) werd toegepast zag 
je dat vooral boekweit, rogge, wat aardappelen, bieten, haver 
en tarwe verbouwd werden. 

Als je van Ulvenhout naar Strijbeek gaat, zie je aan de 
rechterkant nog de typische bouwlanden o f wel essen liggen. 
Van de originele begroeiing zie j e niet veel meer in deze 
tijd van veelvuldig kunstmestge bru i k. Nu wordt er in Bra
bant vooral maïs verbouwd. 

Dat is niet de enige grote verandering. Want er zijn ook heel 
veel wat we nu noeme n KLE I NLANDSGHAPSELEMENTEN· verdwenen. 
Vroeger werd bijvoorbeeld elk percee l omringd door een hout
wal. Deze was uiteraard als erste bedoeld als erfafscheiding 
want het Kadaster bestond nog n iet . Daarnaast werd het hout 
ook eenmaal per 7 à 10 jaar gek a p t voor de brandhoutvoorziening. 
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Beide functies zijn echter verloren gegaan en mede door de 
mechanisatie waardoor grotere percelen een "must" werden, is 
men in de tweede wereldoorlog deze houtwallen gaan kappen. 

Dit heeft echter wel gevolgen gehad voor de natuur, want de 
houtwallen waren uiteraard toevluchtsoorden voor veel kleinere 
en grotere dieren. En daarom zet Brabants Landschap zich zo 
in voor het in stand houden van de weinige houtwallen die ons 
nog resten . 

Amfibieën 
Nu komen er van oudsher in Nieuw-Ginneken veel amfibieën voor, 
omdat het landschap zo afwisselend is. Maar in de loop der 
tijden zijn er heel wat, voor amfibieën zo belangrijke drink
poelen verdwenen . Mede door de hulp van Brabants Landschap 
en IVN Nieuw-Ginneken zijn er al weer een a a ntal nieuwe drink
poelen gegraven op natte gedeelten van weilanden. De eigenaren 
ondervinden hier weinig hinder van omdat er op die plaatsen 
toch al weinig gras groeide. 
Uiteraard wil het Brabants Landschap nog meer poelen aanleggen. 
Zij die menen ook een geschikte plaats hiervoor te hebben, 
kunnen contact opnemen met Brabants Landschap. 

Brabants Landschap, helpt en informeert over het beho ud en het 
onderhoud van kleinlandschapselementen. Zij informeert niet 
alleen individuelen maar staat vooral gemeenten en watersc happen 
ten dienste. En dit allemaal voor een beter beheer van onze 
natuur en daardoor het behoud ervan. 

Rond elf uur sloot de voorzitter deze drukbezochte avond met 
jaarvergadering en lezing. 

Oktober-Wijnmaand-Eike lmaand 
Helder weer op St.-Denies (9 / 10) 
Meldt gewoonlijk sterke vries . 

November-S l achtmaand-Jac htmaand 
S int Odrada doet verstaan (5/ 11) 
Hoe de winter zal vergaa n. 

HEEMKUNDE OVER DE GRENZEN 
door Kees I.ei jten 
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De h eemku nde wordt nie t a lle en b eoe f e nd in Nederla nd en België . 
In d e ee rs te week van s eptember bracht het be s tuur van Paulus 
van Daesdonck samen met een delegatie van ons g e meen tebestuur 
én met de h a r mon i e van Bave l op uitnodiging v a n het gemeente
bestuu r van Zakopane een bezoek aan die Poo lse s tad . 
Op 16 maart 1989 bezocht he t Poo l se gemeentebestuur onze ge 
meente en ook ons museum*. 
Het bestuur van Paulus b r acht o . a . e e n bezoek a an d e herde nking 
in Zakopane van het begin van d e Tweede we reldoorlog op 1 s ep
tember 1939 , nu vijftig jaar g e l e d e n. 

Ook was het be s tuur de gast van d e plaatse lijke Kr ing " De 
vr i endenkring van de Bergen" (Zwiaz ek Podha l a n) 
Deze Kring zet zich o .a. i n voor het b e h oud van oude gebruiken , 
de klederdracht en het dialekt. 
Ook het plaatselijke heemkunde museum werd o .l. v. onze gemeen
t e l ijke gastvrouw , Eva Kreme r, b e z ocht. 

* Zie B.v. P . 74 p. 149 e . v. 

- Als dank voor haar gas tvrijhei d b iedt voor zitter Jan v an der 
Westerlaken Eva Kremer een Braban tse Pop aan . 
Riet Langen ki jkt toe 

foto : Wim Langen 



-Nel 
van Zakopane. 

-Het h eemkundig museum van Zakopan e 

f oto : C. Le ijten. 

-Twee voorzitters van de heemkundekring van Zakopane 
"~wiazek Pod.halan" (vriendenkring van de bergen) 
links: Jozef Stolarczijk (1816-1893) 
Priester en Alpinist. Oprichter van de Kring. 
Schrijver van de Poolse geschiedenis,45 jaar pastoor van 
Zakopane. 
rechts: Andrzej Chramiec ( 1859-1939) 
De derde voorzitter in de bekende klederdracht van de streek. 
Hij was arts en startte een sanatorium in Zakopane. 
Hij was zeer populair in zijn stad. 

-Bestuursvergadering op de top van het Tatragebergte? 



-De imkersstal met op de voorgrond een korf in de vorm v an 

St -Ambrosi us 

foto: Jac Bax 
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LUDIEKE OPENIN:; VAN TENrCûNSTELLIN:; OVER IMKERIJ 
dCXJr Ben Martens 

Op een wel zeer ludieke W1JZe heeft Burgemeester P. van der Velden 
de inmiddels zesde expositie van de Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck, dit keer over d'Oude Imkerij op zondag 10 september 
bij het museum aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout geopend. 
Een zeer interessante tentoonstelling, die tot 15 januari 1990 
op iedere eerste zondag van de maand aldaar te bezichtigen 
zal zijn. 

Heemkundevoorzitter Jan van der Westerlaken sprak bjj de opening 
van een grote dag voor de heemkundekring. 
"Voor de zesde keer hebben we weer een tentoonstelling in huis, 
die door de voortreffelijke en fijne samenwerking met de leden 
van de bijenvereniging St. Ambrosius tot stand is gebracht. 
Onder leiding van voorzitter Chr. Froger hebben de heren Bakker 
en Cupido en mevrouw Schrik van die vereniging een mooie, maar 
vooral ook educatieve tentoonstelling ingericht. Veel oude 
spullen, van vroeger jaren, en daar voelt Paulus zich wel bij 
thuis". 
In zijn openingswoord beschreef voorzitter Froger in het kort 
de voorbereidende activiteiten. "We twijfelden even waar we die 
oude spullen zouden kunnen krijgen, maar dat bleek alras geen 
probleem want uit Rijen, Tilburg, maar ook hier uit het dorp 
hebben we van leden veel oude spullen gekregen om voor de be-

zoekers ten toon te stellen". Hij memoreerde voorts dat St. Am
brosius een goed ledenaantal kende . Veertig uit de gemeente 
Nieuw-Ginneken, "maar we kunnen er natuurlijk meer gebruiken. 
Misschien draagt deze tentoonstelling daartoe bij". 

Baanbrekend 
Vervolgens was het woord aan Burgemeester P. van der Velden, 
die begon met een compliment naar de Heemkundekring zelf. 
"In het jaar dat ik nu hier in deze gemeente als burgemeester 
functioneer heb ik nadrukkelijk geme r kt hoe de Heemkundekring 
floreert. Ze slaagt er iedere kee r weer in he t verleden op een 
goede manier naar het hede n te vertalen. Ze weet daarmee geheel 
Nieuw-Ginneken te binde n. I n wezen verricht ze in dat opzicht 
baanbrekend we r k". Hi j s p rak vervolgen s ook in het kort over 
het milieu-aspect dat zo actueel i n belangstelling staat. 
"We zijn hier rijk a a n natuu r en landbouwgrond. Desalniettemin 
merken we ook dat deze rijkdom door a llerlei externe factoren 
onder druk komt t e staan . Des te meer verdient de milieu
vriendelijkheid van de bij e n en de i mkerij nadruk en belang
stelling". Alvore ns h i j met de offic iële openingshandeling 
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begon, deed de burgervader nog een oproep tot meer imkers en 
schmierde, wat dat betreft, nog even richting gemeenteraad. 
"Binnenkort zullen er in de gemeenteraad heel wat spijkers 
met koppen worden geslagen. De gemeenteraadsleden zullen zich 
besluitvormend met allerlei belangrijke, toekomstige zaken 
gaan bezig houden. Sommige raadsleden zullen zich in raads
discussies misschien begeven op steekniveau. Dat hoeft dan 
geen probleem te zijn , want St. Ambrosius ontvangt gaarne 
nieuwe leden". 

Dar 
De opening was vervolgens daar. Een grote bijenkorf werd 
opgetild, waaronder "dar" Driek Sprangers, gehuld in bijen
kap de burgemeester welkom heette en hem voorts uitnodigde 
de sleutel van het museum uit een bijenkorf te halen. 
"Hier heeft U mijn bijenkap en pijp. Blaas er alleen maar in, 
dus niet zuigen. De rook graag in deze mand, waardoor de bijen 
bedwelmd raken. "Hetgeen precies zo gebeurde. De burgemeester 
als "dar" onder de kap (!) en blazend op de bijenpijp (offi
cieel dathe-pijp geheten) , waarna hij met de sleutel uit de 
korf de bijententoonstelling officieel opende. 

Gedurende de verdere middag was er veel belangstelling voor 
deze bijenexpositie. 
Het is dan ook een tentoonstelling, die zeer de moe i te waard 
is. Al eens rustig een wespennest gezien? Wist U dat wespen 
flatbouwers waren, d.w.z . in tegenstelling t o t de bijen ver
ticaal bouwen? Veel materialen zijn te bezichtigen, maar vooral 
is het interessant van de leden van St. Ambrosius te vernemen 
hoe alles nu precies in zijn werk gaat. En d a n zijn het niet 
de verhalen over de bloemetjes en de bijtjes, nee, enthousiaste 
toelichting op alles wat met imkerij te maken heeft. 

Uit· Weekblad Gemeente Nieuw-Ginneken 
d.d. 13 september 1989 , 

'IDRENUURWERK VOOR PAULUS 

Onlangs verwierf onze Kring door de grensoverschrijdende 
activiteiten van ons bestuurslid Adam Verkooyen en na be
middeling van pater Broekmans o . f.m.cap een oud toren
uurwerk van de paterskerk te Meerseldreef'. 
Na een grondige restauratie en schoonmaakbeurt d oor Hans 
Kuistermans zal het uurwerk in de vide van het museum worden 
opgehangen en voor iedereen te bewonderen zijn. 

AGENDA 1989/1990 (56) 

sept. 1 Begin 15e Verenigingsjaar. 
Open Monumentendag 

okt. 

9 
10 
18 

Opening Tentoonstelling "d'Oude Imkerij" 
14e jaarvergadering 
Lezing C. Braat: 't Brabantse Landschap". 

Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling d'Oude Imkerij. 

4 Volkskunde-avond in de K. U.B.* over 
"Nederlandse Boerderijen". 

15 Brieven van Paulus 76 

-----------------------------------------------------------------------
nov. 

dec. 

jan. 

f ebr. 

mrt. 

april 

5 Museum open. Tentoonstelling "d'Oude Imkerij' 
8 Volkskunde- avond in de K.U.B.* "Smokkelen 

in de Kempen"* 
19 Studiedag Heemkunde en onderwijs* 

Boerke Mutsaers Tilburg 10.00 uur. 
27 Lezing "Smokkelen" door P .. Spapens in 

Restaurant "De Grens" te Strijbeek . 
Aanvang 20.15 uur. 

3 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling "d'Oude Imkerij". 

15 Brieven van Paulus 77. 

7 Museum open 14.00 u . -17.00 u. 
Tentoonstelling "d'Oude Imkerij". 

22 Jan Jorissen III. Liedjes van na de 
oorlog in Zaal Bruininks. 

4 Museum open 14 . 00 u.-17.00 u. 
Opening Tentoonstelling "Miniatuur Koetsen" 
Jac v. Steen expos eert. 

15 Brieven van Pa ulus 78 . 

4 Museum op e n. Te ntoonstelling "Miniatuur 
Koetsen" 

12 Fotoclub Nieuw-Ginneken met dia-klank
beeld over Ni euw-Ginneken in Fazanterie. 

1 Museum geope nd. Tentoonstelling "Koetsen". 
3 Pa ulu s va n Daesdonck 15 jaar. 

15 Brieve n van Paulus 79. 



mei 

juni 

16 

6 Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen" . 
7 Lezing "50 jaar na de inval der Duitsers" . 

13 Benego-dag in Etten-Leur* 

3 Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen". 

4 Excursie. 
24 Bavel Anno 1920. 

juli Museum geopend . Tentoonstelling "Koetsen". 
15 Brieven van Paulus 80 met Bibliografie II. 

aug. 4 
8-11 
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Museum gesloten wegens vakantie. 
42e Heemkundig Werkkamp 

e . . . 
Einde 15 VerenigingsJaar. 

* Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden 
van alle aangeslote11 Kringen . 

KONI'RIBITTIE 

Hebt U Uw kontributie al betaald? 
Onlangs ontving U een verzoek daartoe van de penningmeester. 
Doe het nu! Paulus heeft het nodig. 

HEMELSBLAUW IN 'T GROEN 
door Kees I.eijten. 

Met de aanleg van de nieuwe rijksweg A 58 heeft een vreselijke 
kaalslag tussen Ulvenhout en Galder-Strijbeek plaatsgevonden. 
Dankzij vele acties wordt door Rijkswaterstaat in beperkte mate 
tegemoetgekomen aan geluids- en visuele overlast. 
Rijkswaterstaat slaat nu alle records van smakeloosheid! 
In het geschonden groene landschap ter hoogte van de Scheele 
Brug ontwaren we nu hemelsblauw hekwerk over de Mark. 
Hoe krijgen ze 't verzonnen! Smakeloos! 

GELEZEN IN CAIB OUD-STRIJBEEK 

Onlangs ontving het bestuur een brief uit Rotterdam van iemand 
met veel belangstelling voor ons blad. 
Hij schrijft o.a.: 
"Gaa r ne zou ik lid willen worden va n Uw heemkunde kring . Ik las 
een uitgave van Brieven van Pa ulus in café Oud-St r ijbeek. 
Ik ben enthousiast geworden". 

Ge luide n, die we gaar ne h o ren . 

SLACHTEN 

Wie in die dagen een haas wou vangen die moest vroeg opstaan. 
Luie slapers vond je dan nog op hun leger en een korte mep met 
je mispelaar volstond ruimschoots om zo'n langoor voorgoed de 
nek te breken. Zo'n knaap onder je zwarte jekker verbergen 
bleek verder een hele klus maar je kon toch niet open en bloot 
met een koppel hazen en konijnen over je nek geslingerd door 
't dorp lopen, wel ? 
En de jacht dan, die had je toch mee verpacht, niet zoals van
daag voor schoon wat geld, maar voor een jaarlijks teerfeest 
van drie dagen, 's Middags konijn uit de pot met pruimen en 
bruin bier en 's avonds frikadellen met krieken en veel brood. 
En dan maar kaarten voor een neut jenever de slag. 
Maar wie stommelings over een haas struikelde die gaf er zo 
ene toch een flinke mep zeker, of een konijn dat zich potvast 
gewerkt had in een hoop draad, dat liet je toch niet zomaar 
zitten zeker ? En wie 's zomers met zijn pikmachien om en om 
zijn eigen korenveld reed, zwad na zwad afmaaiend en alles in 
dikke schoven bijeenbinden liet, die vond bij zijn laatste 
toer steevast een stel konijnen tussen zijn maaimessen met de 
poten rats eraf. Die kon je toch niet laten lopen zeker ? 
En die fazanten dan die rond hun halfblinde kuikens trippelden, 
die kon je ook zomaar pakken of neerknuppelen. Die dikke pa
trijsjes waren vlugger en die scheerden snappend en kwetterend 
weg over de wuivende graanvelden. 

Met zo'n stiekeme haas, konijn of fazant in de pot was 't 
feest. Aan zo'n 75 cm lange haas waarvan 8 cm voor de pluim 
daar zat wel 3,5 tot 6 kg vlees aan, tenminste als 't geen 
drieling meer was en al vol haas. De lekkerste waren pas 3 
tot 8 maanden oud en een jonge haas kon je makkelijk herken
nen als de ronde zwarte vlek op de oren makkelijk in te scheu
ren was. Hazen hingen ongevild een paar dagen aan de poten op 
maar we lieten ze niet faisanderen (adellijk worden). 
Wilde konijnen zijn korter, ongeveer 40 cm en een volwassen 
rammelaar weegt 2 tot 3 kg. Hun vlees is licht van kleur, heeft 
een sterke smaak en is zacht. 
Fazanten moesten vroeger een paar dagen hangen in een droge 
koele ruimte voor ze geplukt werde n, zo kregen ze hun wild
smaak. Als vettige olie uit de s na v e l begon te druipen, dan 
waren ze adellijk. Nu laat me n het meestal niet meer zover 
komen, adellijk wild is ongezond . 

.1 
• 
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Hazebout op z'n Vlaams 
Maak een marinade van bier, jenever, jeneverbessen, peperkor
rels, ajuin, winterwortel, laurierbladen, salie, roosmarijn, 
en olie en leg hier de stukken haas 24 uur in. 
Schep de marinade af en toe om. Neem dan de bouten uit de 
marinade en laat ze goed uitlekken. Wrijf ze in met zout, 
peper en bloem en leg op elke bout een plak spek. Verhit de 
boter in een braadpan en braad hierin de bouten goudbruin op 
niet te hoog vuur. Bedruip regelmatig met de braadboter. Zorg 
dat na het keren het spek weer bovenop komt liggen. Matig na 
een kwartier het vuur tot zeer laag en voeg de ongezeefde mari
nade toe. 
Laat de bouten met het deksel op de pan nog 20 minuten sudde
ren. Neem dan de bouten uit de pan, verwijder het spek en zeef 
het stoofvocht. Roer enkele lepels van het stoofvocht door de 
room en meng dit door de rest van het stoofvocht. Leg de bou
ten met gehal veerde druiven in de saus en warm nog een kwar
tier goed door. 
Je mag me altijd zo'n haasje brengen •••• 

Uit: "De Hoogstraatse Gazet" - vrijdag 25 november 1983. 

KOKEN IN DE SLAC~TMAAND 

Als in die dagen eens te meer een varken geslacht werd, dan 
wist je 't wel. Dagenlang stond het hele huis overhoop, over
al om je heen lagen stukken varkensvlees, op de stoof stonden 
rijen potten te koken, je struikelde aan alle kanten over em
mers met bloed, de vleesmolen maalde de godganse dag varkens
kop, loos en worstevlees, in de kelder raakte de pekelkuip 
laag na laag vol tot aan de rand en dan wat zware stenen er 
op, ook de voorraadrekken schoven rij aan rij vol met weck
potten groot en klein, tegen 't lage kelderplafond hingen 
meters worst aan een draadje aaneengeregen, aarden potten 
volgeperst met koteletten bulkten in een kelderhoekje, in de 
schapraai stonden de spekpannen met vet, uitgekookte kaaikes 
e.n zwarte beuling, hespen lagen t e pekelen, we rden daarna 
afgedroogd en in een zak gewikke ld te roken gehangen in de 
schouw. 

1 

Alles opslaan voor latere tijden was toen ten enemale onmo
gelijk en dus was het in de slachtmaand dag in dag uit potte
kevet. Zo stond een groot stuk varkensvlees soms twee tot 
drie uren te koken met in het kooknat wdt selder, peterselie, 
laurierblad, grofnagel en enkele gebrl.\inde sjalotten. We aten 
gekookt varkensvlees warm of koud met brood of in een hutspot. 
Poten en oren legden we in kokend wate~ waarbij haren en na
gels eerst werden weggehaald. Daarna werden ze gekookt met 
ajuin en laurierblad, afgekoeld en fijngesneden om te stoven 
met kruiden, wat suiker en azijn. 
Van gekookte varkenskop maakten we hoofdvlak en gekookte 
varkenslever leverde kooknat voor voedzame bonen- en erwten
soep. 

Niet alleen varkensvlees, maar ook kip ging het kokende water 
in met zout en peper, ajuin en boter en dat voor een uur of 
twee, zij het niet uit eigen beweging. Eieren koken was ook 
toen al niet zo'n moeilijke klus, want een zandloper vond je 
in elke keuken terug. 

Vis zette men in koud water op het vuur. Als hij kookte dan 
kwam hij terecht op de buis van de stoof zodat hij heet bleef 
zonder te koken. Zo werd de vis mals, terwijl hij door te 
lang te koken droog en mager wordt. Stokvis onderging vaak 
dit droeve lot en om de smaak van kalk en potas waarin hij 
geweekt was weg te werken, vernieuwde men het water eens en 
in het laatste water deed men wat peterselie. 

Vis kort koken ging op één minuut van de hand, in water dat 
al vooraf aan de kook was gebracht. Om vis te bewaren liet 
men hem soms koken in water met zout en 2 tot 3 laurier
bladeren; de vis zinkt dan tot op de bodem en als je hem 
dan met zout water bedekt liet, dan bleef hij verschillende 
dagen goed. 

HOOFD VLAK 

Neem een halven verk enskop en een hal ven koeikop, kook ze 
te zamen totdat all es zeer malsch is en de beenen er gemak
kelijk kunnen uitgenomen worden ; k ap het vleesch, meng er 
peper, zout en grof nagel onde r . Doe alles in een kom en laat 
het opstijven. Al s he t koud is , k eert men het op een scho
tel onderste boven. Deze s pijs is zeer smakelijk bij winter
dagen. N.B. Men maakt mees t al hoof dvlak van verkenskop al
l een, maar dan i s de spijs t e ve t en voor vele magen niet 
goed vertee rbaar . (Burgerl i jk Ke ukenboek). 

Uit: "De Hoogstr aatse Gazet" - v r ijdag 24 februari 1984. 

-
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DE CANTHARELLEN. 1
) 

Tusschen afgevallen naalden 

Zwart en bruin en rood, 

Staan de gele cantharellen 

In de droge sloot. 

De geschulpte cantharellen 

Geel van hoed, geel van lamellen, 

Met een clubje bij elkander 

In een droge sloot. 

Als een dwarse zonnebundel 

Door de Yarens schiet, 

Vindt hij vast de cantharellen 

Op hun plekje niet. 

De geschulpte cantharellen , 

Geel van hoed, geel van lamellen, 

Die de sloot een cnder-onsje 

In de schadu w biedt. 

l ) eicrzw:im. 

Tusschen al de bonte tinten 

Van het onderhout, 

Kleuren zacht de canthareJlen 

Bij het najaarsgoud. 

De geschulp te canthareJl en , 

Geel van hced. geel Yan lamellen, 

Die je op je v;anciel tochten 

Daar niet zoeken zoud t! 
D. TOMK!NS. 
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VARKEN OP HOK - ZULT EN KAOIKFS 
door Wim Koek 

Het was een rijkdom een goed groeiend varken op hok te hebben. 
Buren en vrienden kwamen 's zondags kijken naar de welstand 
van het beest. He t varken heeft eeuwen lang een centrale rol 
gespeeld in de economie van het dorp. In de stad hielden bier
brouwers en jeneverstokers varkens als nevenbedrijf, tot het 
er zo ging stinke n dat vooral de jeneverstokers "naar buiten" 
trokken. Zo werden Schiedam en Weesp de jeneversatellieten van 
Rotterdam en Amsterdam. 

In de vijftiende e n zestiende eeuw wemelde het van wetten en 
voorschriften te r bes c herming van eiken, die met hun eikels 
d e varkens bela ngrijk v oedsel verschaften, maar ook ter be
s c herming van de gewassen in het veld tegen scharrelende var
k e n s . Hoe belangrijk het varken was wordt geïllustreerd door 
de straf die in d e zestiende eeuw in Niedersachsen stond op 
h e t c l ándes tien ve llen of beschadigen van eiken:"dem solde 
men upsc hniden und sin ingewede uth ohme langen, und umb den 
bohm herb inden~ Ik weet niet of een dergelijke wrede straf 
ook werkelijk o o it is uitgevoerd. 

Het is nog maa r amper dertig jaar geleden dat het varken cen
traal stond in de voedselvoorziening van het huishouden van 
de gewone man op het platteland. Tal van in dorpen wonende 
arbe iders hielden een varken. De varkens werden meestal aan 
huis ges lacht d oor de huisslachter. 

Zoals ze dat al eeuwen deed als het over varkens ging, hield 
de o verheid een o ogje in het zeil. 
Om te beginnen mo est tien dagen voor de slachtdatum op het ge
meentehuis aangifte wo rden gedaan. 
Op het gemeente hu is kreeg me n dan te horen wa nne er men de keur
me ester kon verwachten. Va n een ges l acht vark e n mocht, met 
uitzondering v a n de steek , de krip of het s nerkpot j e , niet wor
den gegete n voor de keurmeest r h t vl es had gecontro leerd 
en van e e n goedke u ringsstempel h d voorzien . 

Ro nd de huiss l achtingen heers 

Vr ij alge me en heerste n m lijk h 
k on wo rden a l s de vrouw d s huiz 
o ngesteld was . 

ook bijge l o o f . 

i dee dat er niet geslacht 
of een van haar dochters 

Tot v r o lijker tafer len 1 idd het bijgeloof dat de "nuchtere" 
ade m va n d e slachter het v lees va n het varken zou bederven. 
De slachte r k reeg daarom eers t een borrel aangeboden. 



Vooral in de slachtmaand werkten .de slachters wel zeven tot 
a c ht beesten per dag af. Op adressen waar men niet wist van 
het bedervende effect van een "nuchtere asem" werd het niet 
minder traditionele borreltje meestal ingeschonken na het 
afsnijden. Dan was de slachter klaar voor die dag en moest 
het opengesneden en schoongemaakte varken, dat met de kop 
naar beneden aan de leer hing, opstijven. Niet overal bleef 
het varken aan de leer hangen. In Wouw liet men het opstijven, 
liggend op een tegelvloer. 

Een varken dat naar de slachtbank gevoerd werd, schreeuwde de 
hele schooljeugd bij elkaar, herinner ik me zelf nog. 
Toen doodde de slachter het dier nog door het met een lang 
mes via de hals in het hart te steken. De vrouw des huizes 
stond dan met de emmer klaar om het bloed op te vangen . 
Met de blote hand roerde ze in het opgevangen bloed om klon
teren te voorkomen. Later werd "de stee " pas gedaan nadat 
het varken was gedood met een soort kogelmasker. 

Onder de toekijkende jongens groeide de spanning over de vraag 
wie de flutblaas zou krijgen. De slachters wisten dat en stel
den soms de gekste voorwaarden: de kont van het varken kussen 
was een van de meest geliefde. 

Veertig jaar geleden hield niet alleen de boer varkens. Ook 
menige arbeider, op het platteland althans, mestte jaarlijks 
een varken vet. 
De reuzel , is het vet dat tegen de binnenkant van de ribben 
zit, tegen de nieren aan. Het gewicht van de r euzel kon va
riëren tussen zes en twaalf kilo. De reuzel werd van de r ib
ben getrokken nadat hij was opgesteven (koud e n stijf gewo rden) . 

Dat gebeurde als het varken op de leer hing, klaar voor het 
afhakken en afsnijden. De reuzel werd in kleine blokjes ge
sneden of met de gehaktmolen fijngedraaid en daarna in de 
ijzeren pot gesmolten. Daarbij ontstonden als een restpro
dukt de kaaien (kaoikes, kanen). De kaaikes we r den bij de 
boterham gegeten en het fijne, witte vet g ing in een Keulse 
p o t naar de kelder. 
Het werd gebruikt om mee te braden o f er jus van te maken. 

Het plukvet onderging dezelfde behandeling. Plukvet was de 
verzamelnaam voor de vetconcentraties tegen ingewanden, maag 
e n andere o rganen. Persoonlijk vond ik de k a aie n van plukvet 
lekkerde r dan die van de reuze l. 
Oo k d'n hond (de milt) werd gegeten . Men v o uwde die dubbe l om 
dichtgena aid te worden nadat hij wa s gevuld me t gehakt. 
De gevulde milt werd vervolgens gebra den e n naa r be lie ven warm 
bij de aa rdappels of k o ud op het b r ood gegeten. 
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Kop en buikvellen waren de belangrijkste ingrediënten voor de 
zult, maar ook de loos (gekookte longen), tong en hart gingen 
daarin. 

De ingewanden gingen, na inspectie door de keurmeester, 
diep de grond in. De staart werd weggegeven. 

Zelfs een mannelijk geslachtsorgaan ging ni e t verloren. 
Men noemde dat de pezerik. Die we r d tegen een muur opge
hangen en gebruikt voor het invetten van de zagen. 
Tegen het eind van de winter hadden de vogels de pezerik 
n a genoeg opgeruimd . 

BIJGEiroF ( 58) 
door Kees Leijten 

Uit de Stem cL d . 22 - 2-'89 
en 1 0 - 3-'89. 

Vroeger werd in Brabant op Maria Hemelvaart de Kruidwis of 
Hemelvaartsruiker gewijd. 
De ruiker bestond meestal uit 9 verschillende kruiden. 
Daags vóór Maria Hemelvaart moest de ruiker vóór zonsonder
gang geplukt worden , beslist niet gesneden. 
De ruiker werd driemaal omwikkeld met een takje Bitterzoet. 
Op 15 augustus , vroeger in het Katholieke deel van Nederland 
een kerkelijke feestdag en verplichte zondag werd de ruiker 
gewijd. 
Na de wijding werd de ruiker in de stal of aan de gevel 
gehangen als afweer voor het kwaad. 

UIT HEr ARCHIEF VAN PAULUS (10) 
door Kees Leijten 

In vorige eeuwen e n ook i n d e eerste helft van deze eeuw trokken 
zangers en liedjesverkop ers rond om aan de deur hun lied te 
slijten. 
Soms waren het wrede verhalen (moorden), soms liefdesgeschiede
nissen, een a ndere keer we e r iets a nders. 
Een bekende moord , d ie door v e l e liedjeszangers verkocht werd 
is de "Moord v a n Raamsdonk". 
Van de fam . Coppendij k k regen we voor ons archief zo'n lied 
dat langs de deur verkoch t werd:"Wreede moord te Mechelen", 
gedrukt door Vi ctor He yma ns te Mechelen . ~~~~~~~~~~~~~ 
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Komt, uiende~ in het ronde. 
Blijft hier un. 1f inig staan : 
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OVERWffiiraN BIJ EEN TEKEN!~ 
door Jan Soeterboek 

Symboliek 

Het mes is 't zwaard van Damocles. 
't Varken leefde als 'n vorst en eindigde als worst. 

Compositie 

De witte, zwarte en grijze vlakken zijn evenwichtig ver
deeld. De meeste lijnen zijn horizontaal en vertikaal. 
De horizontale lijnen symboliseren het luie, liggende, 
vretende leven . 
De vertikale lijnen daarentegen symboliseren de aktieve 
dreiging. 

Optisch 

'n Optische schijnwereld is gebruikt om 'n levendig per
spektivisch effekt te verkrijgen. 
Het mes schijnt boven 't varken te hangen terwijl de leer, 
leunend tegen de bovenvoorkant eigenlijk dichterbij staat 
maar toch achter het varken verdwijnt. 

Kader 

De tekening begeeft zich buiten het kader. Het dier poogt 
te ontkomen. 'n Tragisch pogen, omdat de mens weet dat dit, 
zoals bij de stier in de arena, tot mislukken gedoemd is. 
De ladder stijgt in haar opwaartse fun c tie boven zichzelf 
uit. 

Doodsgedachte 

De leer, met touw en stok leveren het sinistere beeld van 
'n galg op. 
Het dreigende mes versterkt de doodsgedachte. 
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EEN PRAITTJE OVER 'T VERKE EN DE HUISSIAQITI~. 
door A. Hugens-Verbrugge* bewerkt door Wim langen 

Het varken hoort tot de alleseters, maar ...... . 

.......... wij eten ook alles van 't varken! 

November ........... Slachtmaand! 

Wie denkt daar nou nog aan? ..... Onze ouders en zeker onze voor
ouders zouden 't zich nog maar al te goed herinneren. 
Immers, in 't begin van de 20e eeuw waren 't nog maar magere 
tijden voor "burgers en buitenlui". Ze kenden nog helemaal niet 
de overvloed van tegenwoordig. 
En de mensen zagen uit naar de dag, dat er weer een varken ge
slacht kon worden. 't Spek en de hammen van 't vorige jaar waren 
op, evenals de worsten en alle vlees. De slachter kwam wel eens 
aan de deur om een bestelling op te nemen, maar dat was voor 
veel arbeiders toch te duur. 
Nu kwam de winter weer aan .... Er moest gezorgd worden voor 
een flinke mondvoorraad: 
De aardappelen lagen opgeslagen in de "erpelbakken" in de kelder 
of waren buiten "ingekuild", goed toegedekt met stro, zand en 
"blad" of deksel, uit de sloot (vuil uit de sloot gemaaid). 
De "keulse potten" stonden in de kelder tot de rand gevuld met 
gezouten "breekboontjes", snijbonen of zuurkool; buiten lagen 
de winterpeeën ingekuild, evenals de rode en witte kool. 
En moest er dan ook niet gezorgd worden om de vleespot en de 
spekpan te vullen? .... 
Dus werden in ja
nuari of februari 
één of twee var-
kens "opgezet", al 
naar gelang de dikte 
van de portemonnaie 
of de grootte van 
het gezin. Het eten 
voor die dieren 
zou er wel komen. 
Iedereen had wel een stukj e grond of hu u r d e een lapje, om er 
wat (zand)aardappelen e n rogge te verbouwe n: het voornaamste 
voer voor de dieren. De rogge werd gema len in de plaatselijke 
korenmolens van Jan v a n Riel of Victo r van der Westerlaken 
genaamd De Hoop en De Kor nbloe m. 
Als men dus de biggen wilde " opzetten" werd 
n'n boer die 'n zeug of meerdere zeug en had 
men naar keus ko n u itk iezen. 

er in de buurt bij 
'n big gekocht die 
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De Boer pakte met de ene hand de biggen bij de staart en met 
de andere hand onder de buik. Zo zette hij ze op de grond, zo
dat ze van alle kanten gekeurd konden worden. 
En na heel wat heen en weer gepraat en gezeur over 't "afbieden" 
werd tot de koop overgegaan en werden ze in 't varkenskot 
"gestouwd" (geduwd) . 
't Varkenshok (kot) was een gemetselde ruimte in de stal met 
een deurtje in de buitenmuur, dikwijls uitkomend in de "varkens
bocht", of ook genoemd "den mies-bócht" (mest-bocht). 
De mest uit het kot werd met een riek naar buiten in de varkens
bocht getrokken, en bleef daar liggen tot er genoeg lag . 

Dan werd het weer naar de grote "mies-put" verderop gebracht, waar 
het bleef liggen tot het naar het land werd gebracht. 
Dit gebeurde bij de grote boer met de mieskaar. 
Wie maar een klein stuk grond had, bracht het met de kruiwagen 
weg. 
Op het land werd de mest op hoopjes gegooid en later ging men 
dan het "mies breken", d.w.z. met de mestvork (de mies-vörk) 
werd de mest dan over het land uitgestrooid. 
Binnen, naast het varkenskot, stond een gemetselde bak of kuip, 
waarin de in het fornuis gekookte zandaardappelen werden gedaan 
en met een flinke houten knots, "den erpelstoemper", fijn gestampt. 
Een paar keer per week werd zo'n partij aardappelen in 't fornuis 
gekookt. Dat was een karweitje voor één van de kinderen, die waren 
er echt niet "scheutig" op (vonden het allemaal 'n rotwerk) 
Immers, je moest de hele tijd bij 't vuur blijven zitten op je 
knieën of op een laag kistje en telkens wat droge mustert of 
uitgesnoeid frambozenhout op het'vuur gooien. 
De varkens werden gewoonlijk gevoerd door de vrouw. Aan de voor
zijde van het kot was de "varkenstrog", (de varkensbak),een gemet
selde bak. Die trog kon met een grendel aan de "val" (een houten, 
draaibaar schot) afgesloten worden, wanneer het voedsel werd op
geschept . 

Er leefden vaak veel muizen of ratten in de buurt, die gemakkelijk 
en goed voedsel vonden. 
En nu verder over het slachten. 
Wanneer de tijd gekomen was, werd de slachter besproken, vaak 
iemand die in de winter minder werk had en zo een duitje wilde 
bijverdienen. Dikwijls was 't een boerke, een klein staminee
baasje e.d. Maar ze hadden 't slachten wel goed onder de knie. 
Daags vóór de slachter kwam, werd alles in gereedheid gebracht: 
de "vleesblok" werd te voorschijn gehaald en extra schoon ge
schuurd; zo ook de grote ijzeren pot om 't bloed op te vangen; 
oude lakens gezocht om 't spek en de hammen in de kelder op te 
leggen, enz. 't Leek wel of er een "hoog-dag" ging komen. 

's Morgens, half zes, zes uur begon 't spektakel. Gereed lag 
't stro, waarop 't varken zou geslacht worden en ook de pot 
voor 't bloed. 't Fornuis werd gestookt vol met wa.ter om het 
varken zijn haar te schrobben. Dit water moest goed heet zijn 
anders begon de slachter te schelden dat hij niet kon werken. 
De slachter werd beschouwd als een zeer welkome gast en ver
diende heus wel een opwarmertje in 't dikwijls koude weer!!! 
Het varken kreeg in 't kot een stevig touw rond de poten en 
werd met man en macht naar buiten getrokken en geduwd tot op 
't stro. De poten werden er onderuit getrokken, zodat het kwam 
te liggen en dan werd "slachtoffer" door de slachter letterlijk 
"gekeeld". 
In 'n emmer werd 't bloed opgevangen, vlug overgegoten in de 
grote ijzeren pot en geroerd, met de hand. 
Als kleine jongen mocht ik dit in heel de buurt zowat doen. 

Er moest geroerd worden, opdat het bloed niet zou stollen of 

klonteren. Om 't varken goed te doen uitbloeden, pompte de 
slachter eens heel goed met de voorpoten! Al gauw werd de pot 
dan naar de kelder gebracht ter afkoeling. 's Avonds werden 
er de (bloedworsten) van gemaakt met papieren darmen of schoon
gemaakte echte darmen. 
Dan ging de slachter het haar uittrekken. 

Ook dat bracht hem nog een paar centjes op bij de borstelmaker. 
Hierna werd het varken in de slachtersbak gelegd ('n waterdichte 
bak) om de laatste haren weg te krijgen werd het varken met heet 
water overgoten en dan geschrabd. 

Dan werd h e t varke n op d e l e r geh angen.'n Sterke eikenleer 
die door heel de buu rt werd gebruikt; 'n zogenaamde varkensleer 
die niet i e deree n had. H t v a r k e n we r d aan de buikzijde van kop 
tot staart openges nede n en va n de ingewanden ontdaan. 



30 

Dan kwam het spannenste moment voor de kleine jongens, want dan 
werd er de flupblaas (waterblaas) uitgehaald die wij mochten 
hebben om te drogen en daarna op te blazen om te gebruiken als 
voetbal. Ook werd er het gateind en de dikke darm uitgesneden. Dat 
was de Pezerik, die gedroogt werd om de spanzaag vet te houden. 
Als die buiten werd gehangen werd die als vetbal door de vogels 
opgepikt. 

De slagers in Nieuw-Ginneken waren in de jaren 40: 
Dirk Wirken, Sjef v. Kuijk (knecht Cor) in Bavel 
Cees en Tinus Kerremans in Heusdenhout 
Cees VJ Dijk in Ulvenhout 
Louis v. Opstal in Galder Strijbeek 

Als al die karweitjes gedaan waren, kon de slachter, na 't ver
warmende borreltje, ·naar het volgende "slachtoffer"! 
Nu kon men in huis aan 't werk beginnen: darmen spoelen en 
schoonmaken, vlees sorteren, enz. 
Tegen de avond of de andere dag heel vroeg 4 of 5 uur kwam de 
slachter weer om "'t varken aan de kant te doen" (af te werken), 
't spek in gelijke lapjes snijden, evenals de hammen, de bloed-, 
en braad-worsten maken. Het eerste wat gebakken en gegeten 
werd waren de kaaikes,snippers vet die de slager afsneed van 
de ribben en hammen, nierkes die in de soep of gekookt op 't 
brood werden gegeten en niet te vergeten men had weer vet om 
op 't brood te smeren en de lever die gebakken of gekookt werd. 
Daarna dagen aaneen zult eten van de kop. 
Al met al er was weer 'n overvloed van vet-spek. 
Alles bij elkaar was 't een heel karwei om 't op tijd klaar te 
krijgen. Maar 't lukte. Laat in de avond lagen 't spek, de 
hammen, de "ribbekes", en wat dies meer zij in de kuip in de 
kelder, goed ingepekeld. 
De worsten hingen aan de zolder om of in de schouw te drogen. 
Dikwijls hing men er nog een Brabants bont gordijntje of 
"valleke" voor, om 't een beetje uit 't zicht te houden . 
En volle schalen met vlees stonden klaar om de volgende dag 
geweckt te worden. 
Er was nu weer voor maanden vlees op de plank en "den diere 
slaoger" (de dure slager) moest voorlopig niet meer aan de 
deur komen. 

Heel die slachterij was een groot spannend gebeuren. 
Maar laten we hierbij nu niet langer stilstaan en eens gaan 
kijken, wat dat varken ons aan heerlijke gerechten opleve r de. 
De buitenlaag leverde het spek. Bij het bakken kwam er veel 
vet vrij. Dat werd bewaard in het "vetpanneke" en gebruikt bij 
't klaarmaken van de groente of om de boterhammen te smeren. 
Op roggebrood was 't heerlijk! 

Delen 1 en 7 leverden de hammen. 
Delen 2, 3 en 4 leverden de "karmenaaje" (karbonaden). 
Dat de È_ hier uitgesproken wordt als 'n .!!!. komt wel meer voor. 
Wij spreken in ons dialect nooit van hebben, maar van "emmen". 

B.v. "W'emme - n - et goet tegesworrig"(we hebben het goed . 
tegenwoordig) en: "'k - em - da - nie - gedoan" 

(ik heb dat niet geuddDI. 
Van 'n deel van no. 5 werd de kop (zult) gemaakt, met de afval 
van ·oren. 

De staart ging de spekkuip in voor de snert . 
Deel 5 leverde ook 't "kinnebakkes", minder kwaliteit spek en 
dit werd ook ingepekeld. 
Deel 6 leverde het buikspek. Gekookt en met mosterd op smaak 
gebracht was 't 'n echte lekke r n i j. 
Vroeger vaak "zondagse kost"! 
Nummer 7 en 8, de poten. Heerli jk i n d e s n e rt. 
Op de tekening is natuurlijk niet alle s te z i en. Eerstens 
darmen nodig voor de worsten, d e d i kke d arme n voor de bloed
worst en de dunne voor de b raadworst. 
Ook de lever en "de nierkes " werden geconsumeerd . 
Met de "ribbekens" (ribbe n) lekker voor 'n zondags "vaarrekes
potje". 

Bij de borst zat nog een stuk v l es me t nogal veel vet er 
door. Dat was de vij f d e ham. Deze werd ook gezouten en later 
gedroogd en bij d e boterh am gegeten . 
Zelfs de "hasses" (de hersenen ) werden niet weggegooid, maar 
gebraden. Nee, ook niets voor de meeste kinderen (de vies
neuzen!). 't Was een heel gepruts om ze voor ' t koken schoon 
te maken van alle wi rwar va n v liezen en vliesjes. 
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De "kleine karmenaaien" waren de stukjes vlees van mindere 
kwaliteit, die dikwijls nogal vet waren; bij 't afwerken van 
de zijden spek en hammen werden;: om mooie stukken te krijgen, 
de kanten gelijk gesneden. Onder in de buik zat een zoetige 
spekachtig .deel. Deze werd in stukjes gesneden en uitgekookt 
met nog andere "afval" vari 't spek en vet. Er bleven vlie
zige stukjes vet over en een wit vet, dat gesmolten "reuzel" 
werd genoemd. De stukjes uitgebakken vet werden "kaaikes" 
(kanen, kaantjes) genoemd en in ~e bloedworst verwerkt. 
De reuzel werd gebruikt om de boterhammen te smeren en met 
suiker erover was 't erg smakelijk. 
Maar 't lekkerste, echt zondagse kost, was toch w.el de var
kenshaas. Die werd soms gedroogd gebruikt voor boterhambeleg, 
maar meestal toch in lapjes gebakken. Heerlijk! 
En laten we dan toch zeker "de blaos" niet vergeten (de var
kensblaas). Zelfs die werd niet weggeworpen. Die was voor de 
kinderen! Die zaten soms van te voren al te zeuren en te 
ruziën, wie 'm zou krijgen!!! 
Maar men zou geen Brabander zijn als men er ook geen geintje 
mee uit zou halen!! Luister maar: Als er een kind bij de 
slachter om de blaas kwam vragen, zei die kwansuis: 

"Jao, ge krijgt 'm mai dan motte jerst oewe neus in't 
vaarreke zen gat steeke!" 

Er kwam natuurlijk niks van, maar men hield van Brabantse leut. 
De blaas werd gedroogd en later opgepompt en ... 
men had een voetbal!! 
Ook hoorde ik, dat die blaas soms werd gedroogd en dan werd er 
een "tabakshondje" van gemaakt. 
Dat was een ondiep zakje, gemaakt van "twalzeree" ('n soort 
zeildoek) oftewel van gedroogde blaas! Met een "nisel" (een 
veter) werd 't dichtgeboden en 't werd gebruikt om de pruim
tabak in te bewaren en werd meegedragen in de binnenzak. 
Ik weet nog uit mijn kinderjaren dat 'n oude oom van me zo'n 
zeildoeken zakje had. Hij pruimde ook! Je kunt 't maar lekker 
vinden ......... brrr ..... . 

En zo kon 't gezin er weer tegen ...... 't Was wel hard werken 
geweest ....... maar de winter mocht komen ....... want niet 
voor niets zong men 't lied! 
"De winter was lang ...... ". 

Er was spek en vlees ..... , een voorraad aardappelen in kelder 
of kuil. .... , Keulse potten met groenten ......... ' · spruiten, 
boerenkool en ingekuilde winterpeeën in "den hof" ...... , 
graan op zolder om brood te bakken ........ , en buiten 'n flinke 
"musterdschelft (hout) ...... , en gekloven (gekliefde) "pinnen" 
om de kou te weerstaan ........ . 
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Maar toch waren de mensen ondanks het harde werken en de vele 
zorgen echt tevreden en gelukkig. 

En wat er nog "zo'n schoon gebruik" was in die tijd? ...... . 
't Meeleven met een gezin in de buurt, dat "zo erg geslagen 
was", zoveel tegenspoed had (geen werk, veel ziektes, e.d.), 
of met een weduwe met jonge kinderen. 
Zij werden niet vergeten. En men bracht hen "nen braaj". 
Dat was een schaal met een worst, een bloedworst en een 
"soeppotje". Soms ook wel "nen halve varkenskop", zodat ze 
daar ook wat zult van konden maken. 
Ook de "nonnekes" en de pastoor kregen wel eens een stuk 
vlees meestal 't beste, want we dachten, dat die ook arm 
waren! En wie weet waar 't goed voor was! ..... . 
En wat nóg erg attent was van die mensen, die hun geburen 
gedachten met een stuk vlees: nooit werd die overdag gebracht, 
opdat andere mensen 't niet zouden zien, maar in stilte 
in "den donkere". Het waren stille giften voor "den stillen 
arme". 't Was oprechte burenhulp. Is . er nog iets mooiers? 

*Dit artikel verscheen eerder in "Zuidkwartier" maart 1966. 
Het werd voor Nieuw-Ginneken bewerkt door Wim Langen uit Bavel. 

11:0. 

~ 
~ 
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hotel**** 
mastbosch 
breda 

HOTEL-RESTAURANT-TAVERNE 
BURG. KERSTENSLAAN 20 
4837 BM BREDA HOLLAND 

OVER ETEN GESPROKEN (3)** 

Menu uit 1919 
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1894. 

• 
@JEnu 

• 
DU 18 OCTOBRE. 

ttuitres de Zélande. 

Mors d'Oeu\lre \larlé. 

Oxlall Clalr. 

.1919. 

Turbot d.'Ymulden 5auce mousseline. 

5elle d'l\gneau 13ouquetlère. 

Cotelettes de ftls de \leau Comtesse. 

Celerl à la Moel • • 
rerdreaux rötls. 

Compote fine. 

rarfalt de fralses garni. 

Frults assortl. 

131scults et fromage. 

Café et llqueurs. 

HOTEL MASTBOSCH. GINNEKEN. 

In het Ginnekense Hotel Mastbosch werd in 1919 een niet nader 
omschreven zilveren feest gevierd. 
Met een copieus diner werd 't besloten . Als we 't menu bekijken 
zal het beslist een lange avond geweest z i jn. 
De huidige directie wist niet me e r we lk f eest het was. 
Ze hebben voor ons wel de prij s ui t gerekend. 
In prijzen van 70 jaar verde r (1 989) z ou dit menu ruim f 250,-
gekost hebben*. 
Weet een van onze lezers we ll i r. h t om welk feest het ging? 

* 

** 

Mededeling dhr. C. B .G . v . Saa rloos , directeur Hotel-Restaurant 
Mastbosch. 
Zie ook B.v . P. 31 e n 6 9 . 



Op 3 april a.s. viert Paulus z'n vijftienjarige bestaansfeest. 
Direct na de oprichting begon de Kring met een verzameling, 
die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een rijke kollektie. 
Bijna wekelijks komen er nog grotere en kleinere spullen bij. 
In de afgelopen maanden spullen voor de kollekties van Verkennerij 
en Imkerij, maar ook uit de nalatenschap van Mw. Bredt een prach
tige Oostbrabantse muts, 'n poffer. 

In de afgelopen maanden wèrd de kollektie o.a. uitgebreid met: 

Bibliotheek 
Fietsroutes in en om Chaam, oude tijdschriften Brabants Heem, 
Brabantia enz. 

Café 
Reclamefles Wijnand Fockinck, ronde eikenhouten tafel, 
bierkruik Cambrinus Etten, bierkruik Anker Zevenbergen, 
Jeneverkruik 2 stoop , 

Curiosa 
Oud bijoux-doosje, houten en porceleinen beeldjes, bokaal, 
bloemenvaasjes, suikerschep, ouderwetse geldkist, enkele wand
borden, mijnwerkerslamp, gaskousjes, mahoniehouten doos, houten 
paneel, olielamp, schilderijtjes, porceleinen vaasje. 

Electra 
Infra-rood lamp, vliegenlamp , radio's, isolatoren, lampekappen. 

Fotografie 
Div. fotolijstjes, oud fototoestel. 

Geneeskunde/Gezondheidszorg 
Brillenkokers, ziekenfondsbrilletje, brillendoos. 

Gereedschap 
Bats (grote schop) 

Imkerij 
Diverse zaken imkerij betreffende. 

Kelder 
Weckketel voor 1 fles. 

Kerstmis 
Kerstversiering 

Keuken 
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Lepelrek, overhanddoek, emaille theepot, div . koffiepotten, 
porceleinen theepot. 

Klederdracht 
Oostbrabantse poffer met standaard .. , 

Kleding 
Naaimachine 

Koninklijk Huis 
Beker Beatrix, gedenktegel Beatrix Koningin 30-4-1989. 

Land- en Tuinbouw/Veeteelt 
Eierrekken, stenen eieren, aspergesnijder, aspergemand, 
Karn van Kaasmakerij. 

Loodgieter 
Koperen kraan. 

Oudheidkamer 
Pluche tafelkleed, naaimandje, 4 stoelen met rieten zitting, 
spiegel, lampeglazen, lampekappen, cachepots (sphinx). 

Religie 
"Gouden" kruisbeeld, diverse kandelaars, Mariabeeldje, 
H. Hartlampje, Lourdesbeeldje, dozen met kaarsen, gebor
duurde schilderij O.L. Vrouw, diverse kruisbeelden. 

Religieuze bibliotheek 
Kerkboeken. 

School 
Passerdoos. 

Serviesgoed 
Diverse kop en schotel s , oud se r v i e s goed, melkkannetje, fruit
schaal, div. koffiekanne n, g e b a k bordjes, gebakschaal. 

Slager 
Veel gereedschap hui s sla c hte r , s lac htbak, sla chtblok. 
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Speelgoed 
Div. spaarpotten, speelgoed gereedschap, celluloid pop. 

Winkel van Sinkel 
Enkele erg mooie winkelblikken, stenen stoop voor losse jenever
verkoop, Droste-kist, deksel stopfles, diverse verpakkingen. 

Schenkers waren o.a.: 
Mevrouw, de heer, de familie, de erven: J. Bredt, W. v. Gils, 
J. Leijten, G. Mous, A. Polling, J. Prinsen, J. v. Schendel, 
J . Soeterboek, H. Spaargaren, J. Verdaasdonk, J. v. Dijk. 

OUDE VERSJES EN LIEDJES ~/ 
verzameld door R. van Disseldorp-van Disseldorp 

Voor Sinterklaas, den kindervriend 
Een feestlied aangeheven, 
Hem dank en lof gegeven; 
Dat heeft die brave ruim verdiend, 
want jaar op jaar bereidt hij vreugd 
Aan onze jonge jeugd (3x) 

Een groet van welkom hem gebracht 
Met volle frissche longen, 
Hem juichend toegezongen ; 
Die ons zoo mild'lijk heeft bedacht (bis) 
Aan hem gewijd den jubelzang: 
De bisschop leve lang! 

Onlangs verschenen bij de heemkundekring "De Vlasselt" in 
Terheijden een tweetal boekjes met veldnamen in die gemeente. 
Evenals de 24 deeltjes, die onze Kring uitgaf zijn ze ge
schreven door Christ Buiks. 
Christ schreef ook dergelijke boekjes voor Rijsbergen en 
Etten-Leur. 

Op zaterdag 17 februari organiseer Brabants Heem een dag 
over de studie van Veldnamen. Wij informeren U nader in een 
van onze volgende uitgaven. 

De Stichting BRG organiseert op het gemeente-archief van 
Breda drie lessen veldnamenom'l.erzoek op 2,9 en 16 november . 
Docent: Christ Buiks 
Informatie Stichting BRG tel , 073-14 , 61,93 

HONDSOOLHEID EN HUBERTUS 
J. de Vet 
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Hondsdolheid (rabiës) is een besmettelijke ziekte van mens, 
vleeseters, herkauwers, varkens en in het wild levende dieren, 
veroorzaakt door een virus. 
Van de in het wild levende dieren was het vooral de vos, die 
deze ziekte, die vroeger in onze streken nogal voorkwam, ver
spreidde. Het was de dolle hond, die de ziekte overbracht op 
mensen door zijn bijtzucht, die met de ziekte gepaard gaat. 
Als de ziekte tegenwoordig voorkomt, vindt inspuiting met 
een vaccin plaats, maar vroeger was dat anders 
In het midden van de vorige eeuw kom ik in het gemeente
archief verschillende keren bekendmakingen tegen wegens heer
sende hondsdolheid . De honden moesten dan worden vastgelegd 
aan een sterk touw of ketting op boete van f 3,--, in 1859 een 
heel bedrag. Loslopende honden werden afgemaakt, want een 
dolle hond was naast bijtzuchtig en onrustig ook geneigd weg 
te lopen, soms ver van huis. 

Op 20 jan. 1818 meldt de burgemeester een ziektegeval. 
Het was de "rasende hond", die het jongetje van de weduwe 
Leendert Laus, oud 14 jaar, in zijn hand had gebeten. 
De hond, die op zijn dolle tocht nog verschillende andere 
honden had aangerand en gebeten , werd 's middags door een 
inwoner doodgeschoten en begraven. De burgemeester gaf na 
dit voorval order alle honden vast te houden en de aange
rande, gebeten honden te doden en onmiddellijk te begraven. 
Dit alles was nodig om uitbreiding van de ziekte, d i e dode
lijk was voor mens en dier, Êe voorkomen. 
De moeder van het jongetje had hij aangeraden het kind de 
"Zoogenaamde Drank van de Lage Zwaluwe " te laten drinken. 
Een drank, die in Lage-Zwaluwe gemaakt werd en beschouwd 
werd als een middel tegen razernij. De wonden moesten worden 
gezuiverd en men moest trekmiddelen gebr uiken om de pijn 
te verlichten. 
Die "Drank van de Lage Zwaluwe" was n iet zo'n afdoend middel 
als het vaccin dat men nu g e b r u i k t. I n de ho op de razernij 
niet te krijgen die hondsdolheid meeb racht werd met het 
feest van St. Hube rtus g e wijd brood gegeten. 
Het gebruik van St . Hubertusbrood is i n d e ze streken al heel 
oud. De feestdag v a n deze patroon v a n de jagers is op 3 nov. 
De bakkers brac hte n op die dag ' s morg e nsvroeg het brood en 
de speciaal voor die d g g ba kk n "hu i bkes" in manden naar 
de kerk, om deze , nadat z gewijd waren, mee terug te nemen 
om ze dan bij d e klanten t bezorgen . 
Naast het gewoon brood waren er de "huibkes", de kleine 
kubu svormige b roodjes met krenten . 
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Vroeger zaten er zo weinig krenten in, dat mijn vader zei, 
dat ze die er met de buks in geschoten hadden. 
Niet alleen de mensen aten het gewijde Hubertusbrood om ge
spaard te blijven voor ·hondsdolheid, ook het vee kreeg er 
wat van te eten. Boer en boerin zorgden ervoor dat ieder 
beest, van kat tot koe, een stukje kreeg. 
De traditie van de gewijde "huibkes" kennen we nu, anno 
1989, nog, al moeten we ze nu zelf bij de bakker gaan halen. 
Wij stellen nu misschien meer vertrouwen in het vaccin 
tegen hondsdolheid, maar vroeger deed de hoop, om door ge
wijd brood te eten gespaard te blijven van razernij, de mensen 
leven. 

SAGEN EN VOLKSVERI'ELLIN;EN UIT HEI' LAND VAN PAULUS (8) 
verzameld dcx::>r Jan Bastiaansen 

SINT HUBERTUS 
Jaarlijks wordt op 3 november het patroonsfeest gevierd van 
St. Hubertus. 
Op deze dag ook vieren de Strijbekenaren hun patroonsfeest, 
immers de kapel aan de Strijbeekseweg vlakbij de grens is 
toegewijd aan Hubertus. 
Hubertus leefde .van 655 tot 727 na Christus. Hij was bisschop 
van Maastricht en later van Luik. 
Hij predikte voornamelijk in Brabant, Limburg en de Ardennen. 
Na zijn dood werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in het 
klooster van Andain in Saint Hubert in Belgiê. 
Hij wordt vereerd als de patroon van de jagers. 
Gewoonlijk wordt hij afgebeeld als jager, geknield voor een hert 
dat een lichtend kruis draagt tussen zijn gewei. 
Uit de 17e eeuw stamt het volgende gedicht over Sint Hubertus 
dat gemaakt is door een Norbertijner monnik. 

Sint Huibrecht die straalde 't winterhard gemoed weer wakker 
De horen schalt: november is gekomen. 
Weer draven paarden driftig over 't veld 
van felle hazewinden vergezeld 
die hijgend rennen in het morgen 
De mist zweeft tussen 't ijle loof der bomen 
de schoten knallen kort, met bars geweld. 
Het schichtig vluchtend wild wordt neergeveld. 
't Is nu de tijd om van Sint Huib te dromen 
en van het hert met 't wonderbaar gewei, 
dat, nagejaagd door beemd en gooi en hei 
pal stilstond, onaanroerbaar op zijn stee 
terwijl in 't wilde hart als op een akker 
de milde zon van Gods genade glee. 

• 
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KRONIEK UIT BET 
LAND VAN PAULUS • 

KRONIEK UIT HEI' LAND VAN PAULUS ( 1 ) 
samengesteld dcx::>r Jan Gral.l\\mans. 

JANUARI 

Edward Kuijper uit Tilburg wint in Ulvenhout de cross 
veldrit. 

5 Opschudding in Ulvenhout. Frank de Ridder wil een party
centrum beginnen ·aan de Dorpstraat 17, op de plaats waar 
Chinees restaurant was gevestigd. De buren vrezen overlast 
van auto's en stank. 

6 Dominee Stoutjesdijk, de laatste dominee van de Grote Kerk 
in Breda en inwoner van Ulvenhout publiceert zijn eerste 
gedichtenbundel. 

8 Natascha den Ouden uit Galder wordt in St. Michielsgestel 
Nederlands kampioen veldrijden voor dames. 
Opening van een tentoonstelling over de scouting in het 
museum van Paulus. Aalmoezenier van Ginneken hijst de 
vlag in top en houdt een historische terugblik. 

9 Carnavalsband De Spetters uit Ulvenhout viert het 20-
jarig bestaan in zaal "De Harmonie" met een groots op
kapellenfestival. 

14 De Bavelse band "Paperclips" treedt op voor de NCRV 
radio. 

26 Gouden bruiloft echtpaar Van Veltom-Oomen uit Galder. 
31 Sauwelavond in Ulvenhout. Ben Martens, Dick Vuyk, 

Willem van Oosterbosch en Henny van Rijsbergen zijn 
de Maauwers . 

FEBRUARI 

De collec t e bus b i j d e k r sta l in de karkooi van de 
Pekhoeve bre ngt f 1000, -- o p. Het geld is bestemd voor 
noodlijdend Ar me n i . B n d Boer overhandigt het geld 
aan Charles Az n vo u r di voor zijn geboorteland aktie 
voert. 

2 Krante -a r tikel o ver Jo Sprangers. Hij vecht tegen de 
regeling voor het ma k e n v a n pasfoto's t.b.v. het 
nieuwe p aspoort . 
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4 Sleuteloverdracht in het gemeentehuis aan Prins Tilo. 
De Maerkratten uit Galder/Strijbeek bestaan 22 jaar 
en houden een grote receptie bij ca.fé van Dun op 
Strijbeek . 
C.V. de Jokers uit Bavel hekelen het gemeentebestuur van 
Nieuw-Ginneken en vinden Bavel zo rood als unne luc ~ferkop. 

Jeugdprinses Judith en Prins Chris nemen af scheid van 
het Bavels Carnaval. 
Ginnekenaar Ad Jansen en tegenwoordig woonachtig in 
Ulvenhout heeft een boek geschreven. Stukjes historie 
over Ginneken. D' 66 voorman Hans van Mierlo, zelf 
oud-Ginnekenaar, krijgt het eerste exemplaar aange
boden . 

9 Burgemeester van der Velden is met ingang van vandaag 
inwoner van de gemeente Nieuw-Ginneken. 

13 Pater Wilfried wordt 88 jaar. 
20 Wethouder Rops heropent de kleinste muziekschoo l van 

Brabant. Deze is gehuisvest in de voormalige Brigida
school te Bavel. 

MAART 

Begrafenis van mevrouw de Douariëre Ba ronesse de Con
stant Rebecque. Zij werd 100 jaar. 

7 De jongerenkoren uit onze gemeente verzorgen een koffie
concert in de hal van het gemeentehuis. 

11 Liet van Woensel, Marga Westerterp, Paula de Krom, 
Roos Westerterp en Ineke Vreugdenhil allen uit Ulven
hout exposeren aquarellen en keramiek in het gemeente
huis. 

15 Gemeentebestuur van Zakopane (Polen) bezoekt onze ge
meente en voert besprekingen om te komen tot een Cultu
rele uitwisseling. Ter gelegenheid hiervan vindt op 
Jeugdland een manifestatie plaats van muziek- en dans
groepen uit de gemeente. 

26 Begin van de zomertijd. 

APRIL 

1/2 

9 
11 

12 
13 

Peuterspeelzaal Humpie Dumpie te Bavel begroet Stefanie 
Blom lOOste peuter. 
Motorcrossevenement in Heistraat te Ulvenhout. 
Sjoke Jansen uit Grazenkomt voor de tweede - keer op de 
televisie. Het programma Showroom van 8 jaar geleden 
wordt herhaald. 
Gouden bruiloft Verheijen-Bruers uit Galder . 
Gouden bruiloft v.d. Velden-van Engelen uit Ulve nhout. 

16 

22 

22 
23 

26 
27 

28 

28 

29 

29 

30 

MEI 

2 

4 
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Gemeentebestuur van Zakopane brengt een uitgebreid be
zoek aan ons museum. 

De bewoners van De Donk kunnen voortaan via televisie 
de kerkdiensten in de Ulvenhoutse kerk volgen. 
De Ulvenhoutse bibliotheek viert haar 25 jaar bestaan. 
Dr. Hein van Opstal uit Bavel is 25 jaar club·en 
sportarts. 
Gouden bruiloft Machielsen-Zegger te Ulvenhout. 
Burg. P. van der Velden stelt nieuwe geautomatiseerde 
bevolkingsadministratie in gebruik. Nieuw-Ginneken 
is een van de 25 proefgemeenten in Nederland. 
De uitbreiding van het gemeenschapshuis De Leeuwerik 
te Galder bereikt het hoogste punt. Wethouder Rops 
hijst de vlag in top. 
Artikel in dagblad De Stem over milieuvervuiling. 
Ons actief lid van Paulus, de heer Colsen voelt zich 
vaak een roepende in de woestijn. 20 jaar geleden, 
toen nog actief als dierenarts waarschuwde hij al voor 
milieuvervuiling . 
Koninginnedag . Dit jaar dag eerder omdat 30 april op 
een zondag valt. Het gemeentebestuur ontvangt de gede
coreerden op het gemeentehuis. Gevolgd door een defilé 
van Nw. Ginnekense muziekgezelschappen. 
Burgemeester van der Velden verschijnt voor het eerst 
met de vernieuwde ambtsketen in het openbaar . 
De heer Andriessen uit Bergen op Zoom heeft de ambtsketen 
uitgebreid met een schild waarin het wapen van de ge
meente en de spreuk "Ik geef en blijf gaaf" zijn ge
graveerd. 
De penning heeft hij gevat in een zilve r en krans met 
daaromheen de namen van de dorpen d i e samen de gemeente 
Nieuw-Ginneken vormen . 

-Koninklijke onderscheidingen wa ren er voor onze gemeente
naren: N. zandee uit Ulvenho u t , A. va n Loon uit Bavel, 
Kolonel Rietveld en Brig a d e generaa l Schoonheim beide 
uit Ulvenhout . 
Braderie in Ulve nho u t . Georgan iseerd d oor de plaatselijke 
middenstand. 

De heer en mev rouw d 
Dhr. de Kort was bu rg 
1960 tot 1974 . 

zijn 50 jaar getrouwd. 
r va n Nieuw-Ginneken van 

Kranslegg i ng b ij h b v rijdingsmonument naast het gemeente
huis . De korte plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door 
het Bav e ls Ge me ngd Koor. 
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24 

22 

25 

30 
31 

JUNI 

2 

4 

7 
8 

12 

14 

15 
17 

26 
29 
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Interview, in de Stem met ons lid Ed Cuber over zijn foto
boek van plaatsen in West-Europa waar monumenten zijn op
gericht ter ere van de Poolse bevrijders. 

Voor de derde maal wordt gestreden om de Jan Smeekens Cup, 
genoemd naar de legendarische Ulvenhoutse gewichtheffer. 
Gouden bruidspaar Christianen-van Dun te Strijbeek. 
School de Tweeschaar in Bavel viert zijn 12~ jarig bestaan 
met een door Jac Ros geschreven toneelstuk "feest op de 
Tweeschaar". 
Ronde van Bavel. Pierre Raas is winnaar bij de amateurs 
en Luc Suykerbuyk bij de professionals. 
De gemeente Nieuw-Ginneken presenteert een structuurschets 
Een visie op landschap-milieu-wonen .en werken. 
KVO-Ulvenhout viert het 40-jatig bestaan. 
Gouden bruiloft Zeeman-Godefray te Ulvenhout. 

Piet Vlamings is 25 jaar in dienst bij de Klokkenberg. 
Er is een druk bezochte receptie in café De Harmonie. 
Fietstocht vanuit Michelau in Luxemburg naar Ulvenhout, 
een tocht van 320 km. Onderweg veel regen. Iedereen rijdt 
de tocht uit. En er is een feestelijk •ontvangst op het 
Pekhoeveterrein. Op de Pekhoeveterreinen houdt Ulvo haar 
jaarlijkse volksfestijn. 
Gouden bruidspaar Kaufman- Meeuse te Ulvenhout. 
Het bestuur van Paulus ontvangt burgemeester P. v.d. Velden 
en echtgenote in het museum. 
Pools Olympisch Comité Nederland viert op Jeugdland haar 
25-jarig bestaan. 
Nieuw-Ginneken presenteert Landschapsbeleidsplan. 
Gouden bruidspaar Timmermans-Moonen en van Gurp-v.d. Broek 
beiden uit Ulvenhout. 
Europese verkiezingen. 
Bliksemcollecte in Nieuw-Ginneken t.b.v. gehandicapten 
in Zakopane brengt 8000 gulden op. 
Bavel viert weer Anno 1920. Paulus exposeert foto's. 
Om 9.15 uur vertrek vrachtwagen met hulpgoederen bestemd 
voor het kindertehuis in Zakopane. Jos Verkooijen met 
zijn vrouw en mevrouw Garcia worden uitgewuifd door ' 
gemeentebestuur en leden van het hulpcomité. 
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FAMILIENAMEN (12) 
onder rëdactie van Christ Buiks. 

Van twee lezers ontvingen we een reaktie op onze rubriek 
familienamen. 

De heer J. Hoogeslag schrijft: 

Hoogeslag 
In deze naam duidt het achtervoegsel "slag" waarschijnlijk 
op een oppervlakte landbouwgrond. 
De boer met de naam Hoogeslag had dus vermoedelijk een be
drijf op een hoger gelegen deel. De naam komt inderdaad van 
1931 tot 1969 voor in Bergen op Zoom en sedert 1961 in Ulven
hout. De familie stamt echter uit een dorpje Heeten bij 
Raalte-Overijssel. Ook de naam H~geslag komt in Overijssel 
voor terwijl ik de naam Hoogeslag wel ben tegengekomen in 
Rijswijk en Rotterdam. 

Het lijkt wel waarschijnlijk dat de familienaam ontleend is 
aan een toponiem . Slag komt namelijk in het oosten van Neder
land veelvuldig voor in de betekenis van "deel, aandeel, stuk 
grond" (bij slaan=verdelen). 
Men kan bij dit toponiem denken aan het verdelen van voorheen 
gemeenschappelijk gebruikte gronden (gemeynten, marken) . 
Een Hoge Slag zal een hooggelegen deel geweest zijn . (C . B . ) 

Van de heer Raupp ontvingen we de volgende brief: 

Raupp 
De familie Raupp is een bekend Brabants geslacht, dat vele 
medici, van vader op zoon, ononderbroken, heeft voortgebracht. 
Zij zijn allen in onze provincie werkzaam geweest: Bergeijk, 
St. Oedenrode, Nuenen en Tongelre (Eindhoven). 
De Nederlandse stamvader is telg van een Oosteuropees aris
tocratisch geslacht en geboren in het Hongaarse Ararat 
(het huidige Arad in Roemenië) . Zijn vader was arts aan het 
hof van de keizer van Oostenr i jk- Hongar ij e . Op een van de 
veldtochten uit de Oostenrijkse s uccessieoorlog is zijn zoon 
meegetrokken als legerarts e nd ze vest igde zich in 1748 te 
Bergeijk. 
Over de doktersfami l ie Ra upp i g publiceerd in P.N. Panken 
en A.F.O . van Sa sse va n Yss l t "Beschrijving van Bergeijk", 
pp. 377-383 (1900) e n P . M u r k n s "Be rgeijkse Notabelen 
1800-1920", (1 9 77). 
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De gegevens van de familie Raupp zi]n vooral te betrekken 
uit het familiearchief. Dit archief bevindt zich, na schenking, 
in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch . 

Omtrent de herkomst van de naam Raupp bestaat het vermoeden 
dat dit betrekking heeft op "die Rauppe", en wel "rups" zou 
kunnen bet ekenen. In het familiewapen zijn ook drie rupsen 
opgenomen. 

Dat de naam Duits zou kunnen zijn berust louter op de vorm
overeenkomst met het duitse woord Raupe "rups" , 
Het familiewapen bevat inderdaad volgens mededeling van 
de heer Raupp drie rupsen, hetgeen er op wijst dat de be
denkers van dit wapen ook verband legden tussen de familie
naam en het dier . 
Bach (I,p . 578) geeft een lijst van bijnamen van een groot 
aantal beroepen, die in de 17e eeuw in de omgeving van 
Straatsburg in zwang waren . Zo werden "Gaertner" wel aan
geduid met "Raupe" of "Krautkopf" . Het is mogelijk dat 
deze bijnaam ten grondslag aan de familienaam Raupp heeft 
gelegen , maar zekerheid hierover zal moeilijk te verkrijgen 
zijn , (C . B . ) 

DE BRABANI'SE AIMANAK ( 3 ) 

Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Aangeslotenen 
van de Stichting Brabants Heem op 1 november a.s. te Tilburg 
zal Hans van Det van de uitgeverij Gherre de tweede uitgave 
presenteren van de Brabantse Almanak. 

De Brabantse Almanak, uitgave van de Stichting Brabants Heem, 
samen met uitgeveri j Gherre verscheen vorig jaar in een oplage 
van 20.000 stuks en was binnen twee weken uitverkocht. 
Dit jaar zal de oplage belangrijk worden vergroot. 
In Brabantse Almanak 1990 o.a. het Kalendarium voor 1990, 
krantenberichten uit 1890, een lijst van alle gehuchten in 
Noord-Brabant, overzicht van alle gemeentes enz. 
Een goed heemkundecadeau voor elke schoen op 5 decembe r . 
Prijs f 5,90. 
In ons heem is de 
't Hoekwinkeltje 
Sigarenwinkel 
Boekhandel 

Brabantse Almanak 
Jan v. Hooydo nk 
A.. v. Engele n 
Hein v. Kemenade 

o.a. verkrijgba ar bij 
Dorpstraat 9 9 Ulvenhout 
Kerkstraat 2 Bavel 
Ginnekenweg 339 / 4 Breda 
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S'IUDIEDAG HEEM<UNDE EN ARCHEDr..a:;IE PREHIS'IDRISCHE WERK'IUIGEN: 
HEI' HERKENNEN VAN VUURSTENEN ARTEFACTEN 

Zondag 19 november 1989 organiseert de Stichting Brabants Heem, 
werkgroep Archeologie, in samenwerking met de Archeologische 
Werkgroep Oude Slot te Zeelst de 3e Studiedag Heemkunde en 
Archeologie. 

Het programma vermeldt onder andere: 
- 9.30 u.-10.00 u . Ontvangst met koffie; C. J.M. Leijten, 

voorzitter Brabants Heem opent om 10.00 uur de studiedag. 
- Inleidingen door A. van der Lee, J. van Grunsven (vuur

steenbewerking in de praktijk) , A. Wouters (Oud-Paleolithicum), 
J. Deeben (Jong-Paleolithicum), A van der Lee (Mesolithicum) en 
en P. Dijkstra (Neolithicum) . 

- Tijdens het practisch gedeelte, zullen de heren Wouters, Deeben, 
Van der Lee en Dijkstra aan de hand van meegebracht materiaal 
de deelnemers laten kennis maken met prehistorische werktuigen 
uit de verschillende perioden. 

- W.J.H. Verwers sluit om± 16.00 uur de bijeenkomst. 

Tijdens de pauzes en na de af sluiting is er volop gelegenheid 
om het door deelnemers meegebrachte materiaal door de aan
wezige specialisten te laten determineren en dateren. 

Aan de deelnemers wordt een bijdrage van f 5,-- per persoon 
gevraagd. In die prijs is een kop koffie bij ontvangst en een 
fraai uitgevoerde syllabus begrepen. 

Plaats: Boerke Mutsaerts te Tilburg (bij Station Tilburg-West) 

Opgave uiterlijk 1 november 1989 

Bij G.C. Groeneweg, Van Swietenlaan 12, 4624 VW BERGEN OP ZOOM 
Tel. 01640-35245. 

Aanmeldingen na 1 novembe r ontvange n geen s yllabus. 
Maximum aantal deelneme r s : 60, toelating op volgorde van 
aanmelding. 

UITSPRAAK (69) 

Een wijze doet niet s dat n iet 
begint met een feest. 



BAVEIBE BffiIJNI'JFS 
door Pater Dagobert Gooren sscc 

In een oud nummer van "Ons Blad", lazen we het volgende 
stukje, dat we gaarne in onze annalen overnemen. 

Lijst van Bavelse Begijntjes 
Er bestaat een lijst met "Den namen van de Begijntkens ge
professit sedert het jaer 1648". Deze gaat tot 1833 en werd 
o.a. gepubliceerd door Pastoor Juten in zijn boek "Cartula
rium van het Begijnhof te Breda" (1910). Wij hebben er de 
volgende Bavelse zusters aangetroffen. · Mogelijk zijn er nog 
wel meer in deze lijst te vinden: niet bij allemaal staat 
de geboorteplaats vermeld. 
1666 den 9 december is geprofest Pieternel Weyten van Bavel, 
oud 19 jaeren; is gestorven 1703 den 30 Augusti. 
Den 4 Mey 1722 geprof. Pieternella van Schoodt, oudt 20 
jaeren, geboortigh van Bavel, overleden den 11 februari 1741. 
Den 4 October 1751 is geprof. Maria Robts, geboortigh van 
Bavel; gestorven den 7 januari 1785. 
Den 25 ~ulius 1774 is geprof. Johanna vlamincx, geboortigh 
van Bavel, out 19 jaeren, overleden den 26 Maart 1828. 
Den 30 April 1793 is geprof. Catharina Vlaminkx, geboortigh 
te Bavel den 16 Augustus 1764; overleden den 19 April 1883. 
Den 24 September 1805 is geprof. Petronilla van Gils, ge
boortigh van Bavel, oud 26 jaeren; den 27 Januari 1811 te 
Bavel overleden en aldaar begraven. 
Den 15 Juny 1819 is geprof. Maria Elisabeth Wouters, ge
booren den 12 April 1785 te Bavele. 

BRABANT 

Toen 'k met uacantie 
was geweest 

Kwam 'k weer in 
Brabant aan. 

Ik dacht: " 'k Ben 
eigenlijk mooi gek 

Dat 'k hier 
ben weggegaan. " 

VAN PAULUS 
informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Nieuw-Ginneken. Bet staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0 166- 0438. 
t verschijnt vijf maal per jaar en geeft naas t veel informatie voor de l eden 

ve le kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de 
s099ere Hee r l ijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Gi nneken en Bavel en de ge-

ente Nieuw-Ginneken. 

C.J .M. Leijten en J . C. va n der Westerl~ken 
Craenlaer 18, 4851 TX Ul venhout, 076·- 61 27 42 
J.A. M. Soeterboek 
C. J .M. Le ij t e n 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 apri l 1975 en koni nklijk 
erkend als ver enig i ng op 25 november 197 5 . 
De ve r eniging i s ingeschreven bij de Kamer van Koophande l te Breda onder nummer 
v 282568 . 

lekretariaat 
" nkrekening 
Gir orekening 

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel , 01613- 34 88 
52.18 . 33.639 t . n. v. Paulus van Daesdonck 
37. 13.3 11 t.n. v. Paulus van Daesdonck 

li'denadministratie 
•aulus van Daesdonck, Post bus 89, 4850 AB Ulvenhout 

l!!JSBUM 
De heemkundekring heeft een e i gen heemkundig mus eum op het adres Pennendi)k 1. 
let museum is geopend e lki• 1 e zondag van de maand van 14 . 00 uur- 17.00 uur en 
voor groepen op verzoek . Sche nki ngen voor de kollekt ie gaarne op de adr essen: 

A.P. J.M. Luijten 
W.A. Langen 
A.M .M. Verkooijen 

~ 
J .C. v.d. Wester l aken 
C.J .M. ·Leijten 
J .A. v. Dorst 
W. A. Langen 
H.J.M. Mee ren 
A. P . J. M. Luijten 
J .A. M. Grauwmans 
P . J. v . Hooydonk 
A. M.M. Verkooijen 
J . M.E .M. Jesper s 

pHBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool . 
1978 Korenmolen "De Hoop" 

't Hofflandt 
Kloosters traat 
Ma rkweg 

1979 Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw Gi nneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1~20 (1983 - 1986) 
1983 100 jaa r school Galder 
1984 Carnaval in oud- e n Nw, Gi nneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk e n Anne vi lle 
1986 Wandelen i n Strijbeek 
1987 Kerken i n Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout (Ca llot) 

36 
46 

2 

Ul venhout 076 - 61 29 26 
Bave l 0 1613 - 14 67 
Stri jbeek 076 ·- 61 31 55 

voorzitte r (1987) 
v i ce-voorzit ter (1988) 
secret aris (1988) 
2e secre t aris (1989 ) 
p~nn ingmeester ( 1989) 
2 penn i ngmeester ( !987) 
t echn isch koörd i na t or (1 989 ) 
medew. Bave l (1 987 ) 
llledew. Ga lde r / Strijbeek (1 988) 
medew. Ul venhout (1988) 

J . M.E.M. J espers (u i tverkocht) 
J .C. van der West e rlaken 
C. J. M. Leij t en 
H.J . Dirven, K.A.H . W. Leenders e.a. 
Dr . J. L. H. de Leppe r 
H.J. Dirven ,· J . C. van de r Westerlaken e . a 
J . C. e n R. va n der Westerlaken 
Dra . H. J .C. Verhoeven (B.v.P. 39) 
Ir. Chr. Bui ks 
A. M. M. Ve r kooi j e n e . a . (B . v.P . 44) 
Brieve n van Paulus (46) 
Redaktie e . v .a . (B. v. P . 50) 
J ac J e aper s 
Jac J esper s e n Drs. Ha r ry Verhoeven 
Dr. C.S . M. Rademaker SS. CC. 
Ir. W.J. Bonekamp, M. P.C . Scheepers 

J.ZDMAATSCBAP 
e t verenigingsjaa r va n de heemkundekring loopt van 1 s eptember tot 31 augustus. 

"as t diverse heemaktivite ite n , l ezingen , tentoons tellingen en excursies geef t 
de kring het tijdschrift "Br ieven van Paulus • uit . 
let lidmaatschap van de Kring ge l dt voor he t gehe l e gez i n en bedraagt voor het 
•erenigingsjaar 1989- 1990 f 25, -- per j aar. 


