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Een groot aantal Kerststallen van groter of kleiner 
formaat staan thans tentoongesteld in ons museum. 
De bekende gipsen beeldjes , maar ook groepen gemaakt 
van hout, maïsbladeren , karton , triplex en raffia . 
Het gehucht Geersbroek heeft een prachtige bijdrage 
geleverd met zelfgemaakte Kerststallen . 
Gera~d van Herpen , dè graag gelezen columnist , die 
twee jaar geleden afscheid nam van " De Stem" schreef 
in 1984 een warm verhaal over dit volkskundig gebeuren 
i n Geersbroek . 
Henk Muntjewerff en Lenie Jongeneel zetten hun onder
zoek voort1 naar het Bredase Kruikje , waar we U 
ook in deel 79 en 80 over berichtten. 
Zoals U gewend bent ook dit keer een rijke mengeling 
van verhalen en reportages. 

Wij wensen u veel leesplez i er toe bij de open haard 
of , zoals vroeger , bij 

DE KERSTSTAL 



Beste Heemvrienden, 
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· heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Donkere maand, 1990. 

De drie gebeurtenissen die de meeste indruk maken en 
een mensenleven n.l. geboorte, huwelijk en overlijden, 
werden door dr. Van Laere in een stampvolle Fazanterie 
voor het voetlicht gebracht. 
Door de manier waarop Van Laere deze onderwerpen pre
senteerde heeft hij een onvergetelijke avond aan de 
meer dan honderd aanwezige leden van Paulus bezorgd. 
Er waren enkele leden, die al jaren lid zijn van Pau
lus, het bestuur bijzonder dankbaar, omdat er nu eens 
een avond georganiseerd was op een woensdagavond. 
Doordat zij op. maandagavond steeds bezet waren konden 
zij nu voor het eerst een avondje Paulus meemaken. 

Toch wordt de volgende activiteit weer op een maandag
avond gehouden. 
Op maandag 21 januari komt om 20.15 uur de zingende 
dierenarts Rinus Rasenberg voor ons in de Fazanterie 
optreden • . 
Op deze avond komt hij praten en zingen over Burgers 
Boeren en Beesten. 
Hij is geboortig uit Wagenberg en heeft momenteel een 
praktijk in Roermond. In zijn boekje: 11 Van boeren moet 
je houden~1 komt zijn liefde voor het plattelandsleven 
heel sterk naar voren. 
Zijn jeugd heeft hij op een boerderij doorgebracht en 
dat is voor het verdere verloop van zijn leven be
palend geweest. 
Dat hij zo zijn eigen ideeën heeft over het tegenwoor
dige boerenbedrijf b~ijkt uit uitspra~en van hem zoals: 

-Waar is de boer gebleven, die het verbond bewaarde, dat 
hij•·deelde met de planten, met de beesten en de aarde ... ? 

-De hedendaagse boer is niet van gisteren. 
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Wat vindt U van de volgende gedachte? 
Vroeger hadden we thuis een varken, dat vrat restjes 
en vallende appels van de boom. 
Nu hebben wij er eentje die ligt in de diepvries, lang
uit en het beest vreet stroom .... 

en van 
De dromen van een boerin. 
Hoe hij Bertha bekijkt 
haar bilpartij bewondert en omvat 
En Dina-2 zijn troetelmeid 
Ja, als hij die niet had! 
's Avonds voor het slapen gaan 
nog even gauw naar ze gaan kijken. 
Ze als een jochie over hun koppie staan 
te strijken. 
Hij is weg van ze 
met hun 3% eiwit en 4% vet 
"Wat hebben die koeien nou wel, wat ik niet heb?" 

En tenslotte: Mijn vader zo herinner ik me hem van 
vroeger mijn vader .... rond van kleur 
geen hy - of apotheken 
en zeker geen masseur ... 

U begrijpt het al. 21 januari: 
Naar de Fazanterie! 

Op 11 november heeft Paulus een tentoonstelling ver
zorgd in de Leeuwerik te Galder bij gelegenheid van 
het Galders Koor en ter herdenking dat hèt 50 jaar 
geleden was dat de Galderse kapel weer in gebruik 
genomen was. 
Op 3 februari openen we weer een nieuwe tentoon
stelling in ons eigen museum over de schutterijen 
in Nieuw-Ginneken. 

U ziet voldoende mogelijkheden om elkaar de komende 
maanden te ontmoeten. 

Namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 
wens ik U: Prettige feestdagen 
en een Goed Begin. · 

d er Westerlaken 
voorzi t t er . 
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VAN PALMBOS 'IDI' 'T STROOIKE LEZIN3 VAN DR. V. LAERE 
door Anneke O::rres-v.d. Berg 

Stel je eens voor: Een klein boerendorp, rond 1910-
1920, zo'n 1500 inwoners, gelegen aan de Dommel in 
de Meyerij, slechts bereikbaar via zandwegen of modder
banen. Er is geen elekticiteit en geen waterleiding ... 
Zo begon dokter van Laere op woensdag 14 november zijn 
lezing. Dr. v. Laere is huisarts te Liempde en verzorgt 
regelmatig lezingen over gewoontes en .gebruiken die in
middels grotendeels verdwenen zijn. Hij leidde de toe
hoorders rond door het dorpje wat hij voorgesteld had 
en vertelde ons wat de inwoners deden en hoe ze leefden : . 
De titel van de lezing dekte de lading: van Palmbos 
naar 't Strooike . Rond 1910 werden de kindjes in dat 
dorpje (Liempde dus) niet door de ooievaar gebracht 
en ze kwamen ook niet uit de rode kool, maar ze kwamen 
uit de palmbos. Het Strooike was (en is nu daar vaak 
nog) een bussel stro met 3 (kind) of 5 (volwassene) 
stenen erbij die bij de voordeur werd geplaats~ als er 
iemand was overleden in dat huis. Dus de titel kan ver
taald wo rden met: Van de wieg tot het graf. 
Dr . v. Laere vertelde over de zwangerschap , dat die 
lang verborgen bleef en dat de geboorte meestal thuis 
(bedstee of tafel) plaatsvond. 
De vrouw moest 10 dagen te bed blijven en kon daarna 
weer aan de slag. Met de voeding van de kleine keek 
men niet zo nauw. Als er geen borstvoeding gegeven 
werd dan kreeg het kind een fles in de wieg met een 
slangetje< en een "fiepke". 
Huilde het kind dan kreeg het bijvoorbeeld een d oekje 
met wat suiker erin gebonden om op te sabbelen. 
Over voeding en hygiëne werd nog niet nagedacht. 

Tro uwen ----
Over peuter- :, kleuter- en kindertijd heeft dr. v. Laere 
niets verteld wegens tijdgebrek. Hij heeft echter wel 
flink uitgeweid over de tijd van " op fortuin gaan" . 
De jongens gingen op de koffie bij families met huw
bare meisjes en daar kon een verkering uitgroeie n. 
Als een aanstaand bruidspaar had aangete kend dan wer
den de jongelui uit het dorp uitgenodigd op de borrel. 
Deed het bruidspaar dat niet dan werden ze "ge taofe ld": 
Het ouderl ijk hui s van de bruidegom werd dan duidelijk 
zichtbaar "versierd", zodat het hele dorp wist dat 
er bij dat bruidspaar niet eens een borreltje af kon. 

Een aandachtig gehoor van " pastoor" Van Laere .. 

De trouwerij zelf kon heel stilletjes verlopen maar er 
kon ook een feestje gegeve11 worden. In elk geval werd 
het bruidspaar welkom geheten in hun woning door de 
buurt me·t wat "prulderij", goedgemeende pesterijtjes. 

De buren hadden destijds overigens een zeer belangrijke 
rol. Buurvrouwen waren meestal aanwezig bij de ge
boorte van een nieuw buurkindje, en ook bij dood waren 
buren belangri jk want zij waakten bij de overledene 
en legde hem of haar a f, ze brachten de overledene 
naar de kerk en de laatste rustplaats. 

Bovendien verzorgden zij de koffietafel (op brood en 
kaas gaan) bij de ove rledene thuis. 

"Breng eens wat mee voor Paulus" 
Dr. v. Laere vertelde niet alleen over zo 'n 70 à 80 
jaar geleden maar hij had ook het een en ander meege
bracht. Zo had hij een volledige trouwgarderobe voor 
heren en dames bij zich, van ondergoed tot poffer en 
schoenen. En ook een pastoorspak, een "strooike", een 
babyuitzet en een wieg met hoofdkussen én "pieskussen" . 
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Noeke soeterboek krijgt van Dr . Van Laere een heuse 
(Oostbrabantse) poffer op . 

Jammer dat hij al deze spullen mee terug naar h u is nam 
want ze zouden niet misstaan in het museum . 
Hij had de bekende slogan "Breng een s wat mee voor Pau lus" 
waarschijnlijk nog nooit gehoord! 
Dr . van Laere heeft de verhalen die hij vertelde niet 
uit boeken , uiteraard heeft hij het ook niet zelf mee
gemaakt maar hij is jare nlang bij "Marinus" over de 
vloer gekomen . Een man die die tijd wel bewust had 
meegemaakt . Marinus heeft alles aan Dr. v . Laere ver
teld . Het trouwpak dat dr. v. Laere liet zien was dat 
van Marinus . 
Dr. v . Laere heeft teve ns een boek gesc hreven over 
Marinus waar i n veel van de gewoontes en gebruiken van 
vroeger terugkomen . 
Zoals al eerder geschreven: dr. v. Laere heeft , wegens 
tijdgebrek bepaalde periodes uit een mensenleven over
geslagen. 

Volgend jaar weer? 
voor voorzitter v.d. Westerlaken was dat een goede 
reden om dr . v . Laere uit te nodigen om volgend jaar 
nog eens terug te kome n om over die periodes ook 
wat te vertellen. Voor hen die op 14-11 aanwezig 
waren zou dat een leuke aanvulling zijn en vooral 
diegenen die deze woensdag om welke reden dan ook 
niet konden komen zou dat een kennismaking zijn met 
een interessant verteller. 
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BRABANI'SE AIMANAK 1991 
VOOR DERDE KEER IN SUCCESSIE 
door Ben M3.rtens 

Het Brabants Heem heeft onlangs de derde jaargang van de 
Brabantse Almanak het levensl i cht doe n z ien. 
Een inmiddels voor de rechtgeaarde Braba nder een welge
wild boekje , dat voor het komend jaar volop relevante, 
maar ook zeer uiteenlopende informatie verschaft over het 
Brabantse culturele leven . Verkrijgbaar bij 't Hoekwinkel
tje in Ulvenhout (Jan van Hooydonk) en bij iedere erkende 
boekhandelaar. 

Informatie 
Kort maa r krac htig wordt in de almanak op de eerste d e 
beste bladzijde al aange9even wat de inhoud is. 
"Opgenomen zijn de belangrijkste markten en evenementen; 
het weer per maand ; de liturgische kalender; een natuur
kalender; het korten en lengen der dagen, de opkomst 
en ondergang van de maan, de zons- en maans verduistering; 
de gemeenten, gewestelijke organisaties, musea e.a.". 
Een inleidende verwachting die volledig wordt bewaarheid 
in het boe kje . Eenerzijds aardige tips voor alledag, waar
van we na lezing kunnen zeggen : 
goh, leuk dat ik het weet. 
De lezer zal wat dat eerste betreft ongetwijfeld bladeren 
naar hetgeen vermeld staat over de eigen gemeente . 
In dat geval leert de almanak dat onze gemeente (nog steeds!) 
een oppervlakte van 4 . 181 ha heeft. 
Het inwoneraantal bedraagt 1 1 .696 inwoners , die op donder
dagmorgen in Bavel en op donderdagmiddag in Ulvenhout naar 
de weekmarkt kunnen . 

Kronie k 
Bijzonder i s de kro niek uit 1891. Dit keer geen specialiteit 
uit eigen gemeente, voor zover die toen bestond , maar al l ez , 
een bericht uit Breda in dat jaar zal ongetwijfeld binnen 
onze toenmalige grenzen hebben gespeeld, want Breda was 
toen nog niet zo groot gegroeid . 
Op 25 februari 1891 speelde in Breda de vo lgende rechtzaak . 
Jan de Boer , ook als Jan Bauer, Johan Wering en 't best 
als Krieger bekend, een beruchte dief, die van de 60 hem 
reeds geschonken levensjaren er ruim 30 in de gevangen i s 
doorbracht , had na uit de bijzondere strafgevangen i s voor 
mannen te ' s Hertogenbosc h o ntslagen te zijn , zij n oude 
metier "kerkdiefstal " wee r opgevat. Te Ossendracht pakte 
men hem bij de uitoefening van zijn eerzaam bedri jf en 
nu ei~eht 62 o fficier van Justitie te Breda 8 jaar gevange-

nisstraf voor Jan die, als de re chtba nk den off i c ier zijn 
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eisch t oestaat, voo r e lke n h a l ve cen t doo r h e m bij h e t 
laatstge dre ve n k e rkbezoek opge d aan , e en groot jaar zal 
te brommen hebbe n, want J a n s t reek te Os sendrec ht drie 
en halve c e nt op. He t i s sc hand e voor zo 'n we lvarende 
plaats, zegt Jan, d a t daa r nie t me er in d e o fferbus 
zit! Ze zien hem er nooit me e r in d e k e rk. 

Ulvenhout 
Museum 'Paulus van Daesdonck' 
Pennendijk 1, 4851 VL, tel. 076-653894 

Gevestigd in oude Brabantse boerderij met 
volledig ingerichte keuken en woonkamer 
uit ca. 1930. In de andere vertrekken zijn 
een oud winkeltje en herberg, een klaslokaal 
en een kapel ingericht. Verder worden er 
gereedschappen getoond van diverse am
bachten. Wisselende tentoonstellingen 
Geopend: le zo. van de maand van 14.00-
17.00 uur. 
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Wetenswaardigheid 
Voor het komend jaar is het eveneens wetenswaardig 
te lezen welke heemkundige tentoonstellingen georga
niseerd gaan worden. Plaats, onderwerp en openingtij
den staan allen vermeld. 

Weliswaar niet onder de naam van "Nieuw-Ginneken", maar 
onder die van Ulvenhout. Klein foutje, maar voor de 
adspiraht-koper nu al een weet. 

Alcohol 
Blade rend door de almanak zou geciteerd kunnen blijven 
worden, zeker als het gaat om volkswijsheden en huis
middelen. Toch nog even, want het , is echt een wetens
waardigheid uit vroeger tijd dat het morsen van een melk
kannetje verholpen kan worden "als u wat boter aan het 
schenktuitje smeert". 
Alvorens te eindigen met een gedicht van onze eigen Jan 
Soeterboek, de vermelding dat met name het hoofdstuk 
"Brabanders onverbeterlijke stokers van illegale alcohol". 
Zeer de moeite van het lezen waard, temeer omdat het ar
tikel een goede, overzichtelijke kijk geeft op dat zo 
"spannende" leven van begin deze eeuw. Het eindigt veel
zeggend met "Het stoken van illegale alc ohol in Neder
land is bijna geschiedenis geworden. De Brabande rs hebbe n 
er e chter wel een naam aan overgehouden: onverbe terlijke 
illegale alcoholstokers!" 

zoals bij de vorige twee jaargangen o ok nu wee r e én ge
dicht van Jan Soeterboek in deze Brabantse almanak, 
"licht e n schaduw" getiteld. 

'n Stille weg, gebed in pracht 
van bloemen, ruisende bomen 
't warme zonlicht tovert dromen 
in kleuren van intense kracht. 

Het geelgerijpte koren wacht 
op maaiers die nu snel gaan komen 
't heeft de zomer in zich opgenomen 
en overvloed teweeggebracht. 

Water spiegelt lucht en zon 
trekt dan rimpels zoals voren 
door de hemel die 't won. 
In de verte staat de toren 
in wiens schaduw is geboren 
die als Brabander begon. 
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PATER DAGOBERT VERHUISD 

Pater Dagobert Gooren ss . cc . woont weer in Bavel op 
het adres Seminarie we g 26 . 
Pate r Dagob e r t i s lid van de congregatie van de 
Paters van de He ilige Harte n te Bave l . 
In d e vijft i ge r j a r e n public eerde hij ve le he emkunde ·· 
verhaa l t j es in Ons Blad t e Bavel. 

De l aatste 29 jaa r (vanaf 196 1) woonde hij in St-Oedenrode 
waa r h ij actief wa s in de h e emkund e kring a lda ar . 
Ook was h i j een aantal j a r e n van de Sti c hting Brabants 
Heem . 

Om g e zondhe idsred e nen is hij nu te rug in Bavel . 
Zijn e n orme co llectie bidpre ntjes sch onk h ij aan he t 
Bisdom Den Bosch. 

Be jaarde pa ters trekken zich in alle rust t e rug 
i n e en nieuwe vleugel van het klooster te Bavel. 
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Gedeputeerde bij Brabants Heem: 

'Dorpen .. blijyen . eerder 
zichzelf bij Jierindeling' 

d(X)r Rob Oostel bos 

"Welkom in het hol van de leeuw ''. Zo begroette voorzitter 
Kees Leijten van Brabants Heem woensdagavond• 14 november 
in · ·de Tilburgse Phi lharmonie gedeputeerde D. Sonneve ld. 
sonneveld was uitgenodigd om te praten over gemeentelijke 
herindeling . In heemkundekringen vreest men dat door al 
die bestuurlijke capriolen de eigenheid van met name de 
kleine dorpen in het gedrang komt . 

" Daar hoeft u niet bang voor te zijn", hield Sonnelveld 
zijn gehoor voor. 

"Sterker nog: herindeling versterkt de eigen identiteit, 
de eigenheid. Schampers (de man wiens naam de commissie 
draagt die zich met herindeling bezighoudt, red . ) wees 
erop dat de diverse groepen in de dorpen die tot een gro
ter geheel worden samengevoegd, samen optrekken om zoveel 
mogelijk uit het vuur te slepen " . 

"We proberen te letten op de mentaliteit en de sociale 
oriëntatie van de gemeenschappen bij herindeling , maar 
dat lukt niet altijd " . Volgens Sonneveld kunnen dorpen 
d i e bij grote steden liggen misschien de dans niet ont
springen. "Gemeenten krijgen nieuwe taken en moeten die 
kunnen uitvoeren. Daar moeten ze een bepaalde grootte 
voor hebben . Dan krijgen ze meer geld van het rijk om 
kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners te waar
borgen~.· . 

G. Schampers knikte hem goedkeurend toe vanaf een van de 
voorste rijen . " Ik ben uit nieuwsgierigheid komen kijken", 
zei Schampers desgevraagd. "Het is altijd prettig om te 
weten dat je op een lijn zit met je "baas" . 

Al enig idee over Breda en omstreken? "Daar moeten we 
nog op studeren en ik zeg toch niets zonder overleg met 
de overige c ommissieleden . Anders krijg ik slaande ruzie. 
Ik wil alleen dit kwijt: dorpen zijn geen openlucht-musea, 
vooral niet de leefgemeenschappen dichtbij de grote 
steden " . Volgens Sonneveld was het gebied rond Breda 
e en van de moeilijkste van heel Brabant. 



Sonne veld kreeg tegengas van zijn toehoorders. "We 
hebben er niet allemaal begrip voor, maar we hebben 
meer begrepen", besloot Leijten deze interessante 
discussie . 
Hij ontving vlak voor Sonneveld sprak, uit handen van 
Brabants , 'Heem-secretaris A. Dams, 'het eerste exemplaar 
van de Brabantse Almanak, die in de winkels te koop is 
voor 6,25 gulden. In het 256 bladzijden dikke boekwerkje 
staan, afgezien van algemene informatie, mededelingen 
over provinciale zaken als evenementen, markten, musea 
en dergelijke. 

VERSCHENEN 'f J. 
door Kees I:eijten. 

Bij de 90 heemkundekringen, die Brabant rijk is 
verschijnen vele tijdschrifte n en vele boeken. 
Onze kring kreeg de laatste maanden de volgende 
boeken binnen. 

Bruggeske 
Tijdschrift van de HK. Sprang-Capelle e.o . 
Een bevrijdingsuitgave 171 p. 
Veel herinneringen na 45 jaar bevrijding. 

De Spijcker 
Jaarboek 1990 van de HK. Essen(B) 172 p. 
Een 14-tal interessante artikelen over smokkel, 
boerderijen en ons grensgebied I. 

De Iechtetrekker 1990 
Jaarboek van de HK. Huybergen 148 p. 
Een 13-tal artikelen over Huybergen e.o. 

Ter ere van de Maagd 
Studies uit Bergen op Zoom 8. 136 p . 
"De Maagd" was eens een kerk en is nu schitterend 
verbouwd tot de ·nieuwe Stadssc houwburg van Bergen 
op Zoom. Een boeiende uitgave. 

Door het volk-voor het volk 1890-1990 
Uitgave van de HK. "Onder Baronie en Markiezaat" te Sprundel 
108 .p. Gesc hiedenis van een harmonie geschreven door Petra 
Peet.ers-Veraert. 

Oud Nieuws 
HK. Zevenbergen 204 p. 
700-j ar i g bestaan van Zevenbe r gen . 204 p. 

ESSEN! 
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KERS'IMIS IN DE ANIWERPSE KEMPEN! ' 
Elk jaar opnieuw krijgt Kerstmis in de Antwerpse Kempen 
een extra dimensie, een ongeëvenaarde sfeer zo eigen 
aan deze streek. 
Wanneer men in de periode tussen Kerstmis en Drie Koningen 
de provincie Antwerpen bezoekt, treft men in bijna 
elke parochie in of naast de kerk een kerststal aan, al 
dan niet nog opgeluisterd met sfeervolle verlichting en 
aangepaste muziek. 
Vele stallen zijn opgetrokken in typische streekmate
rialen, zoals hout, leem en stro. 
Rondom de kerststal schept men een Kempisch landschap 
met behulp van dennen, cuntgras, zand en heidestruiken. 
Enkele van de stallen zijn bevolkt metl "echte•.• dieren. 
Deze oefenen. vooral op de kinderen een extra aantrek
kingskracht uit. 
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De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen 
verzamelt elk jaar de gegevens over deze kerststallen 
in een brochure "Kerststallen in de provincie Antwerpen". 
Waar deze gids oorspronkelijk (in 1984) 16 pagina's met 
informatie bevatte, is hij inmiddels uitgegroeid tot een 
lijvig kerstdocument waarin 200 (136 buiten en 64 binnen 
in een kerk) kerststallen beschreven staan en ook allerlei 
manifestatiés werden opgenomen die tijdens de kerstdagen 
in onze provincie georganiseerd worden. 

De brochure "Kerststallen in de provincie Antwerpen~ kost 
50 fr. (70 fr. bij toezending) en is vanaf begin decem7 
ber te bekomen bij de 
Toeristische Federatie Provincie Antwerpen (TFPA) 
Karel Oomsstraat 11, 2018 Antwerpen, tel. 09-32.32.16,28.10. 
of bij de To~ristische Dienst onder het stadhuis van 
Hoogstraten (tel. 09-32.31.45.007) 

DIALECT OP CMROEP BRABANI' 

Vanaf 5 september kunt U elke woensdagmiddag even na 
half een op Omroep Brabant luisteren naar Ad Dams, 
die dan in de rubriek "Bij Wijze van Spreken" een kort 
verhaaltje zal vertellen waarin op het einde een dia
lectwoord voorkomt. 

Zoals U ongetwijfeld al begrepen heeft, is het de bedoeling 
dat U na de uitzending direct potlood en papier pakt 
om de Omroep te laten weten wat de betekenis van dat woord 
is. 

De binnengekomen antwoorden zullen terechtkomen bij de 
Stichting Nederlandse Dialecten, die ze onder meer zal 
gebruiken voor een bijdrage in een boekje dat zal worden 
uitgegeven bij gelegenheid van de Qialectendag, die het 
volgend jaar in 's Hertogenbosch wordt gehouden. 
Het gaat dus niet om zomaar een spelletje, maar om een 
serieuze zaak die wat ludiek verpakt is, Maar ook dat had 
U natuurlijk al begrepen. 

Zendt Uw oplossing in naar Omroep Brabant. 
Het zou best aardig zijn als onze leden hun oplossing 
ook naar de "Brieven van Paulus" zouden zenden . 

MJNUMENI' VOOR EEN DOUANIER 
door Kees Leijten. 

Op woensdag 8 november hield de journalist Paul Spapens 
op de Kathol ieke Universiteit Brabant in het kàder van 
de Leergang Volkskunde van de Stichting Brabants Heem 
een lezing over zijn boek SMOKKELEN. 

Paul Spapens i s zeer geïnteresseerd in de voor ons 
Brabanders zo bekende fenomenen Smokkelen, J enever ' 
Stoken, Stropen enz. 
In een gesprek met Kees Leijten, voorz itter van Brabants 
Heem, opperde hij het idee om in Brabant een monument 
t e plaatsen voor de Douanier. 

De douanier is in Brabant een bekende verschijning. 
waarom h ee ft Brabant geen monume nt voor deze mensen 
en wel voor hun tegens tanders de Smokkelaar? 
In Stamproy (Limburg) kennen we de Zoutsmokkelaar, 
in Luyksgeste l de Kraaiepoot en in Baarle Nassau 
de Pungelaar (Smokkelaar). 
He t zou goed zijn naar het westen voortgaande ook 
laatste man in het grensspel te eren: De Douanier. 

Op 27 november gaf Spapens dezelfde lezing in Strijbeek, 
op de grens, voor de heemkundekring Paulus van Daes 
donck, waar hij -het idee ook aan de voorzitter van de 
kring, de heer J.C. van der Westerlaken, verte lde. 

Brabants Heem heeft het idee van Paul Spapens opgepakt 
en samen met de heemkunde kring Paulus van Daesdonck 
uit Nieuw-Ginneken in een gesprek op donderdag 18 
januari 1990 met burgemeeste r P. van derVelden van 
Nieuw-G inneken ook het gemeentebestuur van genoemde 
gemeente voor het plan geïnteresseerd e n in het plan 
betrokken. 



Waar e n wanneer 
De initiatie fneme rs ko zen daarbij voor Strijbeek en 
199 2: 

Strijbeek is e en grensdo rp, waar vele jaren do~aniers 
woonden e n werkten. 

- Strijbeek mist sinds e nkele jar en zijn historische 
Rijksregte npa al, die naar h e t belastingmuseum in 
Rotterdam verhuisde . 
Strijbeek heeft h ie rme e een belastingmonument terug. 

- Mede i n Strijbeek werd het plan g e bor en . 
- Strijbeek past k e urig in het bove n g enoemde rijtj e 

van dor pen waar e e n grensmonume nt staat . 
- In 1992 gaan d e gre nze n op e n. De taak van de .D::manier 

z a l tusse n d e beide delen v a n h e t o ude h e rtogdom 
Braba nt verdwijnen . 

- In 199 2 be s t aat d e gemeente Nie uw- Ginneke n 50 jaa r , 
e en gede nkwaa rdig j a ar. 

Op maand ag 12 februar i werd b es l oten o ok d e geme ente 
Hoogstra t e n e r bij t e b e tre kken. 
He t i dee werd d aa r onmidde llijk t oege juigd. Zo werd 
het i dee verde r uitgewe rkt. Als a lle plannen s lagen 
z a l in 1992 een inte rnationaal monument onthuld 
word en op de g r e ns v a n Nederland en België, gemaa kt 
d oor e e n Ne d e rlands e en Be lgis che kunstena ar. 

COMITE GRENSMONUMENT DOUANIER - STRIJBEEK 

STAD HOOGSTRATEN 
Vrijl1oid 149 

;.i :~20 Hoogstrnlon 
België 
Telefoon : 03/3145007 
Telefax : 03/ 314 8616 

GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN 
W ilhnhni1iaplo111 !l 

48!:> / AS lJlvo11ho11t 
Nederland 

Telefoon : 076-65 93 20 
Telefa x: 076-100521 

- Het briefhoofd v an het in ternational e comitè 
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KERSTSTALLEN BCXlWEN IN GEERSBROEK 

Onder die titel beschreef Gerard van Herpen in 1984 
het bouwen van Kerststallen door de bewoners van Geers
broek. 

Ook op onze Kerststallententoonstelling staan een 
aantal fraaie Kerstgroepen of -stallen uit "Gatbroek". 

Een reden te meer om het boeiende verhaal van Gerard 
van Herpen hier te herhalen. 

Kerststallen. 
·bouwen 
in Geersbroek 
door Gerard van Herpen 

Tegen half acht ga ik op weg naar de grote boerderij van 
Henk Mulder aan de Geersbroekseweg. "Gatbroek" noemen de 
mensen in Ulvenhout deze buurt. U begrijpt het, ik ben dus 
weer even de stad uit geweest. 
Ik rij langs de bosrand en ook voorbij Anneville en daarna 
volg ik de Geersbroekseweg tot er in het donker ineens een 
lichtje zichtbaar wordt. Het is het licht uit de vroegere 
runderstal in de boerderij van Henk Mulder. In die stal zijn 
mensen uit Geersbroek aan het werk. Aan de zoldering hangt 
een adventskrans, die wel zo groot is als een wagenwiel en 
boven de koeistaken of stalreipels hangen lieve vrouwkes en 
andere heiligen. Brabantser decor kan een mens niet bedenken. 
Op deze avond buigen vijftien buurtbewoners zich met veel 
zorg en aandacht boven hun werkstukken. Die werkstukken be
staan uit kerststallen. Vijftien mensen, veelal boerenmensen 
uit de buurt Geersbroek, komen iedere maandagavond in de grote 
runderstal van Henk Mulder samen om te bouwen aan hun eigen 
kerststal. Er hangt een heel gemoedelijk en toch tamelijk nij
ver sfeertje in de stal. Terwijl iedereen aan het schaven en 
timmeren is, brengt Willy Mulder koffie met koek. Het is heel 
genoeglijk, maar het is eigenlijk ook een tamelijk buurtvreemd 
gebeuren, die zo op hun eigen huis en akkertje gestelde Gat
broekers zo kollektief bezig te zien. 
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BIEZEN 
Henk Mulder is de intiatiefnemer van dit niJvere clubje. 
Al eerder hebben ze samen in de stal van Henk mandjes en manden 
vervaardigd van buntgras en volgend voorjaar maken ze samen 
matten en manden met biezen. J e kunt aan de kerststallen, die 
worden gemaakt al z i e n dat zowe l buntgras (pijpestrootje) en 
biezen veel voorkomen in het lage, drassige land rond Ulven
hou t. 
Een vrouw komt iets later me t haar stal de stal binnen en alle 
kribbebouwers s taan er metee n in een kringetje omheen. "Ooooh", 
roepen er enke l en bewonderend en dat het stallantaarntje ach
ter de kribbe het ook nog doet, dat i s bijna een mirakel. Aan 
de zijkant zit een deurtje en de hengsels bestaan uit plat ge
slagen spijkers, maar deurhengsels lijken het zeker wel. 
Henk Mulder: "Een p aar jaar geleden zag ik in de Keulse Co
blenzerstrasse een kerststal. Die heb ik toen thuis vanu~t mijn 
geheugen nagemaakt. Een tweede stal die ik heb gebouwd is een 
Zuidtiroolse kribbe uit het Pustertal". 

• Zowat heel Geersbroek is in de boerderij van Henk Mulder in de weer om kerststallen 
te bouwen. - FOTOHANSCHABOT. 
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HERDERS 
In de runderstal staan die twee kerststallen van Henk Mulder. 
Pronkstukken zijn het en de Gatbroekers kijken er met een men
geling van devotie en technische aandacht naar. Ze lijken een 
beetje op de herders die naar het kindje Jezus zijn gekomen 
en onderwijl ook nog keuren hoe stevig de kribbe getimmerd is. 
"De meeste mensen", vertelt mij Henk Mulder, "hebben nog wel 
beeldjes, maar geen stal meer. Mijn voorstel om samen kerst
stallen te gaan bouwen, viel dan ook in goede aarde. Ik had 
nog veel meer mensen kunnen krijgen, maar meer kunnen er niet 
in de stal. Voor mij is het een leuke aanleiding om de mensen 
iets beter te leren kennen. Ik loop wel eens bij hen binnen, 
drink een bak koffie, maar hier maak je ze echt op een andere 
manier mee. Ze nemen zelf hun spullen mee, schrootjes en hun 
oude timmerspulletjes. Dat is heel leuk. Ze komen iedere maan
dagavond met hun eigen dozen met materiaal en gereedschap bin
nen en dan gaan ze zelfstandig aan de gang. We hebben met 
elkaar afgesproken dat wat op de grond valt door iedereen ge
bruikt mag worden". 
Ik zit naast Henk Mulder op een bankje voor de open haard en ik 
zie dat die regel ook in de praktijk royaal wordt toegepast. 
Een man is een plankje aan het schaven en intussen raapt een 
ander de krullen al op. Die kan zij goed gebruiken als vulling 
voor haar kribbe. Henk Mulder heeft van zijn Oostenrijkse va
kantie hout meegenomen, dat tot een soort dakpannen van spar
rehout wordt gezaagd. Op de Oostenrijkse boerderijen en huizen 
liggen die houten pannetjes over elkaar heen getimmerd. Een 
vrouw is met een oud hakmes heel geconcentreerd bezig met het 
splijten van zo'n houten dakpannetje. De mensen werken zelf
standig, Henk Mulder maakt voor iedereen de lantaarn in de 
stal, en zo nu en dan helpt hij ook wel bij een moeilijk kar
weitje. 
Ik vind dat er een geweldig sfeertje hangt, hier in die warme 
knusse koeienstal. Mevrouw Smeekens, een echte Gatbroekse, 
heeft indertijd een door prof. Le Heux (David Tomkins) ge
schilderde plaat gekregen en die wil ze nu gebruiken als ach
terkant voor haar stal. Ze zegt heel pertinent en een beetje 
in de richting van Henk Mulder: "Als ie dat niet mooi had ge
vonden, had ik toch die plaat genomen". 
Janus Visser (67) en zijn vrouw werken heel-aandachtig aan hun 
stal. Henk Mulder en zijn gezin zijn sinds vijf jaar hun buren. 
"Zulke buren krijg je niet gauw meer", denkt zij. Janus zegt 
toch met een beetje Gatbroekse spot dat Henk tegenwoordig ook 
al op klompen loopt. "De nieuwe boer" noemt hij hem en intus
sen prutst hij aan een nieuwe kribbe en aan een miniatuur schop 
en rijf. 
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Die moeten aan de zijkant van de stal worden opgehangen, want 
het wordt wel een echte Brabantse stal. 

VOORBEREIDING 
"Ik denk", overpeinst Henk Mulder, "dat de belangstelling voor 
de kerststal weer aan het terugkomen is. Ik wil met dit initia
tief alleen maar de saamhorigheid in de buurt vergroten. Er 
zijn mensen bij die altijd alleen zijn en die nu, zo bezig 
zijnde, onder de mensen komen. Het is bovendien een manier om 
het Kerstfeest voor te bereiden. "Splijt ie mooi?", vraagt 
Henk tussendoor aan een man die spijltjes nodig heeft voor een 
kleine hooihark. 
Over twee weken worden de bouwaktiviteiten afgesloten met een 
feestelijke kerstviering in de stal. Henk Mulder heeft daar 
een programmaatje voor ontworpen, er wordt iets gegeten en een 
glaasje wijn gedronken, Henk leest iets voor dat op een aange
klede kerstwens lijkt en in dat sfeertje kunnen de vijftien 
Gatbroekers ook kijken naar de stallen die zij zelf hebben ge
bouwd en waarin dan alle lichtjes branden. 

Ik strompel de donkerte weer in, mag twee grote dennetakken 
meenemen. Die zijn van een omgewaaide denneboom. Ik sta weer 
buiten. Gatbroek lijkt een beetje op Bethlehem. Boven mij pin
kelen de sterren en een beetje aangeraakt door de warmte van 
de stal, keer ik weer terug naar mijn eigen kudde. Daar brandt 
de buis. Nee, niet de platte. 

t 
van vrijdag 7.l~~l984 

KERSTMIS 

Men zegt. dat telkens in dien tijd van 't jaar, 
Waarin wij Christus komst op aarde vieren, 
De daag'raadsvogel gansche nachten kraait, 
En dan, zoo zegt men, waagt geen geest te tieren; 
De nacht is veilig, geen planeet brengt kwaad, 
Geen elf verlokt, geen heks heeft tovermacht, 
Zoo heilig, heilaanbrengend is die nacht. 

naar Shakespeare 's "Hamlet" 
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DRIE KON!~ KWAMEN VN:J VERRE! 
door Armie van Dort-van Deurzen. 

Wanneer de laatste periodiek van Paulus verschijnt staat 
alles weer in het teken van het kerstgebeuren. Bij dit 
feest der feesten behoren als een soort van drie-eenheid, 
Nieuwjaar en Driekoningen. Dit laatste: het feest van de 
drie Wijzen uit het Oosten: werd veel eerder gevierd 
als het herdenken van Christus geboorte. Onder de naam 
van Epifanie - wat verschijning betekent - vierde men in 
de Oosterse kerk de doop van Christus in de Jordaan. 
Men memoreerde hierbij ook wel de geboorte van Jezus, omdat 
hiervoor nog geen andere gedenkdag bestond; vooral werd 
hier op 6 jànuari ook de komst van de Oosterse Wijzen 
naar Bethlehem herdacht. Het stond in verband met epifanie
gedachte dat Christus zich door deze Wijzen zich open
baarde aan de heidenwereld. 
Hoe nu kwam de westerse wereld aan dit feest dat wij 
Driekoningen noemen. 
Het verhaal van de Wijzen uit het Oosten zoals wij het 
kennen, vindt zijn oorsprong in het Byzantijnse rijk, 
in het begin van de 4de eeuw. De heilige Helena moeder 
van de eerste christelijke Romeinse keizer Constantijn 
en zelf een bekeerlinge tot het Christendom, besteedde 
een groot deel van haar later christelijk leven aan het 
opsporen van heiligen relieken. 
Volgens de legende zou zij de overblijfselen van de 
drie Wijzen in drie verschillende landen van het Oosten 
ondekt hebben. De opgegraven geraamten liet zij naar 
Constantinopel vervoeren. Daar bleven zij drie eeuwen, 
dan werden zij overgebracht naar een kerk even buiten 
Milaan, de San Eustorgiokerk. 
Tot 1164 hebben de relieken in deze kerk gerust, dan 
kreeg een van de machtigste uit de rij van politieke 
prelaten er belangstelling voor, aartsbisschop graaf 
Rainald von Dassel. Toen zijn keizer, Frederik I Bar
barossa, Milaan belegerd en veroverd had, eiste hij 
de relieken op als rechtmatige oorlogsbuit. Een lange 
tocht over de Alpen volgde en verder door Bourgondië, 
brachten Rainalds ridders de heilige buit aan boord 
van een schip. Daarna werd hiermee met groot vertoon 
de Rijn afgezakt naar Keulen. Heel Keulen stond aan 
de oevers te wachten-ijlboden waren vooruit gezonden 
om de blijde tijding te verbreiden. Door een triom
fantelijke stoet begeleid werden de relieken naar 
hun rustplaats in de 9de-eeuwse Karolingische kathe
draal gebracht. Men liet een schrijn maken, een groot 
meesterwerk van goud en zilversmeedkunst, ontworpen 
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in de vorm van een miniatuur basiliek. ne schrijn 
weegt 350 kilo en is de grootste met de hand gemaakte 
sarcofaag van de christenheid. De koninge n en Maria 
zijn met bladgoud bekleed; de 28 beeldjes van de 
apostelen en de profeten zijn 33 cm hoog en van ver
guld zilver. Het geheel is met juwelen bezet. De beel
den werden gedreven door bekende kunstenaars o.a. door 
Nicolaas van Verdun, van wiens hand in kathedralen 
onvergetelijke sporen zijn aan te treffen. 
Dan, wanneer de schrijn voltooid was - in 1220 - begon 
deze grote drommen pelgrims aan te trekken. 

Door deze pelgrimages en om de wonderbaarlijke schoonheid 
van het kleinood besloten welvarende burgers dat er een 
passende behuizing op zijn plaats moest komèn. 
De oude kathedraal werd dan afgebroken en in 1248 werd 
begonnen met het huidige bouwwerk op te trekken. De Dom 
herbergt nu niet alleen de schrijn, maar is er geheel 
door geïnspireerd. Aan de buitenzijde heeft zij voor 
wie er niet op let maar twee torens. Er is echter nog 
een kleinere, en daar bovenop staat een grote veelpun
tige ster, 1 meter 70 in middellijn, 109 meter boven 
de kribbe. 
De schrijn werd beschadigd toen men hem bij het uitbre
ken van de tweede wereldoorlog naar een veiliger plaats 
vervoerde. Hij is met grootste zorg gerestaureerd, en 
staat nu onder pantserglas, vlak achter en boven het 
hoogaltaar te kijk. Bij het restaureren werd de schrijn 
geopend, Domherr Joseph Hoster, schrijver van een boek 
over de Keulse dom, was bij deze opening aanwezig. 
Er was een voorste gedeelte met, duidelijk zichtbaar, 
drie schedels, elk een met fluweel beklede uitholling . 
Da arachter lagen in een houten . kist de geraamten, elk 
bot afzonderlijk in zijde gewikkeld. Elk jaar komen 
meer dan een miljoen pelgrims of bezoekers naar dit 
majestueus oprijzende godshuis. 
De inspiratie tot dit alles: De drie Wijzen uit het 
Oosten!! Waren het Koningen, Magieërs? En dan hoeveel, 
drie, acht of meer? Exact weet men het niet. In het 
Mattheus-evangelie 2: 1-12, is sprake van alleen maar 
Wijzen, dus méér dan één en men bracht drie geschenken 
mee. Met Wijzen ook wel Magieërs genoemd, werd een 
Perzische priesterkaste aangeduid die zeer vertrouwd 
was met de astrologie en natuurwetenschappen en een 
grondige kennis had van godsdienst. Omdat deze wijzen 
geleid werden door een ster werd dus algemeen aange~ 
nomen dat zij magieërs geweest zijn. Hun aantal? 
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In de 5de eeuw vond Paus Leo de Grote dat het er drie 
moesten zijn, met drie geschenken lag dit immers voor 
de hand. Men was het hierover eens, maar d e ze wijzen 
hadden natuurlijk ook namen. Melchior is dan de ouds te, 
Ka spar de tweede, een jongeman, de derde Ba lhazar met: 
volle baard, symbolen van de oude wereld.Europa, van 
Azië en het laatste ontdekte werelddeel, Afrika. 
vandaar de zwarte koning. Deze laatste verschijnt voor 
het eerst in 14de eeuw op wandschilderingen, en vindt 
zijn hoogtepunt twee eeuwen later, wanneer Albrecht 
Dürer zijn meesterwerk voltooid in "De aanbidding van de 
drie koningen!" Dürer schijnt deze Afrikaan naar het 
leven te hebben gesc hilderd, in tegenstelling tot vroe
gere kunstenaars welke een wat wazige voo rstelling 
van een neger gaven. De geschenke n: Melchior gaf goud 
voo r Christus koningschap, Kasper wie rook als teken 
van Christus Godheid, Balthazars geschenk was mirre 
als teken van het lijden van Christus. De drie ko
ningen zijn ook de symbolen van de Drieëenheid, van 
geloof, hoop en liefde, van verleden, heden en t oe
komst. 
verder· zijn de gesc henken als symbool: Goud voo r 
liefde, wierook het gebed, mirre de penetentie. 

De drie koningen worden aangeroepen tegen hoofdpijn (het 
dragen van een kroon) . Tegen v~ llende ziekten - (Zij vie
len ter aarde · neer). Als patronen van de reizigers, dit 
naar aanleiding van hun triomftocht naar Keulen. Overal 
ziet men dan nu nog hotels en herbergen die hun namen 
dragen. Als laatste zijn zij de beschermers van de boerde
rij. Zij waren het immers die op beesten- kamelen - geze
ten naar de stal trokken om daar hun koning te vinden. 
Men zal dan ook in iedere huiszegen een aanroeping tot 
deze heiligen vinden. Na het gebed tot een schaar van 
heiligen komt dan speciaal deze aanroeping: O heilige 
driekoningen Melchior, Caspar en Balthazar help deze 
schaar voo r ons te bidden. - In Oostenrijk e n vooral rondom 
Keulen, d é Driekoningenstad bij uitstek schrijven kinderen 
met krijt wat eerst gewijd wordt op 6 januari de initia
len van de drie wijzen boven de voordeur me t daartussen 
een kruisj e . Na de hoogmis komt dan de p~stoor deze hui
zen zegenen. Ook in Zwe den heeft men op enkele plaatsen 
deze gewoonten. 
Hoe men he n ook noemt, Wijzen, Magieërs o f Koningen, 
zij b e ho r en bij he t k e rstgebe uren en waren altijd een 
bron van in s piratie nie t alleen voor kunste naars maar 
ook v oor he t volks l e ven. Helaas i s hier ook de klad 
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ingekomen. Heel intiem werd vroeger kerstmis gevierd, 
heel luidruchtig Driekoningen. Ook het aloude Sinter
klaasfeest wordt naar Santa Klaus verschoven. 
Kerstmis is nu het feest van luidruchtigheid geworden. 
Het sfeervolle kerstfeest heeft bij velen een andere 
inhoud gekregen. Voor mij ligt de tekening van Jan 
Smeterboek Paulus Brieven no. 58. 

/ 

Driekoningen; het zijn de beruchte figuren, Pitje 
Voge 1, Suske Wit en Schrobberdebeek .. Ik weet dat leden 
van Paulus ieder jaar weer op 6 januari evenals voor
noemd drietal door Nieuw-Ginneken trekken om op musi
kale wijze kond te doen van het feest van Driekoningen. 
Ik hoop dat vele heemkundige kringen dit, toch een ebht 
heemkundig gebeuren mag navolgen. Ik eindig dit verhaal 
met een oud Vlaams liedje; 

Drij keuningen waren al ver op stap 
Ze hadden genomen nog ginne hap. 
Zij passeerden al veur nen bakkerij 
Zij vroegen nen pint en kregen er vier! 
Zij belden dan aan Herodus zunne deur, 
En dees moordenaar kwam zelvers veur. 
Ze zongen Herodus wij zijn er zo hees, 
Geef ons nen penning en 'n stuk vlees. 
Herodus die zee; "zijdde bekakt" 
En heet gauw de deur toen dichtgekwakt. 

Bronnen: Geboren te Bethlehem, Dr. Hw. van der Vaart-Smit. 
"Het Beste" , De drie koningen uit Keulen 1972. 
Met de Heer der Heiligen het jaar rond 
Dr. J,A,e, van Dodewaard 
Van Driekoningenavond D, J, van der Ven , 
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REX;IONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (3) 

óoor Qrrist Buiks 

Wateroverlast in Ulvenhout 1701 
De schepenen leggen op 14 september 1701 een verklaring af 
ten behoeve van de huurder van de Kleine Hoeve van Boeverijen 
(Adriaen Cornelis Robs), dat de hooi- en weilanden van deze 
hoeve gedurende de afgelopen zomer voortdurend onder water 
gestaan hebben en dat ze dus niets opgebracht hebben. De 
huurder zal elders hooi moeten kopen en heeft bovendien zijn 
vee ook "op de heyde" moeten laten grazen. De schade ofwel 
in totaal ongeveer 253 gulden. 
Ook de huurder van de "Verbrande Hoeve" van de Domeinen 
te Ulvenhout (=de hoeve Woestenberg?), Gysbrecht Anthony 
Oomen, heeft veel schade geleden door de hoge waterstand. 
Hij heeft 7 bunder hooi- en weiland, hetgeen een schade op
levert van 161 gulden, te korten op zijn pachtpenningen. 
(R71,f174v) 
Was de oorzaak van de hoge waterstand een bijzonder nat 
jaar, waardoor de Mark buitengewoon vaak overstroomde of 
lag de oorzaak bij de stuwen van de watermolens in Breda? 
Of had men de waterstand opgevoerd als verdedigingsmiddel 
van de stad Breda wegens de rondzwervende benden? 

Reislust 
In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld waren 
de mensen op het platteland in de late middeleeuwen en 
tijdens het Ancien Régime allesbehalve honkvast. 
Integendeel: ze gingen geregeld op bezoek bij kennissen, 
buren en familieleden. Dit laatste uiteraard vooral bij 
gelegenheid van dopen, bruiloften en begrafenissen. Verder 
waren er buitengewoon veel feestdagen, waarop iedereen vrij 
was en waarop b.v. feesten van de gilden gevierd werden. 
(In Ginneken b.v. 10 augustus St. Laurensdag, wanneer het 
schutters- of cloveniersgilde feest hadden. Schout Boon 
mocht de eerste 3 schoten lossen in 1698) . 
Daarnaast ging men uren te voet naar diverse jaarmarkten 
of gewone weekmarkten, kermissen etc. 
In de oorlogstijd moest een groot deel van de mannelijke 
bevolking karrediensten verrichten en dan met paard en kar 
naar b.v. Den Bosch, Breda of andere plaatsen. 
De verste afstanden werden wel afgelegd door de bedevaart
gangers, die te voet naar Rome, het Heilig Land, Santiago 
de Compostella of vele andere plaatsen trokken. 
Ook voor de kost vertrok men wel naar het buitenland: ge
regeld komt men in de akten vermeldingen tegen van familie
leden die buitenslands verblijven. Zo wil b.v. Frans Janssen 
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van Kakerckenn in 1697 vertrekken naar "Brabant, Vranckryck 
en elders "om zijn geluk te beproeven. Het dorpsbestuur gaf 
hem een brief mee om hem overal vrij te laten passeren. 
Die brief bevatte een bewijs van goed gedrag, er werd in 
beschreven dat men van oppassende ouders was etc. 

Schadeloosstelling voor manslag 
Godefrooy Smits, luitenant, had zonder opzet een jaar of 
drie geleden Francis Creselinck doodgestoken, toen deze 
aan het vechten was en hij de partijen wilden scheiden. 
Zijn weduwe, Johanna Pegoes schenkt hem vergeving, terwijl 
de luitenant de weduwe een som van 525 gld. overdraagt1698. 
(R71,f125) 

DE DRIE ~ONit\GEN EN 4 PATERS 

Een Jezuîtenmopje 

In de tijd van de Drie Koningen stuurden alle kloosters 
een vertegenwoordiger naar Bethlehem om hulde té brengen 
aan het Kind Jezus. 
De benedictijn riep: 
-Heer, ziehier de wierook van onze kennis. 
En de dominicaan: 
-Heer, · ziehier het goud van ons woord. 
En de franciscaan: 
-Heer, ziehier de mirre van onze armoede. 
Inmiddels had de jezuïet St.-Jozef apart genomen 
en in het oor gefluisterd: 
-Vertrouw de kleine aan ons toe, wij zullen er 
iemand van maken! 

FINAOCIERit\G RESTAURATIE IDNUMENI'EN 
door Kees I.eijten 

De Stem berichtte ons op 15 november 1990, dat de 
gemeente Breda en het Nationaal Restauratiefonds een 
overeenkomst gesloten hebben om eigenaren van monumen 
ten voor te financiëren bij een restauratie. 
De financiering van een restauratie was voor particu
lieren vroeger erg moeilijk. 
De subsidies kwamen laat, er waren onvoorzie ne posten enz. 
Voor alle betalingen komt één totaaloplos s ing. 
De gemeente staat garant. 
Het zou goed zijn dat ook onze gemeente hieraan kon 
deelnemen. 
Of moeten we toch wachten op annexatie? 
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EEN BREDAAS KRUIKJE ( 4) 
DE LIMJNADEFABRIEK AAN DE ACADEMIFSit\GEL 
door Henk Muntjewerff en Leni van der Voort-Jongeneel. 

Begin 1913 huurde Jan Sips (Johan Martin) van de steen
fabrikant F.Th. Botermans uit Gilze het pand Academie
singel 33 voor het uitoefenen van zijn limonadebedrijf. 
Met het eind van de Eerste wereldoorlog nog niet in zicht 
durft hij het op 30 april 1918 aan het bedrijfspand op 
te · kopen. Na vijf jaar kocht Sips nog een stuk aanliggende 
bouwgrond waarop in 1923 de fabrieksgebouwen werden uit
gebreid. 

Personeel had Jan Sips in de fabriek niet nodig, de familie 
werkte mee, maar voor de bezorging van de limonades trad 
in 1916 Piet van Gils in dienst. 
Eerst geschiedde de distributie nog met de bakfiets, nader
hand kon een paard met wagen worden bekostigd. 
In 1939 volgde de aanschaf van een "Tempo" vrachtwagen. 
Piet van Gils bleef tot het einde toe de vaste bestuurder. 

Het afzetgebied was locaal, op zijn best de Baronie van 
Breda. Concurrentie had Sips dan ook vooral te duchten 
van de lokale limonadefabriekjes en drankenhandel. Het 
onderscheid tussen beiden was echter niet zo groot. 
Zo waren Jan Sips en P.A. Sips (Mauritssingel) fabriek
jes die ook handelde~ terwijl C.L. Crul en Th. Beyers
bergen grossierderijen waren die ook fabriceerden. 

Daarnaast was er nog de drogist/apotheker P. Mulder 
op de Grote Markt 52, die een heel scala aan minerale 
wateren, kwasten e.a. siroopdrankjes leverde. 
Mulder had de limonadefabriek van de melkfabriek van 
Rappard & Van Weel (Delpratsingel) overgenomen. 
In juli 1913 probeerde hij die installatie weer van de 
hand te doen aan Jan Sips, mogelijk werd de concurrentie 
hem teveel. Maar Mulder had indertijd de zaak voor een 
hoge prijs gekocht en vroeg er nu naar de zin van Jan 
Sips teveel voor. De verkoop ging niet door, P. Mulder 
heeft in zijn Apotheek Centraal nog tot de jaren zestig 
mineraalwater verkocht. 

Op 26 mei 1931 werd de firma met alle activa en passiva 
en het recht om de firmanaam te voeren 0vergedragen aan 
zoon Jan (Johan Adriaan). Hij kon in 1936 het woonhuis 
voor f 10.000,-- overnemen. Jan Sips jr. had de gewoonte 
vroeg op te staan ·en dan zoveel mogelijk te produceren. 
Rond half elf 's morgens verkleedde hij zich en ging op 
pad om bestellingen voor bier en limonade op te nemen 
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bij hotels, restaurants e n slijterijen. Sinds 1914 
beschikte de firma over een vaste afzet van bier en li
monade door een leveringscontract aan drie Bredase 
kazernes (Cavalerie, Klooster, Chassé). Naast zijn werk 
voor het familiebedrijf was Jan Sips jr. jarenlang se
çretàris van de West-Brabantse Bond van Bier- en Limo
nadehandelaren. In die functie hield hij het prijsbeleid 
van de aangesloten fabrikanten in de gaten. 

In 1943 werd Jan Sips jr. ernstig ziek, hij zou in 1946 
overlijden. Tijdens de Tweede wereldoorlog lag mede 
daardoor en door het gebrek aan grondstoffen de produktie 
bijna stil. De weduwe Sips, Cornelia van Baarle zette 
de zaak voort. 

De eigen produktie bleek al gauw een af lopende zaak door
dat de · afnemers zich in toenemende mate moesten bind~n 
aan de brouwerijen. Op het moment dat zoon Wil Sips in 
1952 in de zaak komt vind er nog wel limonadefabricage 
plaats. Daarnaast richt men zich steeds meer op andere 
markten zoals het uitventen van het Okay-ijs van de Gilzer. 
melkfabriek. Uiteindelijk bleef alleen de grossierderij 
over. tot dat ook die opging in de door de Brouwerij gecon
troleerde Delta-groothandel. De firma Jan Sips was de 
laatste zelfstandige drankengroothandel. 

Het pand no. 33 wordt eerst gehuurd en later gekocht door 
autosloperij Gijssen, die meteen de fabriek sloopt . 
No. 34 de kolenmijn was reeds aan hem verkocht door 
steenkolen~andelaar Piet Sips, zijn zoon Jan had jaren 
daarvoor een autorijschool opgericht onder de naam Piet 
Sips. 

-Kolensjouwer van "De Kolenmijn", foto: GAB-Breda 
afd, Beeld en Geluid 
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Het produktieproces 

Aan de hand van de bewaard geble ve n d oc ume nten e n d oor 
de vakkennis van de heer Wil Sips, die z e lf ve l e j a r e n 
in het bedrijf heeft gewerkt, is het ons nu mog e lijk 
een beschrijving te maken van het produktie proces . 
Op een plattegrondtekening uit 1949 zie n we d e fabriek 
met daarin getekend de machines, van Jans en & Sutorius 
te Utrecht, nodig voor de drie onderdelen waaruit het 
bedrijf hoofdzakelijk heeft bestaan: bierbottelen, mine
raalwater- en limonadefabricage. 

De lege f1essen kwamen retour naar d e fa b riek waa r z e in 
een met warmwater gevulde bak t e we ken werden ge l e gd , 
daarna werden ze voorgereinigd i n een borstelmachin e 
en vervolgens nage spoe ld o m opnie uw gevu l d t e word e n. 
voor bier stond e r een t a pmachine , waarop zes k rane n, 
met koolzuurfles. He t bier werd op f ust aang eleve rd 
en bewaard in d e me t ku r k bek led e koe l ce l o f boven
grondse kelder. Voora l De Ge kroonde Be l t e Ooste rho ut 
en de Zuid-Hollandse Bierbrou wer ij in Den Haag ware n 
belangrijke leve r a n c i ers waarva n Sips h e t agent schap 
had. 

Het maken van mine r aalwa t e r e n limon a d e geb e u r d e a ls 
volgt. Met be hulp van he t zgn . imp ragneer-apparaat 
werd spuitwate r gemaak t door i n een ketel koolzuu r 
door drinkwater t e p e r sen. 
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IMPRAGNEER APPARAAT) 

SYPHONVULLER 

Wanneer j e nu het spuitwater onder een druk van 10 atm. 
in de groene glazen Syphons spoot met de syphonvuller 
dan had je mineraalwater. Van de bronwaterfabriek 
"Hol land" betrok Sips ook wel het Vic t oria-bronwater, 
voor de doorverkoop . 

Bij de limonadefabr i cage werden eerst suiker en water 
in een ketel van 10 liter op een geëmailleerde stenen 
oven gesmo lten , dit vond plaats in h e t laboratorium. 
Men kreeg dan s uikerwater of suikersiroop , door daaraan 
vruchtenessence of pasta toe te voegen werd het limonade
s iroop. De mengse lverhouding en het kookproces bepaalden 
de kwa~iteit en behoorden tot het geheim van de vakman . 

Alhoewel die kunst niet moet worden overdreven, want 
de fabrikant van de essences Polak Fruta l Works leverde 
ook de recepten. Wanneer nu in de flessenvulmachine d e 
limonadesiroop gemengd werd met 2 . 5 atm. spuitwater , 
ontstond er vruchtenlimonade: voor limonadegazeuze 
(gaz =koolzuur!) was 5 atm. druk nodig. 

In de berging lagen hoofdzakelijk de grondstoffen suiker , 
sappen , essences etc . die in het groot werden ingekocht. 

-v . l .n.r.: 
Elisabeth Cornelia, Johan Martin Sips, Piet Johan 
Maria (latere eigenaar Kolenmijn), Johan Adriaan 
(latere eigenaar Kolenmijn : Johan Adriaan . zet 
zaak voort), Johanna van Bilsen, Adriana Dorethea , 

foto : GAB-Breda 
afd . Bee ld e n Geluid 

Daaronder waren ook de koolzuurflessen van de Koolzuur
maatschappij Rotterdam en de vele kogel- , schroef- en 
beugelflessen van de Veren igd e Glasfabrieken. 
Sips dreef nog een levendige handel in lege flessen. 
De produktieomzet verliep zo sne l dat van de eindproduk
ten nauwelijks voorraad werd aangehouden. 

Welke limonadesoorten werden er gemaakt? In de eerste 
plaats natuurlijk citroenlimonade (limoen=citroen!), 
verder frambozen, sinaasappel en ananas , daarnaast 
grenadine en kwast. De grapefruit is er later in de 
jaren dertig bijgekomen.en werd nog na de Tweede 
We~eldoor log door Wil Sips gemaakt en was "één van de 
beste produkten". 

Bedrijfsresultaat 

Daar het bedrijfsa rchief van de firma Jan Sips dat be
waard i s gebleven hoofdzake lijk betrekking h e eft op de 
periode 1895- 1918, is s l echts over v ij f jaren het be
drijfsresultaat van de Bredase fabriek bekend. Jan Sips 
noteerde de inkopen en onkosten in een "rekeningenboek". 
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In een "schrijfboek" maakte hij kopiën van zijn corres
pondentie. lil het "memoriaal" . zette hij de omzet en de 
kosten daarvoor gemaakt tegen elkaar uit. Het zo be
rekende bedrijfsresultaat vormde zijn "verdienste". 
Hierop moest hij dan nog afschrijvingen, investeringen 
e.d in mindering brengen om zijn netto-winst te kunnen 
bepalen, maar hierover worden we niet ingelicht. 

jaar omzet -kosten resultaat + M. van Riel=verdienste 
1913 f 1680,- f 840,.- f 840,- f 940,- f 1780,-
1914 2200,- 700,- 1500, - . 747,17 ' 2247, 17 
1915 3210,50 .1230,50 1980,- . 852,30 2832 ,30 
1916 5255,96 1513,- 3742,96 842,- 4584,96 
1917 5680,49 2061,- 3619,49 1071,19 4690,68 
1918 12329,26 2320,92 

De omzet werd behaald door het met bier, limonade of mine
raalwate~ vullen van flessen. Van de onkosten was 80% loon
kosten en de rest vervoerskosten: de kosten voor de grond
stoffen werden nergens verantwoo~d! Onder M. van Riel is 
de opbrengst van de leveringen aan het filiaal Oosterhout 
begrepen . 

Zie ook B . v . P. deel 79 p. 191 en deel 80 p . 229. 

De NieuWe Li.nio nader abriek 
. . 

!eademlt,Sl1~e_I 33 
BREDA. JAN SJPS. 

Teteroon. 220 
OOSTERllO.UT. ! 

~yert pl'lrna kwalla"•tfln LIMOlWADW. 
alROPI<~; lW~TlJUlll(WAll'r eoa. la •er-
~hlllr•d_., 11tto1 tea ~n prU&l"•. , 

"'001auur hnodt-lldtt Lhnunadrs op nl•uw
•te modt-1 Enael~che PJcbrucfft~achJe• ell 
Uocelnr~cbae•. ... · / 
l!'l'JJ l'l:'v ..t 'l'~R np dito Oe11tichen en•y1thpn8. 

X.O 0 L ZU T.7 R H.A. N :0 E ±... · 
Ópafllicht t• oo.i.erbou& ï 89-l. · / ~ 

Moderne lnrlehtinp. . Vraagt Prlj~urant. 
-Eéns getekend door klas 6 van de Rosmolen. 

Gaan onze kinderen ook dit jaar rond op Ouwejaa rsda g? 
Beloon ze met ' n appel of mandari jntje . 
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BRUII.DFS-DICHT ANNO 1783 
dcx::>r Kees Leijten 

In 1783 huwden te Teteringen Adriaan van Dijk uit 
Ulvenhout (gemeente Ginneken) en Joanna Oomen uit 
Tete ringen . 
Zij gingen wo nen te Ul venhout op d e boerder ij , thans 
St r ijbeek s eweg 12 . 
Op 25 ma art 179 1 werd op genoemde boerderij hun zoon 
Anton ius geboren , de l ate r e bisschop van Breda , wi ens 
portret hangt in de kerk van Ulvenhout*. 

Op 19 ok tob e r 1990 trouwde Ad Peeters van deze boer
derij me t Mieke van Boxe l eveneens uit Ulvenhout . 
Bij de hu we lijksvoltrekking op het gemee ntehui s ge
b r u ikte de a mbt enaar van de burgerlijke stand , 
Mevr ouw M. Ruys-Co lsen , het "bruilofs-d i cht " uit 
1783 a l s bas i s voor haar toespraak. 
Het berust i n het archie f van Het Withof te Etten , 
waar twee k l e i ndochters van het echtpaar Van Dijk
Oomen non waren. 
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ADRIAAN VAN DYK; 
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. Ceboortig van Teteringen: 

f Pettig Verbo11tle11, en de Bruiloft vier~~ .. . 
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Ts · TETERINGEN, ". ·-

. ,' . den 29 September 1783. ~ \ ' ",{ ' 

h ~ Trè5ti*'1i~á:lit °'fóIMitgt: t Jè·ri · tlruitof's: clag ve&hcehen1 . 
LJ Den angst der min Î9 thntis In enk'le liefd' verdweenen~ 
De F:tam loopt w'clgcmoed door heel het pl:itte land , ; 
Nu Teteringèrt geeft l\:tll Girtnekeo de h::tnd. 
Ktiom dnn. o ztJiv•re Deugd i en leer my zang-gedichten, 
Gy hebt dit Stuk .hegonst, wil ook dert Lof vcrrÎgten: 
'K fpeel dan op uwe foa:tr, en zing door uw gel uit; 
De gunst, die my bel1eerst, berst my het hert tog uir. . ~ . 
D:t::tr is een otid geOagt van heuirthe en braave Lieden , 
Waar y,tcr rypctt raad en ieeden.kan befpkden, 
'V'nar in de gulde Eeuw den zetel heefc geplant 
Van d'oude ?.éèghaarheid, bedaardheid en vctfbnd : 
Dt!tr heefc VAN 0YK dt: Deugd met s'moeders zo; gelÏronkcn, 
'T goed voorhecld deed in hem die ed'Je zceden prouketi ; 
'Vyl de van Dyken-aart hem tot des bra:tvhcids top 

' . .Pecd fiy&en ~ en het bryn v:m zynen fchrand'rcn kop -ç· 

Aa · · ~oo_r 
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boor 1eef7,tl~ · plli1endva1 by. •t .werk .de. kQtt~ ,niet la:tkte r
M aar even pei1 als ij)aay 7.yn vuiflcn kundig m:l:ikte. · 
1':11 fèhoon het Int hem tt!rgr en mhh:rloós vmh'1ikt; 
'iyn•·nél{ heeft nnnir clë iorg dc11 li11isgdl11s t;nflmh. 
Than~ vergt hent tnt d:: trouw het \:Döfdeel. tYrJcr z::talml; 
Zyn makkers vno1·hcel·.I; maar ttirts k:m het hette raakc11 t 
Van die te vcili ~~lvk, frh;1il(o1t~er clé Vongdy, 
\'an _Deugtl e11 Sclir:i.nderh~id, die hem hi r:p::tatfrh~ppy • 

' ' l . ' 
,Als pa:ifcîl voefler zdón 1 van trap 'tot 'ilnt.1 ·geleiden. \ 
~y fpm:ken hem dus :i::tn: zet to~ de .min ter zeiden. 
0 Lievling '~n dnz' zotg ! legt vry tot onzen last t 
Dery . ko;11mer van uw lot; ga op 011 i' Hefd<?t va~t 1 _ •• • · -, , r 

De ·zon dl~ gy e~rst zaagt~ hecît nooyt een vrou~v befchen~Ht 
Die on1.en r~ad niet u, do(>t' •ë l Iuwlyk mogt vertenen; 
Ma~r zyt gerust; C1nz' zorg lbapt nooit voor .uw geluk J 

\VyJ1ehhen n:clt~ ~cn : td;;, v~rkoot.cn töt dit ·nt1lt. . ·,.. 
1 ' 1 

~en Dogtel', opgckr~·pt van Dt-hgd, Vetlhml til Zeedert • _ 
H~:ir hert clr:i:igd uw gcpys, !Jaar hoofd voert uwe. rceden. 
1.y tingt .een E11g' fe11 iang, zy cle11kt Ris wy~geeres, 
Zy frhry:i: een 11iecflèrs pe11, haar caal is pleiters les; 
ln haar is.'t J)orpfch en 't Steedfr:h gcmengehl met rnalknttdcr• . 
.Atw~ar .me1.1 vreu~de zoekt, vr:tagd men h:iar voor een ander; 
Z' is Ypuyk van 't ,Jogt'~endom, gefclfclnps lekkerny ., 
De proev \·an •r 1' lentorl';impt, en 't. pronkHuk van uw 7.Y· 
!)e Vri1gthaarc Ü•Jmen=Stam, heeft haar de wieg gcfchonken ~ : 
Z' Hecf't daar de zede- en kerk- en konflen- leer gedre1~kc11 1 . 

Z' heeft d:t:tr cie huis- zorg, lang in haarc hand gewikt~ 
I laar imho~st ~.eeft ha::tr tot een ~root hcll11ur gefchikt,, 
Zoo fj.)r:ik clc Deugd hem aan, den Gunfl:ling fia:it Tér0aget1~ 
Dog volgd den dierl> ·ren raad, en Ocit zyn teedre dagen.; 
In zorg en vleit, hy had de min vaar wel gcicgt ~ 
En ;t lus ge<lagt der trouw, zoo laug gebucid g,ekgd, 

1"6:1:''1'1 
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'i'ery.~t · 1fo Ooclvtt1~ ,nant.r, trtm herten bp· ~ott'tw~-.. · • 
\r an yver,. en terwyb 't vernuft de vmgtb're Wellen, 
· \r nn huh "'elpenkend brein , nog mimer· open mankn ' ; 
Tot cfat s'Litnds • wetvaRrt t ·fitake naar hunnen Echtband ha likt. 
D(n.\'yd h:td nu d~"pöoh l\er j11ngd, in't ffo.t gefl:ooten, 
En 't ru.ime jaaret~petk,. der m:\)1lykheid · oiuflooten; · · 
I Iy cliet1<l 1lè zaak dan in, en da:1gd d~h grooten R.a:id: 
be Gódvm:;t l!it voor aan , in een vtrguld gewaad, 
Di!n V1Jlgd 11'L:1.nds•wch1aart' a~h cle Schranderheid der reede j 

Voorzigtigiieid en Liefde,. ert d:tn de gulde Vreede. 
. Df Godvrngt nund eerst op , en gaf met groot gezag 
13cvcl • dat men haast fluit, het huwclyis. nrdrag: 
s'L:m~I&~ wcl\'.aart kniktt toe, cle Vree zei 't moet gebeuren" 

. I 

Voorzigtigheid kG>ll hier ~een misOag in bef peuren, 
De Sthr:mderheid riep uit: myn werk Îll fan~ volend 
Getuig, q Daronnie 1. of gy bekwaamer kend 1 · .,, 
De zulvre ~ieftle·krygt ~ · cjan ltèt om hal\SC te fmeeden 9 ·· · 1 

D,en J<~gtbanil voor dat pa~r. ~ het welk door eend're zeeden •' 
Ling fcheen ·gepaard, VAN ÜYK ontmoet dit raadsbefluit; 
Hy koomt, ziet haar, en kent zyn weerga t en zyn Bruit: 
•Hy vroeg nooit: zyt gy met dit myn beleg te vreede 9 

·Of '~ antwoord van zyn Lief, · was d'Echo . ·van %yn bccdc J: 
En al!! zy hem verzogt , tot dit of ieen Yoorfl:el, 
Dan hoorde ze ook wel h :iast d~t lie~e woord : 'li1 1àl." 
T'·wa11 of decs liefde-toe1S, des minn:tars wenfch geriefde" . . 
De eens!ezindheid floeg, de keur op hunne liefde, 
Zy pleitte welgegrond, tot voordeel van de min, · • 
En blies allcngsken~ hul'!'; Cle trouw gezindheid in. 
Den, nyd treurt heimclyk , en knetst op fiompe tandcft, · ' · 
Dog~durft met zyne khicht, dit Paar niet a~n te rnndf!R; 
Den Trouw<lag is tl:m d:iar: det1 ftlinn:utr leid zyn bmit, 
Haars \' adu~ huis ea werf, en grott1e beemden uyt. 

A ~ Hief 
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c 6.·r 
i!lcr.zng mrn te ~lle bey • als wafd1 huttn'hertfo fcnt!dê•i ·• 
ln een den tel ven vorin, en Druidgonts gulle ieden, -~ ;: .' 
Omhelsdb1 . hartelyk des Bruids getrouw belln:an j 

· rlics geeft hy haar de tn:igt, zyns huis van nu :tf l:tti \ · · " 
l Daar~ t.cy hy , Lieve l>ruid ! zie daar,' tiaar zyn myn neut'le•1 
' Die nooit meer in niyn z:1.k, of hàtülen zullen reut'kn; . 
~ 'K vertrouw n huis en kas~ 't iy al door l1 bcwn:irt ~ 

Beveel :t:m meid ër1 knegt' i~·t . huis•:rouw op m}'n h:iari • . 
Î)Q~· 'lt ken llW Öofl~dieiJSt- Jief d'; g:tat dikwifs \Try ter kéi:kertt · 
M:tar fpaaniw lccdcri voor, tè oi1hezomie werkei1: 
Doet heel het ~en ~f doét, tyt Vrouw ~n niets nl& Vr01.iw ~ · 

. '!\. cilcl1 niets al~ taatl , en zor~ en liefde en reine trouw. 
fli<ir neeg ze cerhierlig neer~ mét neeri!eO:igene oogen f 

En f µrak :11 - lo-citcn·~ tb~: . ó Druid'gom ! wil gcdobgen; 
Dat ik myn -•röuwen hert voor u, zlè, 01~e1i fct, 
Zie in, 111y1~ iicfcië is rein, Van wa:tn\i~mic en fmcu 
Uw heufcheid kon alleth; my lhiet toe overhaalcrt, 
•K 'fülienk niy u '1ecl en g:rnfèh 11 •• 1 2'.y komen dus tehaaie~ 
Der. trouw met Weckcr hêrt, cll nuiten hand nan hand, 
Hee Echtverbond 1 tot nllt Van Kerk efJ Vnderland. 

• 1 ~oor! h~or ! . ti,1c d:if ~e vréugd ttu fpéelr dp harp en fluiten t 
\ .ernocg<lherd zingt een ltcd, den gnltn cloét d'otren tuiten! 
De Gunst draaft v.onder .toom , roert vrlendcn tiet en bleet 
D:lar 'r ranr word 'thuis geleid~ door èenerl grootfchen n01; t 
Goqvrugtip;hcid gaat voor, ïls fiierfier van hun fchrccden 
De Vreugll g:tat aan d'een tey, aan d'and'rt :zeydcVreed;n, 
De welvaart .volgt firak~· , ·op den Bruidegom en Bruit• 1 

En met een milde hnnd , deelt zy ha:ir ga:tven uit. 
· Gerloog d:rn, Echte P:lRr 1 dnt ik den Trouwdag TÎcre, · 
En <Jat 'k llit vrienden nnam, myn wenfchen tot u lliere . ,. 
l lrn; ~us ik myne ha11d, bied u eerbiedig aan 
1'Iy11 wçnfchen eu bid u , die dog niet af te ffaao, 
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:ft wenft:h u Vctl gduk t en eindeloo1..en tee gen; .. 
Ja 'k wenfch 't u c.Juifendmaal ! ik wenfi:h .11 eencn reogea •.. 
Van heil , v11n voorfpoed, v;in vernoegdheid en :VRO vre~f . 
Dit weulèhen , Liefllc Twee 1 u nlle vrienden mC~ 1 . . , · .. , 
De Hemel zy u vriend; de logt gecv fchoone dage!l t .' ::1; .~: 
lin nuit het .t1ktakij1el' . der klcmrencle vla~cn; . ; . ! !-'~· . 

J .:e nagt fpr~Î. ""! ~~ loof, dcn1 douwtra~n in 'c gczigt, · 
En'zénd iyn fchämho beurt, aan 't frhroeijcnd zonncligt ~ 
Di: Lente duur u l~~.J ..?. ··Le~~vangcr al uw velden, ,, 
En land , de Somer wil uw werk met winst vergelden • . 
De 1 ktfst vervul ten top, uw Kooren· fcliuur en tas 1 • · - -·- · ..... 

De .\Vintct zelf bewaar uw aard en boom gewas. " . ~ ... : · 
'K wenf ch, dat het land , voor u zyn gunll:en zal vcrg:iarcn 1 -

En dat het kloeke graan , met neer~chooge aarcn , 
U eer zal bien , en dat uw vee in ·~ gras zal Raan , 
Tot aan den ronden buik, door vet en melk .bela:tn. 
T' vermaak lcg.u acfüooid,~ lal11{S alle kant •A we~cn" 
En waar g'uw land bezoekt, koorn u de wc Mi art tegen; 
J :e ryke voorfj,oecl woon met u ten zelven ~k, · 
Die tegenf poed vcrhan , en ratnr de deur llÎC füiak. 

Ik wcnfch, dat God u geeft, een krpost vol \1cmcl gunnen, 
Vol fchranderhcitl, vol van bek waamhcld tot de kunficn,, 
Vol yvt,r, en vol deugcl , waar in zal zyn gepaard, 
De fieedfche f~hranderheid ~ met clorpfèhcn zccgb'ren :iard: 
'K hoop dat gy die zulc zien, tot twee, drie of meer grade~ 
Tot dat hun groot geluk uw liefde zal verzaden ; 
'K hoop dat den tyd zal zyn, de hronaar hunner deugd, 
Dat eiken nieuwen cl:ig. zal baaren 1~ieuwe vreugd. 

O \Vaarde Ouders ! God wil u dog zoo lang ~>:tarcn, 
Dat ge in hun nazaad, heil en tieu~d ziet z:iau1e paaren • 
Dat ; als uw regterh:mcl., op uwe kinders. leund, 
Pc link.er op het kroost der nieuw getrouwde tlcund. 
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Myrt gu.nst H nm \rttzud : ik Wt!nfcft nog' teri heiwcnfthê, 
Ik wertfch nog duifettdmlRI, 'k ial ceuwi& blyvc · wcnfcheri, · 
Dat f,Y è~1l Patidyi , ·vind ii1 01111 tchtcn Haat 9 
En dat eer Zólt éft ttl:\áll t :ils tl\V geluk vergaat · · · ' 
Dat ons not hondett jàar, v~n Welvaart zyn befrhooren , . . i 
'K zal dan nog oucl en gry!I , ltlyn heefche !lém elven hoorcq, 
En naata'ten uwen laf; myn ~o~r .. gcfchr;.;rP. veer, 
Zat. In myn vingeren, nog füld're•1 tot1 uw eer:. 1 .. · · 
Tot dat ge op 't !aast , ~tiaad va:i ~~ 19Ll~9.e~. eg~n dagen , 
Vcrnoeg' iult ovcrg:tatt, in s'Hemels il!gcnwage1 1 ; -._ · 
Dit wenlèht!n wy te zaam t e1i roepen nogmaals uit; 
Lang leef d~n Druidegom 1 lang le~f iyn echte Brui" 

*Zie Brieven va n Pa ulus 56 p. 39 (geschiedenis 
Boerderij) e n B . v .P . 74 p . 164-171 { stamboom 
echtpaar Van Dijk - Oome n} 



VERSCHENEN ( lf 3) 
door Kees Leijten 
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Pastoor Binck, oprichter van Brabants Heem, en pas
toor te Alphen publiceerde 45 jaar geleden zijn boekje 
"Omzwervingen in de Alphense Prehistorie". 

Achterin het boekje stonden een aantal Alphense ver
tellingen, die hij in zijn parochie optekende. 

De Alphense heemkundekring "Carel de Roy" heeft deze 
vertellingen opnieuw uitgegeven, nave_rteld door Cees 
van der Wielen en geïllustreerd door Gerard Hardeveld. 

Het boekje kost f 10,-- en is zijn geld dubbel en 
dwars waard. 

Een van de vele leuke verhalen speelt zich af in onze 
contreien. 
Kees van der Wielen vertelt het aldus: 

De vuurbol op de Chaamse hei 

Het moet zo rond 1885 zijn geweest en dus nog niet zó lang 
geleden, dat in Alphen een winkelier woonde, die de boeren af
ging om de eigen gemaakte boter op te kopen. 
Hij stond niet bekend als één der royaalste als het om uitbeta
len ging. Hij bedong altijd een uiterst lage prijs. 
Nu zult u zeggen, 'Waarom niet contact gezocht met een an
dere handelaar?' 
Nu, deze winkelier was de enige in de wijde omgeving, hij had 
zogezegd - het rijk alleen -. Daardoor kon hij ook die uiterste 
prijzen bieden. 

Had hij voldoende voorraad, dan ging hij, met de kruiwagen naar 
Breda, naar de markt om zijn prima boter, want Alphense boter 
was prima, aan de vrouw te brengen. Meestal twee maal per 
week maakte hij die lange tocht naar Breda, dwars over de toen 
nog aanwezige Chaamse hei, recht op Ulvenhout aan en dan 
zo verder over 't Ginneken en de Duivelsbrug naar de bo
termarkt. 

Omdat het een hele wandeling was, maar vooral ook om dat 
de botermarkt al zo vroeg begon, om zo'n uur of zes in de och
tend, vertrok onze winkelier al in de nacht om op tijd te komen. 
Het was een hele tippel, zeker zo'n 5 uur gaans en dat allemaal 
met een zware kruiwagen over smalle zandweggetjes. 
Zo ook weer in 1885 of daaromtrent. 
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Al om half twee in de nacht sjokte hij met zijn kruiwagen, bela
den met twee manden met onder neteldoek gedekte boter het 
dorp uit, recht toe recht aan over 't Zand, richting Ulvenhout. 

Hij zal zo op de hoogte van het Dennegoor, dat toen nog een 
flink ven was, gekomen zijn, toen onze koopman stokstijf bleef 

staan en z'n kruiwagen met een plof op z'n poten deed vallen! 
Wat was dáár aan de hand? 

11( 

In de donkerte van de nacht, tussen de nevelslierten, zag hij 
plots een enorme vuurbol, wel zo groot als een boterkuip, recht 
op hem af komen. 

In razende vaart dook de bal op de kruiwagen, draaide daar drie
maal omheen (later zei hij dat het wel tienmaal was geweest), 
om vervolgens met een fluitend gesis weer te verdwijnen. 

Na enigszins van de schrik bekomen te zijn, de boter was won
der boven wonder amper gesmolten, vervolgde hij als de 
gesmeerde bliksem zijn weg. In Chaam gekomen zat de schrik 
toch nog zo in zijn be
nen, dat hij in het be
kende Wapen van 
Chaam als medicijn een 
brandewijntje met sui
ker nuttigde. 

Veel later dan gewoon
lijk kwam hij op de bo
termarkt, maar ondanks 
dit later komen, ver
kocht hij die dag goed, 
zelfs buitengewoon 
goed. 

.f:hvics {,ekomen 
ve"tte 7d.e htj •.••• 
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Thuis gekomen vertelde hij aan zijn zuster (de koopman was 
ongehuwd en bij z'n zuster in de 'kost') het hele verhaal van 
die verschrikkelijke vuurbol, waarvan hij stellig dacht dat het zijn 
vader was geweest, die kortelings was overleden. 

Zijn verdere leven heeft hij dat geloofd en waarschijnlijk daar
om heeft hij zijn leven gebeterd. Nadien bood hij de boerinnen 
een goede prijs voor de boter en door deze veranderde levens
wijze behoorde hij tot een geziene gast op iedere boerderij. 
En later, toen de harmonie werd opgericht, was hij een der eer
ste dorpelingen die een trompet schonk. 
Zo zie je maar weer wat een vuurbol kan doèn".! 

STICHTING m INFORMATIECENTRUM VOi KSCVLTUUR 

ADRESSEN VOLKSCULTUUR 

Het informatiecentrum Volkscultuur is op zoek naar 
mensen die zich op een of andere manier bezig houden 
met volkscultuur. Volkscultuur beslaat een brede ter
rein van het "leven van alledag" en kan variëren van 
gebruiken rond vrijen en trouwen tot een verzameling 
bidprentjes of stoomminiaturen. Zij kan gaan over de 
manier waarop we eten en drinken, over massacultuur, 
de taal van tieners of het dialect van de streek. 
Talloze particulieren en organisaties houden zich bezig 
met aspecten van vo lkscu ltmur zoals spe 1, mode, wonen,, 
muziek, sierraden, normen en waarden, feesten, tuin
cultuur enz. Dat gebeurt echter vaak zonder op de hoogte 
te zijn van elkaar activiteiten. 

Het Informatiecentrum Volkscultuur wil al deze gegevens 
graag opnemen in haar uitgebreide adressenbestand, 
omroepen, kranten, musea, verenigingen etc. kunnen daar , 
gebruik van maken voor bijvoorbeeld uitzendingen, arti
kelen of tentoonstellingen. Bovendien gebruikt het In
formatiecentrum het bij zijn eigen werk: het beantwoorden 
van vragen, het uitgeven van publicaties en het orga
niseren van lezingen, tentoonstellingen en cursussen. 

, 
Wilt U ook Uw gegevens laten opnemen, dan kunt U con
tact opnemen met het Informatiecentrum Volkscultuur, 
Lucas Bolwerk 11, 3512 EH Utrecht, telefoon 030-319997 
(iedere werkdag tussen 9,00 uur en 17.00 uur). 
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De slagzin "Breng 'ns wat mee voor Paulus" brengt ons 
elke maand weer spullen van allerlei aard voor ons 
museum. We kunnen de giften onderbrengen in de volgende 
kollekties. 

Bibliotheek 
"100 jaar Katholieke illustratie". 

Curiosa 
Leren fietstas, affiche KRO 1926, oude huiszegen 
Brigida-zegen, 3 tegels Molen Bavel - Anneville - kerk 
Bavel, grammofoonplaten. 

Foto-archief 
3 prentbriefkaarten Breda. 

Geneeskunde-Gezondheid 

2 stalen dozen Med. Apparaten. 

Kerstmis 
Kerststal + -groep van Raffia 
Kerstboomstandaard (± 1930), schilderij aanbidding 3 
koningen. 

Keuken 
Doosje Proper Jetje, schoenpasta. 

Klederdracht 
Volledig kostuum Zeeuwse Boerin. 

Koninklijk Huis 
Boek "Jaar van Beatrix", beker geboorte Beatrix. 

Land- en Tuinbouw/Veeteelt 
Blekkers, aardbeienmandj e . 

Oudheidkamer 
Oude schaal, gebedsplate n. 
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Religie 
Doos bidprentjes, koperen kruis, kistje met medailles 
en reliquien, schilderij H. Familie, kerkboeken, bede
vaartsboekjes, scapulieren. 

Religieuze Bibliotheek 
Joannes XXIII - Reisboek Kerkepad, enkele kerkboeken. 

Religieuze Kleding 
Centuur non (voor pijniging). 

School 
Twintig schoolboekjes 

Smederij 
Handgesmede spijkers 

Speelgoed 
4 haktollen, kinderreiskoffertje, kinderfornuisje. 

Verenigingsleven 
Speldjes KVJ-KJM~tegel WSV Anneville. 

wereldoorlog II 
Duitse helm 

Winkel van Sinkel 
Oud doosje Miss Blanche, glazen stopfles "Oude Boll", 
oude sigarendoosjes luciferdoosje. 

De schenkers waren: 
Mw., dhr. of fam. Adriaans, C. Blokdijk, J. de Bont, 
F. de Brouwer, Geerts, Th. Höngens, Janssens, J. Jespers, 
J. v. Kaam, Kathechisten Bavel, A. v. Loenhout, J. Loo
mans, J. Melssen, H. Mulder, L. siebers, J. soeterboek, 
K. So l, S. Wagema ns . 

BRABANrS HEEM 
Reeds twee en veertig jaar verschijnt het tijdschrift 
"Brabants Heem". 
Een tijdschrift voor alle heemkundigen in Brabant 
uitgegeven door de gelijknamige stichting. 

Bent U lid of wenst U lid te worden in 1991 stort 
dan f 21,-- op girore kening 37.13.311 van Paulus van 
Daesd onck o nder vermelding van "Brabants Heem 1991". 
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AGENDA 1990/1991 (62) 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 

jan. 

febr. 

mrt. 

april 

Begin 16e Verenigingsjaar. 
2 Museum open. 

"Miniatuurkoetsen en Paardenbitten". 
8 Open Monumentendag. 

Paulus organiseert een fietstocht 
door onze landgoederen. 

17 Jaarvergadering. 
Optreden van de Bergen op Zoomse 
groep Glacis. 

7 Museum open. 
Opening tentoonstelling over Kerststallen. 

15 Brieven van Paulus 81. 

4 Museum open. Tentoonstelling Kerststallen. 
1~ Tentoonstelling 50 jaar kerken te Galder~ -
14 Lezing door Dr. Roger van Laere "Van 

Palmbos naar 't Strooike". 

2 Museum open. 
Tentoonstelling Kerststallen. 

15 Brieven van Paulus 82. 

6 Museum open. 
21 Veearts Rasenberg treedt op als "De 

Zingende Veearts". 
Fazanterie 20.15 uur. 

3 Museum open. 
Opening tentoonstelling over Schutterijen 
in Nieuw-Ginneken. 

15 Brieven van Paulus 83. 

3 Museum open. 
Tentoonstelling "Schutterijen in Nieuw
Ginneken". 

18 Lode Jordaens uit Essen vertelt over 
"zijn" Kiekenhoeve. 

3 Paulus 16 jaar. 
7 ·Museum open. 

"Schutterijen in Nieuw-Ginneken". 
15 Brieven van Paulus 84. 

20-21 Nationaal Museum Weekend. 
28 Excursie per fiets. 
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mei 5 Museum open . 

juni 2 Museum open. 
30 "Schatten bij Paulus" II bij Anno 1920 

te Bavel. 

juli 7 Museum open. 
15 Brieven van Paulus 85 

aug. 4 Museum GESLOTEN. 
7-10 Heemkamp te Oirschot*. 

31 Einde 16e Verenigingsjaar. 

Heem", ook voor U. 

·. 
Heiligen in de Weersvoorspelling (7) 

Wintermaand-Windmaand-December 
Ambrosius (7/12) houden van bijen en spreeuwen 
Houdt van waaien en sneeuwen. 

Louwmaand-Vriesmaand-Januari 
Geeft St . Hilarius (13/1) zonneschijn 
Dan zal 't weldra kouder zijn. 

EXPOSI'irIE SCHUITERIJEN 

Na de succesvolle expositie over Kerststallen wil 
het Museum Paulus van Daesdonak vanaf februari een 
tentoonstelling organiseren over de schutterijen 
in ons Heem. 

Hebt U nog iets inte ressants om aan de co llectie 
toe te voegen? 
Dan rekent Paulus graag op U. 

UITSPRAAK ( 75 ) 

Na de vergeerder 
Komt de verteerder . 

voor de leden van de heemkundekring •paulus van Daesdonck• 
l ieuv-Ginneken . Bet staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
,..rachijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de ges chiedenis van de 

re Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de 
te Nieuw-Ginneken . 

c .J . M. Leijten en J.C. van der Weste rlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076- 61 27 42 
J .A.M. Soeterboek 
C. J .M. Leijten 

De heemkundekring • paulus van Daesdonck• "we rd opgericht 3 april 1975 en koninklijk 
e rkend als ve reniging op 25 novembe r 1975. 
De ve reniging is i nges ch reve n bi j de Kamer van Koophandel te Br eda onder nu1:1111er 
v 282568. 

lekretariaat 
lankrekening 
Gi rorekening 

: Abdij van Thorns traat 18, 4854 KG Bave l, 01613-34 88 
52. 18 .33.639 t. n . v . Paulus van Daesdonck 
37 , 13 . 311 t .n . v . Paulus van Daesdonck 

Pos t bus 89, 4850 AB Ulvenhout 

p!SBUM 
De heemkundekring heeft een ~igen heemkundig museum op he t adre s Pennend i jk 1 . 

t mus eum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 . 00 uur-17 . 00 u . en 
~f groepen op verzoek . Schenki ngen voor de kollektie gaarne op de ad ressen: 

Lui jten ' t Hofflandt 36 Ulvenhout 076-61 29 26 
Langen Kloosterstraat 46 Bavel 01613-14 67 
Verkooijen Markweg 2 Strijbeek 076- 61 31 55 

llSTUUR 
.J. C. v.d. Wester laken voorzitter (1990) 
C.J.M. Leijten vice-voorzitter (1988) 
.J.A. v . Dorst s ecret a ris (1988) 
W. A. Langen 2e s ecretari s (1989) 
9.J .M. Mee ren ~nningmeester (1989 ) 
A.P. J.M. Luijten 2 penni nq:neester (1990) 
.J.A. M. Grauwmans technisch koörd i nator (1989) 
J.J. v. Hooydonk 
A. M.M . Verkooijen 
.J ,M.E . M. Jespers 

P!JBLICATI ES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Hoop" 

medew. 
medew. 
medew . 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 Davi d Tomkins · 
1983 Veldnamen 1-20 (1983- 1986) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 carnaval in oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 TUssen Witte Wolk en Annev i lle 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 
1990 Het Mastbos en het werk van hout-

vester van Schermbeek 

LIDMAATSCHAP 

Bavel (1990) 
Galder/Str i jbeek (1988) 
Ulvenhout ( 1988) 

J.M.E. M. Jespers (u i tve rkocht) 
J.C . van der Westerlaken 
C. :J . M. Leijte n 
H.J . Dirven , K. A.H . W. Leenders e . a . 
Dr . J . L. M. de Lepper 
H.J . Di rven , J . C. van der Weste r l aken 
J.C. en R. van der West er l aken 
Drs. H. J . C. Ve rhoeven (B. v .P. 39) 
Ir . Chr. Bui ks 
A M.M. Verkooi jen e.a. (B.v . P. '!<:) 
Brieven va n Paulus (46) 
Redaktie e . v. a. (B.v.P. 50) 
Jac Jespers 
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven 
Dr . C. S . M. Rademaker ss . cc. 
Ir. W.J . Bonekamp, M P .C. Scheepers 
A.J. Spierings 

"t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 s eptember tot 31 augustus . 
llaast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstell i ngen en excurs i es geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. 
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1990-1991 f 25,-- per jaar. 


