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7. AOLI G NIEUWE~AOR . 

Zaolig Kessemis en Zaol ig Nieuwe j aor wensten onze ouders en 
grootouders ons el k j aar weer toe . 
' t Is a l sof het een schande i s tegenwoordig het woord Zalig 
nog te gebruiken . 
Pret tige of Vr ol ijke Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 
sieren de kaarten . 
Vooral de pret t ige en vroli jke dagen doen me nog altijd erg 
onwe r keli j k aan . Dat wens je el kaar toch al t i jd toe ! 
Zalig heef t ook een gevoelswaarde , ie t s fijns . Het is zalig 
ervan te geni eten . 

Op oudejaarsdag , vóór 12 . 00 uur trekken in ons heem nog 
ve l e ki nderen rond die huis aan hui s komen zi ngen. 
Een van de vel e liedj es di e je dan kunt horen is : 

Nieuwe J aorke ouwe 
De kat j es zijn verkouwe 
Ze zitten in een schuitje 
Ze blaozen op ' n fluit j e 
Ze r oepen jaar op jaor 
' K wens oe ' n Zaolig Ni euwej aor . 

Ook Paulus s l ui t zich aan bij die goede wensen en wenst 
alle leden en l ezers een Zal i g Kerstfeest en een 

ZAOLI G NIEUWEJAOR . 
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hecmkundc~ring 
"." ~'!. ~: ' -? ~ 

.i>AULtJS VAN 'DAESDONC~ 
.... · . 

Nieuw - Ginnekëu 

Donkere maand 1991. 

Beste Heemvrienden, 

Op maandag 18 november hebben een tachtig leden weer genoten 
van de prachtige dia's en de Vlaamse verhal.en van Lode J~r
daens, de conservator van de Kiekenhoeve en het heemkundig 
museum in Essen. 
De tijd rondom de eeuwwisseling, de grote gezinnen, de armoede, 
de invloed van de kerk, het onderwijs, de kleding, de eetge-
woonten, kortom het hele dagelijkse leven van onze grootouders 
passeerde de revue. 
De tentoonstelling·over oud speelgoed is intussen ook weer ge
sloten. Velen hebben niet . de gelegenheid voorbij laten gaan 
deze met grote zorg samengestelde tentoonstelling te bezoeken. 
Ouderen legden aan jongeren uit, hoe de verschillende spelle
tjes uitgevoerd werden. Er waren zelfs bezoekers die graag ter 
plekke wat oude gezelschapspelletjes hadden willen spelen. 
Eigenlijk toch jammer dat het niet mogelijk was. 
Op het moment dat u dit leest wordt er weer druk gewerkt om de 
tentoonstelling "Vijftig jaar Nieuw-Ginneken" opgesteld te 
krijgen. Er zal een overzicht gegeven worden wat er in die 
vijftig jaar zoal voorgevallen is. Uiteraa~d zullen we een se~ 
lectie moeten maken uit de veelheid aan gegevens. Op 5 januari 
zal de tentoonstelling door burgemeester Van der Velden om 
14.00 uur geopend worden. 

Op maandag 20 januari zal om 20.15 uur in zaal Bruininks in . 
Bavel de grote liedjesavond plaatsvinden. Aan deze avond werken 
mee: Jan Jorissen, Jan Soeterboek, Herman Polman, Roeland 
Stoop, Pieter van Ginneken en het Smartlappenkoor, dat b~kend 
is van de Bavelse Bonte Avonden, wordt weer nieuw leven inge
blazen. Een avond, waar weer veel valt te genieten op het ge
bied van humor en zang. Zorg dat U op tijd aanwezig bent, zo
qat U verzekerd bent van een goede plaats. 

51 

Op zondag 23 februari organiseren we "Schatten bij Paulus" 
in de Pekhoeve in Ulvenhout tussen 14.00 uur - 16.00 uur. 
Dan is er de mogelijkheid om uw kunst en kitsch te laten be
oordelen op ouderdom, waarde en waar het vandaan komt. Kijkt 
U maar eens rustig in uw huis rond naar voorwerpen waar U wel 
eens iets meer van wilt weten. Te denken valt aan sieraden, 
schilderijen, borden, vazen, archeologische en heemkundige 
voorwerpen. Vijf deskundigen zullen hun licht over uw "schat" 
laten schijnen. Ook \Orig jaar zijn er een aantal voorwerpen 
te voorschijn gekomen, die varieerden tussen een waarde van 
enkele honderden tot tienduizend gulden toe. 

Hopelijk bent U één van de gelukkigen. 

UIT HET MUSEUM 5. 
door Kees Leijten. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. ----

Wester laken 
voorzitter. 

In onze vorige Brieven meldden wij U trots een nieuwe aan
winst in het museum. 
Het was een"Singer linksarmige Platvoet-Stikmachine" uit 
het begin van deze eeuw. Helaas was het houtwerk ernstig 
aangetast door houtworm. 
Enkele weken geleden is de oude machine voorzien van een 
mooie nieuwe houten tafel, die de machine weer compleet en 
toonbaar maakt. 
Ons lid Jos van der Aa voerde deze restauratie voor ons uit. 
Het vermelden waard. 

BIJGELOOF 58 

Gekruiste vingers wenden de gevolgen af van een leugen en 
geven veiligheid in gevaarlijke situaties. 
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AGENDA 1992. 

jan. 

febr. 

mrt. 

apr. 

mei. 

juni 

juli 

aug . 

Gemeente Nieuw-Ginneken bestaat 50 jaar. 
5 Opening tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Gin

neken. 
20 Zangavond bij Paulus te Bavel ter gelegen

heid van 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
Jan Jorissen, Herman Polman, Jan Soeter
boek, Roeland Stoop e ~ a. 

Zaal Bruininks Bavel 20.15 uur . 

2 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar 
Nieuw-Ginneken. 

15 Brieven van Paulus (88) 
23 "Schatten bij Paulus III" op Pekhoeve 

Ulvenhout van 14.00 - 16.00 uur. 

Museum open~ Tentoonstelling 50 jaar 
Nieuw-Ginnel<;en'. 

16- Lezing -door weerman Johan Verschuren. 
Fazanterie 20.15 uur. 

3 Paulus bestaat 17 jaar. 
5 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar 

Nieuw-Ginneken. 
15 Brieven van Paulus (89) 

24 en 25 Nationale Mus.eumdag. 
Vele musea open. 

3 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar 
Nieuw-Ginneken. 

16 en 22 Paulus exposeert in Ginneken. 
17 Excursie met Paulus naar de K.M.A. 

7 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar 
Nieuw-Ginneken. 

28 Historisc~e optocht door Nieuw-Ginneken. 
-. · ·· 

. ·t' 

5'· Museum op'en .-
15 Brieven van Paulus (90) 

2 Museum gesloten. 
19 en 22 Heemkamp te Baarle Nassau/Hertog * 

31 Einde 17e Verenigingsjaar. 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 
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1 Begin 18e verenigingsjaar. 
12 Open Monumentendag. 

17e Jaarvergadering. 

15 Brieven van Paulus (91) 

Lezing. 

15 Brieven van Paulus (92) 

* Activiteiten Brabants Heem, ook voor U. 

Met veel genoegen heb ik, soals steeds, de jongste aflevering 
(no. 86) van de Brieven van Paulus doorgelezen. Over de bij
drage "Monumenten in Nieuw-Ginneken" (4) wilde ik nog iets ter 
aanvulling opmerken. 
Op p.25 moet achter regel "mbout Jan Lips sterfden" worden 
toegevoegd: 4. 
Achter de regel "Jan Lips sone sterfden" kan nog worden toe
gevoegd: 23 jan 1652. 
Op p. 27 regel 9 v.o. moet "van de parochie" worden veranderd 
in "pastoor van de kerk van O.L.V. van Bavel". 
(parochus betekent in deze zin:pastoor). 
Voorts kan ik U nog mededelen, dat de door U gepubliceerde 
teksten van de drie oudste Bavelse grafzerken reeds in het 
jaar 1923 zijn uitgegeven door Mr.P.C.Bloys van Treslong 
Prins in de "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden 
in en uit de kerken der Provincie Noord-Brabant", deel I pag. 
24 en dat zij in 1957 opnieuw (met uitstekende foto's door de 
Bredase fotograaf B.van Gils) zijn afgedrukt in de Brabantse 
Leeuw jrg. VI, p. 113-121 en wel in het artikel "Het geslacht 
Lips uit Bavel" door B.W. van Schijndel. 
Vertrouwende U hiermede een plezier te hebben gedaan verblijf 
ik met vriendelijke groet, 

F.A.Brekelmans. 
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- Jan Grauwmans fotografeert . 

fo t o Jac Bax . 

- Ja n van der Westerlaken bezig met z'n plantwerk. 
Burgemeester Peter van der Velden en Ben Martens 
kijken toe. 

f oto Jac Bax. 
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Een traditie herleefde 

Vier nieuwe gedenkbomen geplant in het Ulvenhoutse bos 

door Elly Zwijnenburg. 

Zoals jullie hier nu staan, zo stond ik jaren geleden ook 
bij het planten van enkele Oranjebomen, aldus Jan van der 
Westerlaken in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Heem
kundekring Paulus van Daesdonck tegen de kinderen, die uit
genodigd waren om erbij aanwezig te zijn en mee te helpen om 
het karwei te klaren. Het verschil is dat het vroeger gedaan 
werd door deftige meneren met een"pietelèr"aan en een hoge 
"zije" op en nu vandaag door gewone mannen in gewone regen
jassen en zonder een deftige hoed. 

GEDENK- EN ORANJEBOMEN. 
Vroeger was het een gewoonte om bij bijzondere gelegenheden 
een boom te planten. Wanneer dat gedaan werd ter gelegenheid 
van een gebeurtenis op het koninklijk huis werd daarvoor een 
eik, een zogenaamde "Oranjeboom" , gezet en onder die boom 
werd dan eerst een loden koker met de gelegenheids-oorkonde, 
in de grond geplaatst. 
In het Ulvenhouts bos zijn er in de loop der jaren minstens 6 
geplant. Verschillende ervan zijn, evenals veel inlandse eiken 
in de tachtiger jaren, doodgegaan en enkele weken geleden 
zijn stobben en drie loden kokers uitgegraven. De kokers be
vatten herdenkingsoorkondes van de geboorten van Beatrix 
(1938), Christina (1947) en de troonwisseling van Koningin 
Wilhelmina(1948). De koker met oorkonde geplaatst bij de ge
boorte van prinses Irene werd jammer genoeg niet teruggevon
den. 

EEN TRADITIE HERLEEFDE. 
Vrijdag 8 november werden in het bijzijn van genodigden, be
langstellenden en van de kinderen de bomen geplant. In voor
geboorde gaten werden eerst weer de kokers, nu van kunststof, 
omdat dat minder schadelijk is voor het milieu, in de grond 
geplaatst. De kokers bevatten een afschrift van een oude oor
konde met een nieuwe. Deze laatste zijn gemaakt op perkament
achtig papier door Annemarie de Bont, ambtenaar op het Gemeen
tehuis. 

Alvorens tot planten over te gaan werden er korte toespraak
jes gehouden, waarbij o.a. herinnerd werd aan de banden die 
er, vooral sinds de oorlog, bestaan tussen Nieuw-Ginneken en 
het Koninklijk Huis. 
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Zowel burgemeester P.van der Velden, als de heren J. van der 
Westerlaken, voorzitter van de Heemkundekring, B. Martens, 
voorzitter van de Oranjevereniging Ulvenhout en A.de Weerd, 
regiohoofd bij Staatsbosbeheer hebben een koker in de grond 
geplaatst en daarop een boom geplant. Daarbij mochten de kin
deren meehelpen. Zij lieten zich dat geen twee keer zeggen 
en in een mum van tijd stonden de bomen op hun plaats. Vraag 
niet hoe de kinderen er na afloop uitzagen, maar zij hadden 
wel genoten. 
De nieuwe bomen zijn zoveel mogelijk op de plaats van de 
oude geplant, dus het dichtst bij de Julianaboom, de Irene
boom met daarachter de Beatrixboom. Op gelijke hoogte met 
de Ireneboom maar enkele meters naar rechts de Christina
boom en daarachter de Troonwisselingsboom. Tot slot van het 
hele gebeuren werd het Wilhelmus gezongen en kregen de kin
deren, net als vroeger, een Oranje-appel. 

Voor de ouderen was er op het gemeentehuis koffie en daarna 
een "oranjebittertje". 
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OP BEZOEK IN MUSEUM PAULUS VAN DAESDONK. 

door Wietske van Giffen(groep 6) basisschool "De Rosmolen" 

We zouden met de hele klas naar het museum gaan. Dat deden 
we in plaats van handenarbeid. Toen we erheen wilden gaan 
stond daar de andere groep 6 ook al. Dat vond ik wel leuk. 
We werden in groepjes verdeeld en ik had een grappig groep
je. Nu zal ik wat vertellen over het museum zelf. 
We mochten als eerste in het boek voor bezoekers onze naam 
zetten. Toen gingen we met ons groepje naar de eerste ten
toonstelling toe. De andere groepjes gingen allemaal ergens 
anders kijken. Waar wij waren zag je pijl en bogen, kruis
bogen en handbogen. Er lagen foldertjes en daar stond van 
alles in over de pijl en boog. Er hingen ook bogen aan de 
muur. Er zaten hele oude tussen en ook wat nieuwere. Er la
gen ook pijlen die je mocht bekijken. In de kast stonden be
kers die met pijl en boog schieten gewonnen waren. 
Er was ook iets te zien over geweren en kogels. 
Toen gingen we ergens anders heen. We kwamen in een huis
kamer; die kamer zag er precies zo uit als vroeger. Met een 
oude kachel en een bedstee, kasten, stoelen en ook een ta
fel. Er lagen brokken turf waar ze vroeger de kachel mee op
stookten. Er stond ook een oude grammofoon. 
Toen kwamen we in een winkeltje zoals ze dat vroeger hadden. 
Dat was toen zeg maar een soort Primarkt waar je van alles 
en nog wat kon kopen. Er stond een grote koffiemolen. En op 
de planken stonden allemaal spulletjes. Er hing een vogel
kooi en er stond ook nog een ouderwetse kassa. We hebben daar 
nog even winkeltje gespeeld. 
Toen we door de volgende deur gingen zagen we iets wat we niet 
verwacht hadden. Er hingen jurken en broeken en in de kast 
stonden twee hoeden. Kortom er lagen verschillende kleren. Ook 
hingen er nog mutsen. 
Oja, wat ik nog vergeten was: voordat we in de ouderwetse ka
mer kwamen, kwamen we eerst nog in een keuken. Er lagen alle
maal verschillende voorwerpen om iets mee te bakken of braden 
en er stond een ouderwetse oven. Er hing een muffe geur. Op de 
planken stonden allemaal koekblikjes van vroeger. 
Er was ook een kelder waar voedsel in bewaard werd. 
Nu ga ik weer verder waar ik eigenlijk gebleven was. We liepen 
de kamer met kleren uit en liepen een trap naar boven op. Daar 
waren we opeens weer op school alleen dan in het jaar voor 
Christus. Het was er hardstikke leuk. We gingen schooltje spelen 
en Sander Robbemond was meester, de rest waren leerlingen. Het 
boekje wat ik voor me had was een Leren Lezen boekje. Toen ging 
ik voor de gein al die woordjes voorlezen. 



We gingen weer verder en oja, de vader van Anouk Meeren had ons 
vanaf het begin al rondgeleid . 
We kwamen in de kerk, er stonden van die stoeltjes waar je met 
je knieën op moet gaan zitten bidden . De jongens gingen dat bijna 
allemaal doen. 
Toen kwamen we in een andere ruimte, daar had je ouderwetse 
boerenwerktuigen en in een kast lagen allemaal verschillende 
petten van polities en andere mensen . Er was ook een ouderwets 
hoofdstel voor een paard van vroeger. Die zag er heel anders 
uit als nu . Er stonden nog wel wat dingen in die kamer, maar 
die kan ik me niet zo goed meer herinneren. 
Ko r tom het was in het museum hardstikke leuk en interessant. 

- Wiele r ronde omst ree k s 195 5 te r h oogte van "De Ac ht Zalig 
heden ". De Do rpstraa t i s me t een str eep i n t wee s t ukken ge 
deeld . Links het v erkeer , rech ts z a l de r on de r ij den . 
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN(S) 
door Jan van der Westerlaken . 

Schuurkerk in Ulvenhout. 

Afgelopen jaar is er een gedeelte van de oude muur tussen 
het kerkhof en de pastorietuin in Ulvenhout zichtbaar ge
maakt . De gemeente Nieuw- Ginneken heeft tijdens de werkzaam
heden die op het kerkhof verricht zijn ook een gedeelte van 
de muur gerestaureerd . 
Deze muur is een klein monument waar we zuinig op moeten 
zijn en daarom is het goed dat nu een klein gedeelte vrij is 
gemaakt van klimop zodat we het eens beter kunnen bekijken. 
Waar is deze muur een overblijfsel van? De tegenwoordige St . 
Laurentiuskerk van Ulvenhout is de derde kerk die er in dit 
dorp in de loop van de tijd gebouwd zijn. Ulvenhout hoorde 
voor 1800 evenals Heusdenhout, Strijbeek, Galder en 

Grazen onder de parochie Ginneken. Voor de parochianen die 
erg ver van de kerk afwoonden had men kapellen ingericht: 
de Hubertuskapel in Strijbeek, de Jacobskapel in Galder en de 
Annakapel in Heusdenhout. 
Toen in 1648 het houden van katholieke erediensten in onze 
contreien verboden werd, gingen veel katholieken kerken 
over de grens, o . a. in de Luciakapel in Meersel- Dreef. 
Later, toen bleek dat men de verbodsbepaling niet altijd streng 
handhaafde, werden op verschillende plaatsen in de parochie 
erediensten gehouden, zoals in het slotje Grimhuysen en in een 
schuur bij Valkrust. Toen in 1687 de capucijnen het klooster 
in Meersel- Dreef hadden gesti cht gingen daar ook veel katho
lieken ter kerke en dat is nu meer dan driehonderd jaar later 
nog steeds zo. 
Katholieken uit Heusdenhout gingen vaak kerken in de schuur
kerk van de parochie Bavel op IJpelaar . De pastoor van de pa
rochie Ginneken zag dit alles met lede ogen aan. Zijn gelo
vigen hadden geen vaste stek in eigen parochie en de inkomsten 
van de parochie namen steeds meer af. 
Pastoor van der Laar (1738-1747) vestigde pastorie en kerk van 
de parochie Ginneken in Ulvenhout. Hij huurde Grimhuysen van 
Johan de Wyse en heeft in 1742 de eerste kerk in Ulvenhout ge
bouwd . Het was een zogenaamde kerkschuur. 
Vijftig jaar later was de schuur al sterk in verval en wilde 
de pastoor op dezelfde plaats een nieuwe kerk bouwen . De inwo
ners van Ginneken wilden de kerk natuurlijk het liefste in 
Ginneken terug hebben. Voorstanders van de kerk in Ulvenhout 
zagen kans al in 1791 een rekest bij de Staten Generaal in te 
dienen de bestaande kerk te vernieuwen en te vergroten. De Gin
nekenaren kwamen te laat met hun verzoekschrift en hadden het 
nakijken. 



60 

In 1792 werd de nieuwe kerk ingezegend . De politieke omwente
ling van 1792 maakte een einde aan de bevoorrechte positie 
van de hervormden en op vele plaatsen moesten zij de afgeno
men kerken aan de katholieken teruggeven. In het Ginneken 
kreeg men weer hoop. 
De hervormden wensten het gebouw echter niet af te staan en 
kregen onverwachte steun vanuit Ulvenhout, waar negen vooraan
staande parochianen in verklaring mededeelden dat zij afzagen 
van elk recht op de oude kerk. Na vele verwikkelingen wijst de 
koning het verzoek van de Ginnekenaren om teruggave in 1819 
af omdat hij oordeelde dat de kerk in Ginneken het wettig be
zit was van de hervormde gemeente en de kerk in Ulvenhout 
in goede staat was en groot genoeg voor de hele parochie. 
Intussen kerkten vele Ginnekense katholieken in Breda. Daarom 
onde rnamen de Ginnekenaren een aktie voor een zelfstandige pa
rochie . 
Op 16 januari 1837 werd Ginneken een zelfstandige parochie. 
In 1904 werd in Ulvenhout de nieuwe kerk ingewijd en de oude 
schuurkerk en het slotje Grimhuysen afgebroken. 
De oude muur bij het kerkhof heeft in zijn tweehonderdjarig 
bestaan al heel wat politieke en godsdienstige perikelen mee
gemaakt. De parochiële scheiding van 1837 wordt later doorge
zet in een gemeentelijke in 1942. 
Ondanks dat zijn er ge lukkig nog vele zaken die ons binden. 

Bron : Dr.J.L.M. de Lepper: Drie eeuwen kerk in Ulvenhout. 
Een uitgave van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 
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BRABANTSE ALMANAK 1992. 
door Kees Leyt e n. 

Traditiegetrouw verscheen begin november de vierde aflevering 
van de Brabantse Almanak.* 
Op de Raad van Aangeslotenen van de Stichting Brabants Heem , 
waar een groot aantal besturen van heemkundekringen aanwezig 
waren, presenteerde Ad Dams, beleidsmedewerker van Brabants 
Heem, de nieuwe almanak en bood de eerste exemplaren aan de 
voorzitter van Brabants Heem en aan gedeputeerde Mevrouw Baart
mans aan . 
Als een ware almanak wordt vanzelfsprekend het weer voor 1992 
duidelijk uit de doeken gedaan. Carnaval wordt slecht voorspeld 
met Maartse buien. Op 23 februari, wanneer Paulus voor de 
derde maal "Schatten bij Paulus" organiseert, is het vooral 
overdag minder koud, maar ook minder zonnig. 
Ton de Brouwer verhaalt in de Almanak over Vincent van Gogh. 
Miep Mandos geeft ons een aantal mooie Brabantse spreekwoorden, 
waarin de Brabantse boer en het boerenleven centraal staat. 
Een mooie is: 
"Een goeie boer heeft een di.kke vrouw, een mager perd en een 

zoon op 't seminarie". 
De Brabantse Almanak, een uitgave van Brabants Heem, hoort 
eigenlijk in elk gezin thuis. En voor ruim zes gulden hoeft U 
het ook niet te laten. In ons heem o.a. verkrijgbaar bij 't 
Hoekwinkeltje (J.v.Hooijdonk) in Ulvenhout en bij van Engelen 
in Bavel. 

Ulvenhout 
Museum 'Paulus van Daesdonck' 
Pennendijk 1, 48.51 VL, ó . . 

privé 076-6125.5.5 of076-612742 

Huis/ huisraad 

Ti 
muurankers 

"' 
kookpot 

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: Ic zo. van de maand vru1 14.00-
17.00 uur. 
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1 febr. - Breda. Van 2 tot 26 Januari zijn alhier niet 
minder dan 134 sterfgevallen (meestal aan de gevolgen 
van de influenza) voorgekomen. 

9 febr. - Breda. Het bestuur der Bredasche Carnavalclub 
heeft besloten dit jaar, wegens de tijdsomstandigheden, 
geen optocht te doen houden, doch in plaats daarvan op 
de carnavalsdagen eene buitengewone bedeeling aan 
behoeftigen te doen en voor behoeftige kinderen een ex· 
tramaaltijd te doen bereiden. 

9 febr . - Sprundel. Door de ambtenaren alhier werden 
Vrijdag nacht aldaar tien zoutsmokkelaars op heetcr
daad betrapt. Twee der smokkelaars vielen hun in han
den: het waren kinderen van 11 en 12 jaren oud. 

12 mrt. - Ginneken. Zekere juffrouw alhier had haar 
hond verkocht aan een koopman te Tilburg en daar be
doelde juffrouw daar nog zaken te doen had, zou zij zelf 
het dier brengen. Een dezer dagen nu werd hel beest bij 
zijn nieuwen baas afgeleverd. De juffrouw ging hare za
ken doen en reisde met den trein huiswaarts. Hoe groote 
was hare verwondering toen bij hare tehuiskomst de 
hond, dien zij goed en wel te Tilburg waande, haar 
vroolijk kwispelstaartend te gcmoet sprong. Naar bere
kening moet het dier den weg hebben afgelegd in min-

i der dan twee uren. 

~ - Kranten Knipsels uit 1892 te lezen in de Brabantse 
· Almanak 1992. 

NIEUW-GINNEKEN 

inwoners: 11.696; oppervlakte: 4.181 ha 
Gem.huis Wilhelminaplein 5, postbus 10.001, 4850 GA Ulven

hout, tel. 076-107700. telefax 076-100521 
B en W burgemeester: P.A.C.M. van der Velden (PvdA); wet

houders: J.A. Rops, J.C. van der Westerlaken, B. 
Zwijnenburg 

Gem.raad CDA: C.A. Bastiaansen, J.B.A. van Gestel, drs. A. 
van Harten, J.A. Rops, W.Ch. Willemscn, B. Zwijnen
burg; Gemeentebelangen Bavel: C.G.M. Geerts, J.H. 
vm1 Gils, P. vm1 Yperen; VVD: H.M.C.J. van Gils, 
F.L.M. P;n1lusscn; PvdA: F.W.M. Bogmans, G. Pos
thuma; Leclkiarheid Nieuw-Ginneken: M.L. Garcia, 
J.C. van der Westertaken 

Koopavond vrijdagavond 
Weekmarkt donderdagmorgen in Bavel, donderdagmiddag in Ul

venhout 

DE BRABANTSE VLAG 
door Kees I.eijten 
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Precies 35 jaar geleden in 1956 voerde de Provinciale 
Staten een heftige discussie over de Brabantse vlag. 
De Brabantse Leeuw, het zwart-geel-rood of het huidige 
Brabantse Bont. 
Die discussie is weer opgelaa id. 
A. Hoeben uit Waalre presenteerde onlangs zijn boek 
over "De Brabantse Heraldiek in Historisch Perspectief " 
en gooide op die bijeenkomst de knuppel . in het hoederhok . 
Het Brabants Dagblad wijdt~een uitgebreid artikel aan 
op dinsdag 10 september. 
Enkele jaren geleden schreef Jan Hogendoorn uit Goirle 
er ook al over . 
Hun meningen zijn erg verschillend. 

SCHRIJVER UIT WAALRE NIET EENS MEI' HEDENDAAGSE UITvOERING 
"LEEUW HOORT IN DE BRABANTSE VLAG" 

Moet de Brabantse rood-wit geblokte vlag worden versierd 
met de beeltenis van een leeuw? A. Hoeben uit Waalre, 
auteur van "Brabants heraldiè< in historisch perspectief" 
meent van wel. Er zijn naar zijn mening tal van argumenten 
om de discussie alsmede beslui tvorming over de provinciale 
vlag te heropenen opdat bij de viering van het 200-jarig 
bestaan in 1996 Brabant zijn meest geeigende vlag heeft. 

De commissaris van de koningin, mr. F. Houben , beraadt 
zich nog op een react ie op het pleidooi van Hoeben. 
De Waalrese auteur bracht zijn visie te berde bij de 
presentatie van zijn werk over Brabantse wapenkunde, 
uitgegeven door de Helmondse uitgeverij Michon. 
"Een boek waarmee de Brabantse geschiedschrijving is 
verri jkt . Een kritisch wetenschappelijke benadering 
van de wapenkunde, neergelegd in een goed leebaar boek", 
zo prees rijksarchivaris M. van Boven het werk. 
Op het idee een leeuw op een zwarte achtergrond terug 
te laten keren, ging Van Boven niet in. 

Ongelukkig advies 
Maar hij weerlegde evenmin het betoog van Hoeben dat pro
vinciale staten in 1958 op basis van een "ongelukkig 
advies van de oud-rijksarchivaris Smit" besloten tot de in
voering van het rood-wit geblokte doek. 
Tijdens zijn speurtocht naar oude wapens, voora l afgebeeld 
in aan oorkonden verbonden zegels, kwam Hoeben op meerdere 
plaatsen informatie tegen over vlaggen . 



Hoeben: "Kom je dan ook tot een vergelijking met de vlaggen 
van Vlaamse gewesten, dan kun je uiteindelijk tot niets 
anders concluderen dan dat de Brabantse leeuw in de pro
vinciale vlag thuishoort". 
De waalrese auteur werkt op dit ogenblik aan een publicatie 
waarin hij met concrete bewijzen voor zijn "wens" op de 
proppen komt. "Met de hoop dat in 1996 de huidige vlag 
kan plaatsmaken voor een nieuwe met de gouden Brabantse 
leeuw op een zwart veld", aldus Hoeben 

Zwart-Geel-Rood 
Bij de vaststelling van de huidige provinciale vlag 
in 1958 gingen provinciale staten niet over één nacht 
ijs. Aan dat besluit gingen lange discussies vooraf. 
Op 18 januari 1956 stelden GS voor een vlag te laten 
maken, samengesteld uit drie gelijke horizontale banen 
in de kleuren zwart - geel-rood. 
Dit op advies van de Hoge Raad van Adel. 

Banier 
De staten maakten daar in de zomer van 1956 zoveel be
zwaar tegen dat GS het voorstel introkken. 
De staten verwezen naar een advies van rijksarchivaris 
mr. J. Smit uit 1935. Die stelde voor een rood-wit geblokte 
vlag te laten verv~ardigen. 
In december 1957 en januari 1958 debatteerden de staten 
wederom het ontwerp. Pas nadat de Hoge Raad van Adel, 
die aanvankelijk pleitte voor het herstel van de "Bra
bantse leeuwenvlag", zijn bezwaren had laten varen, kwam 
het tot een besluit. 
Voor het herstel van de "leeuwenvlag" wees de Hoge Raad 
van Adel destijds op het feit dat de .Brabantse hertogen 
een leeuw in hun banier voerden. Dit uit de middeleeuwen 
daterende symbool is rond 1400 verdwenen. Bourgondische 
hertogen voerden als eenheidssymbool het Sint Andries
kruis. 
De huidige rood-witte blokkenvlag is gebaseerd op af
beeldingen van een Brabantse vlag zoals die aan het 
einde van de zeventiende eeuw wordt aangetroffen op 
vlaggekaarten, in boeken en op enkele schilderijen. 
Hoeben uit Waalre vindt dat de provinciale vlag moet 
worden gebaseerd op het originele banier van de hertogen. 
Hoeben: "Daarin kwam vrijwel altijd een leeuw voor, 
vandaar mijn pleidooi". 
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ONZE ROOD-WIT GEBLOKTE PROVINCIALE VLAG 
door J.C.J. Hogendoorn 

Onze provinciale vlag dateert pas van na de tweede wereld
oorlog. Op 21 januari 1959 namen de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant het besluit de r .ood-wit geblokte vlag tot 
provinciale vlag te verklaren en sedertien wappert zij te 
pas en te onpas breeduit over het Noordbrabantse land. 
over dat "te onpas" een opmerking van Dr. L. van Egeraat in 
zijn boek "Zeg maar dag tegen Brabant" waar hij zegt: "Het 
Brabantse wapen is een gele leeuw op een zwart veld. De Bra
bantse vlag bestaat uit rode en witte blokken, ze wordt vrij 
vaak gebruikt en waait b.v. ook aan de Bijen~orf te Eindho
ven". 
De kleuren en het patroon van ons provinciaal ' symbool hebben 
een grote bekendheid, niet zozeer omdat de vlag zo'n indruk 
maakt, maar meer omdat de commercie in de textielindustrie 
de rood-wit geblokte stof als "Brabants bont" aanduidt. 
Die kleuren rood-wit zijn niet zomaar gekozen"; zij hebben 
een historische achtergrond, die teruggaat tot de oorsprong 
van het middeleeuwse Brabant. 

Uit het Karolingische adelgeslacht van de Reiniers komt een 
Lambert voort, die in 977 van keizer Otto II de ondergouw 
Leuven in leen krijgt. Zijn nazaten hebben dat graafschap 
Leuven weten uit te breiden tot het middeleeuwse machtige 
Brabant. 
Die naam "Brabant" komt voor het eerst voor in 633. Hij is 
ontleend aan "Bracbantensis" dit betekent "moerassig grens
gebied", een naam voor een gouw in de Merovingische tijd, 
dat lag op de grens tussen Austracië en Neustrië. 

Op 13 mei 1106 werd aan graaf Godfried van Leuven (Godfried I 
1095-1140) de hertogelijke waardigheid gegeven over Neder
Lotharingen. 
Pas tijdens de regering van Hendrik II (1233-1248) verdwijnt 
de naam van Hertog van Neder-Lotharingen om plaats te maken 
voor die van Hertog van Brabant. 
Het tot dan toe gevoerde wapen van de Leuvens/Brabantse dynas
tie droeg de Lotharingse kleuren rood-wit met het Lotharingse 
symbool, de balk. Dit veranderde nu. 
De kleuren rood-wit werden nu zwart-geel-rood en de balk werd 
vervangen door de leeuw. 
Waar het zwart-gee~l-rood op stoelt is volgens H. van der 
Horst in zijn boek "Geschiedenis van Brabant" deel I, een 
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duistere zaak. Reeds zeven eeuwen echter zijn het de kleuren 
van het Brabantse wapen, dat ook het wapen van onze provincie 
is en dat heraldisch wordt omschreven als: 

In sabel (zwart) een leeuw van goud (geel) getongd en 
genageld van keel (rood). 

Niets in dit wapen herinnert nog aan Lotharingen. 

Onze provinciale vlag doet dat wel. Die gaat terug naar de 
-tijd dat de regerende Leuvens/Brabantse dynastie de titel van 
Her tog van Neder-Lotharingen voerde. 
De Lotharingse kleuren rood-wit leven nog steeds voort in 
het stadswapen van Leuven. 

Uit: "De Schutsboom" {jrg. 4 deel 1, p. 26) 

GENEAiffiIE (3) 
door Kees Leijten 
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Kort voor zijn dood ontving ik van Ad va n Rij s wijk de 
kwartierstaat van Joannes van Hooydonk. 
Helaas is een van de Kwartieren onvolledig. 
Eigen naspeuringe n en intensieve naspeuringe n van 
Mevrouw Oostenrijk-Ranshuysen boden ons helaas geen nieuwe 
gegevens. 
Kunt U ons helpen? 

'-.~~ 
< . 1 ' 
." 

-Schil,~rij in S t . - Laur entiuskerk te Ulvenhout 

f to l?d l.uyfe17 



Tekening Er . Benitius Roosen 
Uit: Opwaarts 1954 

Het wapen ran \lgr. \ 'an Hoo,·donk 
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JOANNES VAN HOOYOONK, DE EFRSTE BISSCHOP VAN BREDA 
door Br. Chrysostaros Brouwers 

De eerste bisschop van Breda Johannes van Hooydonk 

Johannes van Hooydonk werd op 2 augustus 1782 te Ulvenhout 
geboren op de boerderij thans Strijbeekseweg 27, waar tot 
voor kort Martin van Hooydonk woonde . Hij studeerde aan 
de Latijnse school te Oosterhout: het Gymnasium Ooster 
houtanum, (in 1855 opgeheven) en aan het Seminarie te Ype
laar, dat toen nog Groot Seminarie was. In 1808 werd hij 
te Amsterdam priester gewijd en reeds het volgend jaar 
volgde zijn benoeming tot professor in de Theologie op 
Ypelaar . Toen in 1817 de president van het Seminarie: 
Adrianus Oome n (van Teteringen) overleed, werd Van Hooy
donk tot zijn opvolger benoemd. In hetzelfde jaar werd het 
Groot Seminarie verplaatst naar Hoeven, waar het thans 
nog gevestigd is. 
Tien jaar lang heeft hij deze belangrijke post van Semi 
narie-President met veel toewijding vervuld; toen viel hem 
de hoge onderscheiding ten deel door Paus Leo XII bij be 
sluit van 7 januari 1827 te worden benoemd tot Apostolisch 
Vicaris van Breda. 
Door moeilijkheden, die de Kerk onder het bestuur van Willem 
I ondervond, kon er in die jaren geen sprake zijn van Bis
schopswijdingen. Toen echter in 1840 Willem II aan de re
gering kwam, werd de toestand voor de Katholieken heel wat 
gunstiger. 
Reeds he t volgend jaar konden de Apostolisch Vicarissen in 
het Zuiden van ons land tot Bisschop worden gewijd; ook 
Mgr. van Hooydonk behoorde tot de uitverkorenen. Op 1 mei 
1841 had te Hoeven met grote plechtigheid de Bisschops
wijding plaats. We hadden n•1 wel Bisschoppen, maar nog geen 
Bisdommen: het duurde nog tot 1853 eer in Nederland de 
Kerkelijke Hiërarchie kon worden hersteld. 
Da t Bred a nu ook een Bisdom werd is voor een zeer belang
rijk gedeelte te danken aan Mgr . van Hooydonk; dat hij 
de eerste Bisschop werd ligt voor de hand. 
Van de vele verd ienstelijke werken, die Mgr. Van Hooydonk 
als Apostolisch Vicaris en Bisschop van Breda tot stand 
bracht, is vooral zijn zorg voor de uitbreiding en ont
Wikkeling van het Katholiek onderwijs bekend. 
Met grote belangstelling volgde hij de strijd om de vrije 
school in de jaren vóór 1848; zelf had hij door zijn ad
vie zen en aansporingen daarin een belangrijk aandeel. 
Zo schreef hij in 1848: "Als wij nu geen vrijheid krijgen, 
zullen we die nimmer krijgen ; het is dure plicht alles 
te doen wat mogelijk is" . 
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-Mgr. Van Hooydonk anno 

Toen door de Grondwet van 1848 de vrijheid van onderwijs •• 
verworven was, deed hij al het mogelijke om daarvan voor 
zijn Bisdom zoveel mogelijk te profiteren. 
Dat in het kleinste der Nederlandse Bisdommen niet minder 
dan zes onderwijsgevende onderwijs-congregaties ontstonden, 
spreekt in dit opzicht duidelijk genoeg. 
Steeds heeft Van Hooydonk met de Congregaties in nauw 
contact gestaan en leefde mee met de moeilijkheden en 
tegenslagen, waarmee al deze instellingen in de eerste 
jaren van hun bestaan te kampen hadden. 

Reeds sinds 1801 waren in Dongen de Zusters-Recollectinen 
gevestigd; in 1817 kreeg deze Congregatie Professor Van 
Hooydonk tot hun geestelijke bestuurder: dit was zijn 
eerste contact met de onderwijsgevende kloosterlingen 
Uit de Dongense Congregatie ontstonden die van Etten (1820), 
van Roosendaal (1830) en Oudenbosch (1838). Zo beschikte 
het Vicariaat over.vier vrouwelijke onderwijscongregaties, 

.evenzoveel centrales, waaruit een reeks van Katholieke 
scholen in verschillende plaatsen van het Vicariaat konden 
worden opgericht. Aan elk van deze vier Moederhuizen was 
tevens een pensionaat verbonden, waar spoedig ook kinderen 
uit het Noordelijk deel van o_ns land gelegenheid vonden een 
degelijke katholieke opleiding te ontvangen. 
De zusterscholen in Bavel en Ulvenhout werden vanuit ge
noemde congregaties gesticht. 
InOudenbos:::h begon Pastoor Hellemons in 1840 met zijn Broe
derscongregatie. Ook hier verrees naast de school voor de 
dorpskinderen spoedig een bloeiend Pensionaat, het bekende 
"St. Louis". En tenslotte stichtte Mgr. Van Hooydonk zelf 
in 1854 de Broedercongregatie van Huybergen, oorspronke
lijk voor de verzorging der Wezen van het Bisdom, maar 
naast dit Weeshuis begon men ook hier reeds in hetzelfde 
jaar met een jongenspensionaat, "St. Marie". Zowel 
St. Louis als St. Marie hebben in de loop der jaren hun 
werkzaamheid over leerlingen van heel Nederland uitge
strekt. 

Dit artikel verscheen eerder in Opwaarts, leerlingen
blad van de St . -Franciscus kweekschool . 
Het is enigszins aangepast. 

1: 

1. 

I • 

I · 
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DR. P. MELIEF: 'JOANNES VAN HOOYDONK 1827-1867' 

Breda's eerste bisschop was een· 
harde werker met heperl{te gaven 

Pastor naar ze1'entie11de-eeuws Frans model 

In het bericht \'an het O\'erlijden van Van Hooydonk aan de geeste

lijkheid \'an het bisdom prijst Van Genk hem wegens de stichting 
\'an ' 'ele parochies, de vernieuwing \'an kerken en pastorieën. de 
uitbreiding \'an het seminarie en de oprichting c.q . bernrdering rnn 
congregaties ten behoeve rnn onderwijs, ziekem·erpleging. de oprne

ding \'an wezen en de verzorging van armen . Hij \'ermeldt bm·enclien 
de volksmissies en de vele broederschappen , die onder de leiding Yan 
de bisschop tot stand gekomen zijn . Door deze werken 1an zijn 
apostolische ijver heeft Van Hooydonk zich ··een onvergankelijk ge
denkteeken gesticht . .. ". 1 Secretaris Van Spaanclonk legt in zi_in 
necrologie \'an de bisschop e\'eneens de nadruk op diens aktil"iteiten 
als herder van de gelm ige kudde . 2 

o,·er de jeugd rnn \'an Hooydonk. zijn studiecapaciteiten en stu
dieresultaten is bij gebrek aan gege1·ens "einig met zekerheid te 
zeggen . Op grond rnn de latijnse ,·er handeling bij het Yerlaten \'an de 
latijnse school te Oosterhout mag onder alle rnorbehoud misschien 
gekonkludeerd \\Orden dat hij een middelmatig student was . Het 
latijn dat hij schrijft is niet fraai. 21 In het boerengezin waarin hij 

opgroeide, zal hem een tridentijnse noomheid zijn bijgebracht. die 

sterk Frans gekleurd was . \\ 'aarschijnlijk heeft hij er de spaarzaam
heid leren beoefenen, die hij later aan 1·ele pastoors en kerkbesturen 
\'Oorhoudt. Hij gaf zelf het 'oorbeeld. Bij zijn overlijden liet hij een 
kapitaal \'an f 1800,- na.22 

Aan de oude bisschop \ 'an Hooydonk zou men kunnen verwijten 
dat hij zich niet tijdig terugtrok. "aardoor hij een bestuurs,·acuüm 
\'eroorzaakte . Dit is niet onjuist . Echter, rnlgens de traditionele 
op1·atting sloot een bisschop een huwelijk met zijn bisdom. Dat 
duurde mort tot de dood hen scheidde. 23 

-Enkele fragmenten uit "Joannes van Hooydonk 1827-1867" 
cloor Dr. P . Melief p . 386 en 398 . 
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Oooen van c!e C4:J'tl'elaer 

Corne l is G1jsbrecht Ant.on i ·· Anneir.e Joost 

• Gir.neAen 07-09-1684 

.f. Ba;1el 1749/17SO 
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R.K . 
Bouw::i.an 

Ginneken 18-12-1707 

Oomen , Antonia Cornelis 

*Ginneken ± 1720 

Ginneken 14-2-1794 

Gin."leken 1763/1764 

R.K. 

([; Ginneken 30-01- 1752 

1112 
Pepe rgen, Luc ia 

* Ginneken 20-01 -1754 

Gi nneken 20-06-1808 

) R.K.~Huisvrouw 

CiD Ginneken l O oktober 1776 , Priester gewi jd te Amsterdam 
Professor Seminarie 
President Seminarie 
Apostolisch Administra t or vàn Breda 
Biss chop van Dardanie i .p.i. 
Eerste bisschop van Breda 
Begraven op seminarie kerkhof 

15-12-1808 
07-06- 1809 
10-65- 181 7 
07-01-1827 
01-05-1842 
04-03-1853 
28-04- 1868 
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1 cl~fó7?'?7e4 
L .JtJtf.67 

_______________ ____ , ,_. 

-Uit het doopboek van Ulvenhout 

Voorname inboor 1 in gen. JoAXXES vAx HooYDOXK eerste 
bisschop rnn Breda, zag hier het le\·enslicht 2 Aug. 1782. Zijne 
ouders, Adriaan mu Hooydonk en Lucia Ptbergen, beiden stammend 
uit een oud boeren-geslacht, hadden in eigen bedrijf eene hofstede 
onder Kotsel. Na de humaniora doorloopen ie hebben aan de bloeiende 
Latijn$che school te Oosterhout, \\'erd hij aangenomen op het seminarie 
in de Karrestraat te Breda. De priesterwijding ontvin" hij ] 8 Dec. 
l SOS te . .\msterdam. Den volgenden zomer werd rnn Hoovdonk aan
gewezen voor het professoraat aan het Bredasche semin~rie bij de 
benoeming van Nic. v. d. Corput tot pastoor rnn Groot Zundert 7 Juni 
1509. Hij muntte er uit, zegt zijn leerling Kruger, door d~idelijke 
voorstelling en uiteenzetting der vraagstukken. Toen het seminarie, 
sinds September 1809 gevestigd op het buitengoed Ypelaar, in 1817 
\verd overgebracht naar het huis Bovendonk te Hoe,·en, legde Adr. 
Oomeu het bestuur ervan neder en werd hij als president vervang~n 
door prof v. Hooydonk. Spoedig was deze de rechterhand van den aldaar 
resideerenden vicaris A. van Dongen, na wiens dood paus Leo XII 
hem ï Jan 1827 \·oorloopig belastte met het bestuur mu het Breda
sche vicariaat. In zijn eersten brief aan zijne onderhoorige geloo,·igen 
noemt hij zich "provisioneel vicarius apostolicus", in latere steeds 
"administrator apostolicus", nog in 1838 met bijvoe"ill" van interi-

' 0 0 " 
mus'. De nieuwe bestuurder nam het zegel in gebruik, waarmede zijn 
voorganger ambtelijke stukken had bekrachtigd : het Lam Gods, rustend 
op het Boek des Levens, met als randschrift de spreuk : Simpliciter et 
conjidentei·. 

Op 's konings verlangen werd door paus Gregorius XVI Zeeuwsch 
Vlaanderen onttrokken aan de rechtsmacht van den bisschop van Gent 
en het bestuur ervan opgedragen aan den Bredaschen vicaris. Deze 
richtte 5 i\Iei 1841 zich tot de geestelijkheid dier Zeeuwsche districten 
om haar in kennis te stellen met het pauselijk besluit. ' 

' ----- ---------- -- - - ----- ·----
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Bij breve van 14 Jan. 1842 werd v. Hooydonk benoemd tot bis· 
schop van Dardanië i. p. i. ~Igr. van Wykerslooth diende hem 1 i\Iei 
1842 in de parochiekerk van Hoeven de bisschoppelijke wijding toe. 
Bij het klimmen der jaren meende ~Igr. van Hooydonk de hulp van 
een coadjutor niet te kunnen ontberen. Hij koos zijn dorpsgenoot 
Ant. van Dijk, en na diens dood den pastoor der St. Antonius-kerk 
te Breda, Joannes van Breugel. Paus Pius IV benoemde ook dezen 
tot bisschop van Adras i. p. i. met recht van opvolging op 31 Jan. 
1849. De nieuw'e coadjutor hee:ft de bi5schoppelijke wijding niet ont
vangen, aaar hij na een ziekte van w·einige maanden in zijn pastorie 
overlee•l. De derde bisschop vai1 Adras werd Joannes Yan Genk, 
pastoor-deken te Aardenburg, gelijk in een openbaar sclll'ijven van 
15 April 1851 aan de onderhoorigen 1Yercl medegedeeld. 

Reeds zagen de ~ ederlandsche btholieken de herstelling der 
kerkelijke hierarchie aanstaande; doch het Bredasche vicariaat was 
beducht voor eene mogelijke inlijving bij een ander bisdom. Op den 
drin,"enden wensch van zijne geestelijkheid en zijn volk richtte vicaris 
van Hooydonk 29 Oct. 1851 een schrij\·en aan ·den prefect der pro· 
pagand·a. Daarin vraagt hij, dat de aanstaande organisatie ook zijn 
vicariaat zal ten goede komen. :Met blijdschap zal de verheffing tot 
bisdom worden begroet waarin de oude zetel van Antwerpen zal her
rijzen. Aan dien billijken wemch is voldaan. De pauselijke breve van 
4 Maait 1853, welke de kerkelijke hierarchie voor Nederland heeft 
hersteld, verhief het Yicariaat van Breda tot bisdom. Op 9 April 
bracht de Tilburgsche kapelaan .A. van Heek namens den benoemden 
aartsbisschop van 'Ctrecht aan ~Igr. van Hooydonk te Hoeven de 
officieele stukken, en H dagen later werd deze door den internuntius 
Belgrado in het bezit van zijn bisdom gesteld 

Den vijfden :\lei richtte de eerste bisschop van Breda zich met een 
plechtig woord tot zijne geloovigen: .gebenedijd zij God, de Vader 
van onzen Heer Jezus Christus, de Vader der bàrmhartigheicl en de 
God aller vertroosting." En hij is getroost in zijn vergevorderden 
ouderdom, dat het vicariaat, na zoo veel onzekerheden op den vasten 
voet van bisdom is geyestigd. 

Nog vijftien jaren leefde bisschop van Hooydonk. Een half jaar 
voor zijn dood had hij het bestuur van het bisdom overgedragen aan 
zijn coadjutor. Hij overleed op het seminarie te Hoeven 25 April 

1868. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet ouder een fraai graf. 
monument in een dwarskoor der kapel. In lû20 werd het lijk en hel 
monument overgebracht naar het kleine kerkhof van het seminarie; 

H;: 

De Parochiën in het bisdom Breda 
G. C.A , Juten 1935 
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-Huwelijksakte ouders. 

-Huwelijksakte Grootouders . 

-Over 1 ijdensakte . 
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Handtekening \'3n J. ,·an Hoo,·donk uit 1838 

Uit: 
Joannes van Hooydonk 1827-1867 
Dr . P . B . A , Melief ZHC 71-1 987 
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Jim J:OOll DE Zffl V.J.\' Z.-ILWl.:U 

7.IJno Ooorluchlli;c lluoll'"nnrdllJlarltl 
llll!S:öt; 11 ; :-; t:Un 

J 0 A N N E S V A N H 0 0 IJ D 0 N K , 
BJSSCllOl' V.\N DUKDA, 

HUISPRELAAT VAN Z. ll. t::> AS:ölSTE:!IT·BlSSCHOP 
BIJ DEN l'AIJSELI.TKEN TROON, KOl!lIANDEUR DER ORDE 

\"AN DEN NED.ERLA:\USCIIEN LEEUW ENZ . 

Geboren te Ufoenl1out (Gemeente Giimekeu), :3 Aug. li8:J . 
Priester gewijd te Amsterdam, 15 Dcc. . . . . . . 1808. 
Professor ann het Seminarie rnn llt~da, 7 Junij .. . 1809. 
Pre~idcnt "an gemeld Seminnriü , 19 llfci . . ... . , 18li. 
Aa~gcsteld tot .Jdmi11istralor Apostolie1· rnn het Vica- '" 

rmat van Breda door Z. II. LEO X, 7 Jan . . ... lb~7. 
Renocmll tot Bisschop 1>a11 D11rda11ië, i.11. i ., lloor Z. II. 

GuEGOIJ.lUs XVI, H Jan . - eu yeco11sacreerd, 1 Mei. 18-l!:!. 
Verheven tot eerslcm Bisuhop rrm B,-eda door Z. H. 

Prn:i IX, ·~Maart .. ..... .. . . . . . . .... l8ö3. 
01·erledc11 in voornoemd Seminarie, 25 April . ... 18G8. 

F.n aldaar hcgranm <l cn ~'l daaraanvolgende. 

Gij zijt ~ctuigen, en God, hoc... regtrnanlig en onbe
rispelijk '\ij voor U, Gdool'igen, geweest zijn : gelijk Gij 
weet J1oc Wij, e1·c11 als e.;n rndcr zijne kinderen,. . . U 
betuigd heli hen, dat Gij wanilelcn zoudet Godc waardig, 
Die U tot 1.ijn rijk en zijne heerlijkhe id geroepen heeft. 

1. Tm:ss. IL 10, 11, B. 
ZIJNE N.-\GEDACHTE:-1IS Z.-\J, IN ZEGENING ZIJN. 

I. ?.beu. III. 7. 

-De Parochiën in het Bi sdom Breda - 1935 - G.C . A , Juten 
·-Joannes van Hooydonk 182 7-1 867 - 1987 - Dr.. P , B,A Me l ief 
-Bissch op Van Hooydonk - Br . Ch rysostomos Br ouwers in 

" Opwaarts " 
- Archief Ad van Rijsewijk 
- Eigen bibl i otheek en a r chief 

-Met dank aan Ma r ie- Lou i s e van den Wi jngaard en drs . 
Pe t er Toebak van h e t geme ente-:-archie f te Bre da 
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HET MICRO-RELil:;F IN EEN DEEL VAN DE CHAAMSE 
BOSSEN 
door Drs. H. Thiadens 

Noordelijk van de Oude Maastrichtsche baan liggen een aantal 
laagtes met steile omranding (1) zoals bij het Ossengoor, 't 
Wolfsgat eri andere niet nader met een naam aangeduid meer naar 
het oosten. 
In een relatief hoog gelegen terrein aan de zuidzijde en west
zijde van het Ossengoor zien we een langgerekete laagte, die 
in het hogere terrein het Ossengoor vergezeld. Er is dus veen 
opgeklor.unen tegen dit hogere terrein, waardoor er in de zone 
tussen veen en zand zich veel water ging verzamelen met als 
gevolg enige watererosie in dit hoger liggend terrein. 
Oostelijk van het Wolf sgat is ook een laagte weergegeven met 
cijfer 15. Ten noorden van deze laagte ligt met stippels aan
gegeven een relatief hoog liggend terrein met .daarin enige 
geulen en een kom. Ook deze struktuur wijst op de uitbreiding 
van het veen naar hoger liggende gebieden. 
Niet ver van de Oude Maastrichtsche baan ligt het Meiven. 
Noordelijk van dit ven ligt een ruggetje met richting ZE-NO. 
Boven in deze rug vinden we weer een aantal kommen en een 
geul of trog, die de richting van de hoogte aanhoudt. Het 
veen heeft zich dus uitgebreid vanuit het Meiven tegen genoem
de hoogte. Mogelijk is er ook veen vanuit het Wolfsgat en aan
sluitend in de inbuiging van de hoogtelijn van 17~ m. geweest, 
dat de rug noordelijk van het Meiven naderde en er tegen op
klom. De kommen en de trog zijn dan door het water ontstaan, 
dat zich boven op de rug een uitweg zocht. 
Enige kommen kunnen neren zijn. Te denken valt ook aan gaten, 
die ontstonden door het afsmelten van ijslenzen. In de winter 
was immers de grondwaterstand hoog in deze rug, die aan beide 
zi j den werd omgeven door opklimmend veen. 
Het stijgende grondwater kon dan ijslenzen vormen, die de 
grond erboven opdrukte, waardoor deze barstte en later het 
zonlicht de lens kon doen smelten. Mogelijk overdekte eens het 
veen deze rug. De zandmassa eronder was dan verzadigd met wa
ter, waardoor dit zand in beweging kon komen en er gaten ont
stonden overeenkomstig het ontstaan van opdooigaten na de win
ter in een wegdek. 
Bij cijfer 23, dat aangeeft dat we daar op 23 NAP zijn, is een 
kleine depressie aanwezig met rondom weer geulen. Ook de de
pressies ZO van de Oude Alphense baan, gelegen in een relatief 
hoog gelegen gebied, worden weer begeleid door geulen. 
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Vereenvoudigde weergave van het reliëf in een deel van 
de Chaamse bossen. 

1. Relatief hoog gelegen terrein. 
2 . Steile rand, 
3. Minder steile helling. 
4. Een of meer kleine ronde tot ovale depressie s. 
5. Middelgrote depressie, 
6. Een of meer kleine geulen. 
7. Ven of vijver. 
8. Roode Beek. 
9. Weg. 

a. Grillig reliëf, niet of slechts zeer ten dele veroor-
zaalt door recente verschuivingen. 

d. Jonge duinen. 
g. Groeve. 
r. Voorzieningen ten behoeve van de dag- of verblijfs

rekreatie. 

De hoogtelijnen van 15, 17~ en 20 meter zijn aangegeven 
met s tippels. Bovendi en is van enkele punten de hoogte 
in met ers boven N.A.P. aangegeven. 
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Konklusie: Ook in dit deel van Noord-Brabant hebben zich lo
kaal heel wat veenbulten on-i:wikkeld, die zich in horizontale 
en vertikale richting hebben uitgebreid, waardoor op de ho
ger liggende terreinen tijdelijk veel water kwam, dat een 
eigen micro-reliëf deed ontstaan. 

DIT ZIJN ZE (3) 
door Kees Leijten. 

Ook de foto in deel 86 van onze Brieven van Paulus lokte 
weer meerdere reakties uit. 
Wie dame nummer 5 is kwam echter niet uit de verf. 
Ons trouwe lid Louis Remysen deelde ons mee dat de dames 1 
en 2 zijn zussen zijn. 
1. To Remysen Ze was gehuwd met Nil van Dun uit Meersel. 

Ze trouwde in 1935 op dezelfde dag als Chiel Heyblom, 
aldus Louis. 

2. Jo Remysen. Zij overleed dit jaar(1991 ). 
3. Louise Serraris. 
4. Cor van Nijnatten. 
5. ? 
6. Anna Emmen. 

KONTRIBUTIE. 

In de Brieven van Paulus 86 vond U een verzoek tot het be
talen van uw jaarkontributie (1-9-91 tot 1-9-92). 
Hebt U al betaald? 
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M 1~S1 EPROCUUR. 

PATER~ om HH.HARTEN 
NIEUW YPELAAR 
Nw. GINNEKEN 

(post Bavel) 

giro 53378 

- Een missiebusje uit Bavel. 
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De slagzin "Breng 'ns wat mee voor Paulus" doet het nog steeds 
goed. Van allerlei leuke dingen konden we weer toevoegen aan 
onze kollektie. 

Bibliotheek. 
Copy Aardr.Woordenboek v~d.Aa(1832); gebonden Katholieke 
Illustraties(1940-1952), serie boeken over onze gemeente, 
boek van Coupeuses. 

Café. 
Kruik "Nieuw-Ginneken" bier. 

Curiosa. 
Bidstoel uit schuilkerk Ulvenhout; aansteker "'t Hoekske"; 
putjesschep; poederdoosje en muziekboek. 

Electra. 
oud copieerapparaat; ouderwetse koperen fittingen; porce
leinen fittingen en 4 ouderwetse telefoons. 

Foto-apparatuur. 
oud fototoestel. 

Kelder. 
0ude weck bosbessen. 

Keuken. 
Notenkraker; vleesvork en vleessnijmachine . 

Kleding. 
Doopkleertjes; kanten onderjurk en knieband. 

Land-en Tuinbouw/veeteelt. 
Oude spanzaag; schapenschaar; merkijzer voor vee; melkkan en 
lantaarn. 

Oudheidkamer. 
Clivia cachepot; huiszegen(Kevelaar); oude plumeau; 2 olie
lampen en kachelpook. 



Religie. 
Schilderijtje 1 e Communie; schilder.ij tje Engelbewaarder; Ma
riabeeld; missiebusje Paters HH Harten en H.Hartbeeld. 

Religieuze Bibliotheek. 
Encycliek Casti Cannubii; 1e H;Communieplaat(17-4-1898); 
boeken: Priesterleven, "'n onvergetelijke Paus", 10 paüsen 
en oude bidprentjes. 

Religieuze Kleding. 
Bursa(zwart); manipels(zwart,paars,rood). 

Schoenmaker. 
Stel leesten. 

School. 
Kaart Palestina; Kaart met tijdbalk; Kaart West-Indië; we
reldatlas; Wandplaten H.H.Sacramenten. 

Smederij. 
IJzerzaagbeugel en oliespuit. 

Speelgoed. 
Grote pop. 

Timmerman. 
Ouderwets waterpas en set kasthengen. 

Uniformen. 
Douane-uniform anno 1990. 

Verkennerij. 
Twee koppels. 

Wereldoorlog II. 
Pakje Amerikaanse sigaretten en pamflet. 

Winkel van Sinkel. 
Winkelblikken; koekblik; sigarenblikken en koolfilters voor 
sigaretten. 

De schenkers waren: 
De heer, mevrouw, fam.J.v.d. Aa, R.v.Beek, M.Beyer, J.Bode, 
J.v.Boxel, J.Bruininks, C.Coenders, W.Colsen, P.Constant
Rebecque, P.Dickhoff, J.Dijkhuizen, C.v.Ginneken, S.Graauw
mans, H.v.Kaam, J.v.d.Leur, A.Lodewijk, J.Oomen, N.Peters, 
J.Roovers, C.v.Schendel en de Rosmolenschool. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllll 

Er zijn ook 
andere 
kerstliedjes 
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Kerstliedjes. Misschien vind~ U het nog een beetje yroeg,zo 
kort na Sinterklaas? Maar per slot van rekening . heb ik al 
vóór 5 december vrachtwagens vol kerstbomen op de weg gezien. 
Hoe ze die tot na 26 december groen willen houden is mij een 
raadsel. Met kerstliedjes is dat gemakkelijker. Die blijven 
eeuwenlang "groen". 
Ze blijven een leven lang goed en ze zijn, behalve voor de 
kerstdevotie, ook heel bruikbaar voor de kerstomzet. Wat dat 
betreft onderscheiden Sinterklaas en Kerstmis zich niet van 
elkaar. U zou vreemd opkijken, denk ik, als u in mei plotse
ling Marialiedjes zou horen klinken in het winkelcentrum.Maar 
die ene nationaal "vereerde" heilige en het zoetgevooisde 
"Stille Nacht" en andere bekende kerstliedjes zijn nu eenmaal 
ten bate van de koopavonden geannexeerd. 
Dat U die kerstliederen daarna wellicht in de kerk of op kerst
zangavonden uit volle borst meezingt, zegt meer over het 
sfeertje dat ze oproepen dan over de devotie die ze uitstralen. 
Hoe spijtig dat u dat misschien ook zult vinden, het zijn ge
bruiksartikelen geworden. Net als de kerstboom en de ballen en 
de kaarsen en, als u het e'en beetje meezit, de kalkoen. 
Maar het kan u mogelijk tot troost zijn , dat het niet met alle 
kerstliedjes zo is gegaan. Want vóór "Stille Nacht" · en "De her
dertjes" hun in trede deden in het kerkelijk en huiselijk reper
toire, waren er andere kerstliedjes , die, op uitzonderingen na, 
grotendeel s z ijn vergeten. Waardoor? Ik weet het niet. Niet 
doordat ze minder mooi zijn, want het tegendeel is waar . En ook 
niet doordat ze in hun tijd niet populair zijn geweest , want 
het waren juist volkse liedjes.Nee,het zal er wel mee te maken 
hebben dat ze mondeling zijn doorgegeven in de tijd dat er nog 
geen radio en grammofoonplaten waren en l ang niet iedereen kon 
lezen en schrijven. 
Mogelijk herinnert U zich nu de naam van Harry Franken uit Wee
bosch, Bergeyk, die al zo'n jaar of 15 in de Kempen en ook in 
de rest van Brabant op zoek is naar oude , vergeten volksliedjes . 



Kerstlied Aalst 

~c. i ~ 1 J 1 l j 1 i i r I 

I r1VJ- ~ -dh dit.. komt h.tal..w. Và.\l. .z.ijYi b-oon aJ ~ r ~ we,w<, 

b~ s 1 i 1 r 1 r i 1 r r 1 J r 1 f 1 

1 vrolijkheid is geboren 
waar zolang op is gewacht 
waar van tevoren 
iedereen naar heeft getracht 
messias die komt heden 
van zijn troon af naar ons wens 
en brengt vrede 2x 
op de aarde aan de mens 

2 de engelen serafienen 
verlaten 's hemels woning 
en komen dienen 
hunnen heer en koning 
door hen komt die blijde tijding 
hier en overal vermeld 
maar eerst bij de 
bij de herders op het veld 

3 gloria in excelsis 
deo et in terra 
pax hominibus 
bone voluntatis 
zongen die engelen boven 
rondom het beestenkot 
en zij loofden 
hunnen schepper heer en god 

4 de kou die doet beven 
die het al leven 
die gaf het leven 
dat leeft of ooit zal leven 
den bliksem en den donder 
kommandeert die grote god 
't lag o wonder 
in een kribbe of beestenkot 

5 komt laat ons tezamen 
gaan groeten onzen koning 
god heer en koning 
in zijn slechte woning 
en wensen hem willekom 
die de schepper is van al 
willekom willekom 
bij ons op dit tranendal 

Volgens de zegsman moet er nog een couplet zijn geweest, dat begon met: 
os en ezel met hun asem 
't kindje verwarmen 

- pagina uit het boek van Harrie Franken. 
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Een tijd geleden ben ik een dag met hem op speurtocht geweest 
door West-Brabant. Na het verslag daarvan in de krant heeft Harry, 
zo vertelde hij mij, zo'n 60 reacties gehad van Westbrabantse 
mensen die, óf in hun geheugen, Óf in de la van het dressoir, 
nog over zulke liedjes beschikken. Zo groeit zijn verzameling, 
die hij in boekvorm publiceert. 
Maar Harry Franken doet er meer mee. Voor zover hij tekst en 
muziek niet helemaal gaaf heeft kunnen achterhalen bewerkt hij 
de liedjes zo authentiek mogelijk, zodat hij ze met zijn 
huisorkest "Ut muziek" ook kan uitvoeren. Wat je dan te horen 
krijgt is te beluisteren op twee grammofoonplaten, de eerste 
twee van wat een serie van vijf moet worden onder de verzamel
titel "Liederen en dansen uit de Kempen". 

Die titel kan wat verwarring wekken. "Het ziJn liederen", 
zegt Harry Franken, "die in heel Brabant bekend zijn ge
weest. Met Kempen bedoelen wij alle zandgronden tussen de 
rivieren van Brabant, de Schelde, de Maas en de Demer". 
De eerste van die platen is gevuld met oude kerst-en nieuw
jaarsliedjes, waarvan er zelfs uit de middeleeuwen stam
men. Ze komen uit de rijke tradities die vroeger rond de 
winterfeesten, rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn ontstaan 
en waarin vooral liederen onmisbaar waren. Ze zijn in 
Noord-Nederland vrijwel verdwenen, maar in de Zuidelijke 
Nederlanden zijn ze nog lang zingend doorgegeven. Wa t la
tijnse woorden in het refrein verwijzen soms nog naar hun 
kerkelijke afkomst, maar verder zijn ze heel volks, ont
roerend en naïf soms, zowel in hun tekst als in de muziek. 
De uitvoering door "Ut muziek'', heldere zang begeleid met 
viool, accordeon, strijkbas, fluit, doedelzak, trom en 
rommelpot, laat die prachtige eenvoud volledig in haar 
waarde. Ik vind het een feest om er naar te luisteren. 

Knipsel uit "De Stem". 

1) Liederen en dansen ui t de Kempen. 

MUSEUMMAGAZINE VERSCHENEN 

Onlangs is het Museummagazine 1991 verschenen. 
Het beschrijft in het kort alle Brabantse Musea. 
Het magazine is gra t is verkrijgbaar in ons museum. 



88 

RffiIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (8) 
door Christ Buiks 

Luchtenberg was in 1692 even groot als in 1708 

Schout Engel Boone en schepenen verklaren dat het hen 
zeer "wel kennelijck" is dat Johan van Beaumont zaliger, 
in zijn leven Kolonel van een regiment voetknechten geen 
andere onroerende goederen heeft bezeten dan de hoeve 
Lochtenbergh "ofte wel in de wandelingh Beaumonts hoeve". 
Deze hoeve lag rondom in zijn grachten en wallen, zonder 
dat er grond van iemand anders tussen de percelen in lag. 
Op het terrein stond maar één boerenhoeve, waar steeds 
een pachter op gezeten heeft. Beaumont kocht Luchtenberg 
in 1692 en zijn weduwe verkocht deze op 10 februari 1708 
aan kapitein David de Bracalau. 
Het oppervlak was prec ies even groot als in 1692. R72, f126. 

Ov~rval op Hondsdonk 

Marten jan Vrients, wonend op de hoeve de Hondsdonk, ver
klaart voor schepenen dat op 20 september 1708, een don
derdag, 's avonds om ongeveer 7 uur bij hem ih•, zijn huis 
zijn gekomen 9 jongelui, die hem onbekend waren. 
Zonder enige woorden of redenen werd de pachter, zijn 
knecht en de schaapwachter vastgebonden en in de kelder 
geworpen. Toen begonnen de jongelui de opslaande kisten 
en ook de kasten leeg te halen. 
Ze namen de wollen en linnen kleren 

had diverse kle-

HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING (12) 

WINTERMAAND - WENDEMAAND-DECEMBER. 

Op Sinte Lucei (13 / 12) 
lengen de dagen een hanenschrei. 

LOUWMAAND - VORSTMAAND-JANUARI. 

Als 't op St.Hilarius vriest 
Dan v riest het zes weken aan een stuk. 
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CATECHISMUS VAN DE GEMEENI'E BREDA 

Bij de aangift e van de geboorte van Ad van de Klashorst 
kreeg haar vader op het gemeentehuis een catec hismus 
van de gemeente Breda over de voeding van z~i~elingen. 
Een merkwaardig boekje, dat we hier graag presenteren. 
Ad van Eyl-van de Klashorst schonk het ons op de laatste 
jaarvergadering. 
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A~ Natuurlijke voeding. 

l. VRAAG. Wat verstaat men onder natuurlijke 

voecling van clcn zuigeling? 

ANTWOORD. De voecling met de moedermelk. 

2. V. Wat is cle voornaamste eigenschap dezer 

voeding? 

A. Zij is, boven alle anclere, verreweg cle beste. 

:-! . V. Waarom is tlcze voeding cle liestc? 

A. ie omdat r.le zuigeling door de borstvoeding het 

beste groeit ; 

2• omdat clc rnigcling er het s.terkstc door wordt 

en <lus, wanneer hij ziek mocht worrlen, eerder zal 

~cnezcn. 

4. V. Kan iellere moeder haar kind 1.elf voeden? 

A. Geenszins; doch 1.ij iS verplicht dit in ieder geval 

te beproeven, en moet er slechts in enkele gevallen 

geheel of gedeeltelijk van afzien. 

ii. V. \Van neer moet de moeder \':til zelf voeden 

· geh1•e/ afzien ? 

5 

A. Omclat dan de maag van het kind van streek 

wordt gebracht. 

10 V. Tot wanneer moet het kind uitsluitencl aan de 

horst wonlen gevoecl? 

A. Tot dat het JO of 11 nw.anclen mul is. 

11 V. Moet het van cle horst clocn plotseling geschieden? 

A.. Neen, integenclecl ; men begint langznmerhancl 

de horslmaaltij<lcn te Ycrmi11dercn en geve hiervoor in 

tic pla:tts eerst verdunde melk, later volle melk en 

meelpap (rijstemeel of griesmeel). 

12 V. Wanneer moel het kind geheel van <Ic borst zijn'.' 

A. Zoodra het één jaar is. 

13 V. Is het geven van 1lc borst aan oude kinderen 

nacleelig? 

A, Ongetwijfeld, zoowel voor clc moeder als voor 

het kind. 

4 

A. 1 • Indien ?.ij zeer zwak is; 

~" Indien zij voortclnrcnrl ziek (bijv. teringachtig) is: 

a• Inllicn hare borsten of tepels voor het zoogen 

ongeschikt zijn. 

(In deze· gevallen vrage men clcn dokter om raacl). 

li. V. Wanneer moet <Ic moccler van 7.Clf voeden .i:edul· 

tdij/; afzien ? 

A. Indien hare horsten niet volcloendc melk bevatten. 

Zij is clan evenwel verplicht haar kinll zoo dikwijls zelf 

te voellcn als dit haar mogelijk is, 

7. V. Hoc dikwijls moet het ki nel gevoed worden? 

A. Des claags, gcrlnrcnde de l• m:t:tnd niet meer 

dan zeven maal en wel gercgelcl om de twee en een 

half uur; gedurende de 2•, :~· • .j.c en (j• maand niet 

meer clan zes maal en dus om de drie uur, terwijl na 

clien tijll het kind slechts vijf maal per dag gevoed 

wordt. Des nachts mag men het in cle eerste maanclcn 

zoo noodig nog eenmaal voeden. 

8. V. Hoc lang moet iedere voeding duren? 

A. Ongc\·ecr een kwartier, waarbij slechts éénc borst 

gegeven worrlt. Alleen bij oudere kinclcren kan het 

noodig zijn bcic!c borsten te geven. 

!). V. Waarom mag het kind niet te dikwijls en te 

lang gcvoc1l wcmkn '.' 

B. Kunstmatige voeding. 

\! R/\.:\(;, \Vat \'crstaat 111c11 onder knnstm:itige 

voeding \':In den zuigeling? 

ANT\\'OORI>. l>e voeding 111et iets :inders dan met 

mocdermdk. 

'.! V. Wanneer mag clezc voeding in clc plaats cler 

natuurlijke voecling treden? 

A.. Slc:chts bij uitzondering, en :illcen clan w:innecr 

de moeder v:in het zelf zoogen moet afzien. (Zie blad

zij<lcn :1 en .J, vraag .J, u en G). 

3 V. Is alle voc<lsel voor den zuigeling geschikt? 

A. Neen, alleen licht verteerbaar voedsel , <lat met 

de moedermelk in s:1111c11stelling overeen komt. 

·I V. \V:1arv:tn k:tn men een clergelijk \'Oeclsel bereiden? 

/\.. Va11 goeclc koemelk. 

;, V. Wat verstaat men onder goede koemelk? 

A. C:occle koemelk mag niet :i:ingelcngcl zijn, mag 

;::ee11 n1il of stof h~v :itten en moet vcrsrh zijn. 

'8 

\0 ..... 
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G V. Op welke wijze berciclt men van koemelk een 

'goe1l zuigelingenvoeclsel? 

:\. 1" Door de melk te koken, een paar minuten te 

l:iten cloorkoken, clan snel af te koelen en toegeilekt 

op een koele plaats te bewaren; 

2• !>oor hij voeging 1·an zui1·er gekookt water en witte 

suiker. 

'; V. Hoc kan men dc gekookte melk snel afkoelen~ 

A. Door de melk met p:rn en al in een emmer koud 

water te z.etten. 

S.V. .Met hoeveel water moet clc melk verdund wor<len? 

A. Dit is afhankelijk van den lceftijcl van het kincl, 

en wel geve men: 

ge1lurenrle cle J •• maand 3 maal zooveel water als melk, 

2• en 8• maancl 2 maal 1.0oveel water 

als melk, 

geduren<le de 4• en i1• maancl evenveel water als melk, 

• ts•· en 7• maand ~ maal zooveel melk als 

water, 

na de 7• maand onverclunde melk . 

\J V. .Moet clc hovcnstaancle verandering in samenstel

ling van het voedsel op den dag af geschieden? 

A. Geenszins; men verandert het voedsel voor den 

zuigeling steeds geleidelijk. 

!I 

meer; cloch 111ag nooit meer clan een geheele theelepel 

toege1·ocgtl worclen. 

13 V. Mag het kind zijn l'oedsel koncl gebruiken? 

A. Nel'n; rlit moet steeds !anw-warm zijn. 

14 V. Hoeveel m:taltijden kan men het kind in een 

clag en nacht ge1·en? 

A. Des daags gedurende clc 1• 111aantl niet meer 

dan zeven maal en wel gcregelrl 0111 de twee en een 

half nnr; geclnrenrlc cle 2•, 8°, 4• en ii" maanrl niet 

meer clan zes111aal en dns om 1lc clrie nnr, terwijl na 

clicn tijd het kine! slechts vijfmaal per tlag gevoed wortlt. 

Des nachts mag men het in de eerste maanden zoo 

noodig nog eenmaal voeden. 

lü V. Op welke wijze wordt .het voedsel aan het kin1l 

gegeven? 

A . In de eerste acht maanden cloor middel van 

een goecle znigfl,esch ; na dien tijcl kan men van een 

kopje of lepel gebruik maken. 

Hi V. ~lag cle mocclcr het k.ind met cle flesch in 1lc 

ll'ieg kggen? 

:\, Net·n : zij lll'e111t hd kind op clcn sc:hont en 

bat het clc Jlcsch langzaam leeg clrin ken. 

17 V, Wat verstaat men oncler een goede zuigllcsch ? 

s 

10 V. Welke hoeveelheid van het, volgens 1le gegeven 

regels, bereide voeclsel mag het kin1l bij eiken 

maaltijd gebruiken ? 
A. Ook clit hangt af van clcn leeftijd van het kind, 

en wel geve men : 

gedurende <Ic eerste drie clngen 2 soeplepels of 30 gram, 

" 01·erige dagen der 1• week 3 soeplepels 

of ·I'• gram, 

gcclurcncle de 2•, :1• en 4• weck ü soeplepels of o;r, gram, 

" 2• maand 8 " • 120 

3• en 4• maancl 10 • • liJO " 

r1f" (jr 7• ,. 1 :.! " " 180 

S• O• 1 O• " 18 " " 1 Oü 

"11• en 12• " J.I " "210 ". 
(Om de aangegeven maten te kunnen uitmeten, 

koope men bij den apotheker een neschje van 30 of 

üO Gram.) 

11 V. Moet dc vermeerdering van cle hocveclheicl 

voedsel plotseling geschieden? 

:\. Integendeel altijd langzamerhand. 

1~ V. lloevccl suiker moet hij eiken maaltijcl gevocgcl 

ll'OTC!cll r 
A. t ;edurendc cle eerste veertien dagen slechts een 

halve theelcpel. Na dien tijd geeft men geleidelijk wat 

10 

:\. Jten llescli van cloorzichtig, ongekleurd gins, 

l'Oorzien 1·an een groote zuigspecn 1.0nrler slang. 

18 V. Wat heeft men hij de voeding met de nesch 

bijzonder in acht te nemen? 

:\. 1 • Men zorge er voor dat ·de flesdh steeds goed 

schoon gema:tkt worclt. Het afwisselen<l gebruik van 2 

flesschen is daarom zeer aan te · rari~n. Zoo1lra de llesch 

gelecligtl is, make. men clie, met heet water, goed schoon, 

en beware ze in kon<l zuiYcr water. 

~· De speen moe.t na gebrnik en na zoowel van 

binnen als van buiten gereinigd te zijn, eveneens in 

koud zuiver water bewaard worclen. Zij moet yoorzien 

zijn v:in een klein gaatje, · wa:truit, \Vaimeer men de 

gevnlcle flesch ten onrlerstc boven keert, de \•l<ieistof 

druppelt. 

10 V. Mogen de spenen met slangen ook voor de 

voeding gebruikt worden ? 
A. Dit verdient ten ~telligste afkeuring omdat deze 

zoo moeilijk schoon te houden iijn. 

20 V. ls het ge\'en van pap aan kinderen af te 

keuren? 

A. Voor jonge kinderen is h~ geven van pap niet 

aan te raclcn. Alleen in de laahte maanden van het 

\.0 
\.)j 

\.0 
1\) 



0 

~ 

" .... 
c 
c 
> 
"' "<; 
~ 
CJ .... 
c 
CJ 
> 
CJ 
~ 

·:.i 
tL 

.... 
r: CJ 

..:.< c.. 

1 
CJ 

.:.0 
;::; 

... 
0 
0 
> 
c ... 
~ ..., 

94 

te 
.: 
"' ~ 
c 
0 ... 
.:..c. 

~ 
"<; ... 
> 

... " 
~ ~ ._2 
c c -
~ ; 2 
> > c 
..- ..- 0 

CJ g. 
tr. 
~ .... 

<
. ~ .g 

;; c 
~ 0 
._ N 

95 

SAGEN EN VOLKSVERTELLIN:iEN UIT HEI' LAND VAN 
PAUWS VAN DAFSOONCK (15) 
verzameld door Jan Bastiaansen 

De macht van de duivel 

Veel sagen zijn ontleend aan het feit dat de duivel er 
veel werk van maakte om zielen in zijn macht te krijgen. 
Op het aardse beloofde hij iemand bepaalde gunsten of 
rijkdom. 
Als tegenprestatie eiste hij dan meestal een getekende 
verklaring waarin de begunsrigde na een zekere tijd 
zijn ziel verkocht aan de duivel. 
In veel gevallen kon daar op het laatste nippertje nog 
een stokje voorgestoken worden door een pastoor die de 
duivel verjoeg met een -wijwaterkwast of een kruis. 

De kogels van de duivel 

De volgende sage gaat over een jager op de Hondsdonk, 
onder Ulvenhout. 
De jager trok er dikwijls op uit, maar kwam bijna even 
zovele keren terug thuis zonder buit. 
Aan het wild lag het niet want hazen en konijnen liepen 
er genoeg rond op de Hondsdonk. 
Wanneer de jager aanlegde schoot hij mis of hij was te 
laat zodat het wild de kans kreeg om te ontsnappen. 
Op zekère dag ontmoette hij de duivel die hem aanbood 
om te helpen. Hij bood de jager kogels aan die altijd 
raak zouden schieten. Düar voelde de jager wel wat voor. 
Hij mocht ze zeven jaar gebruiken, in ruil daarvoor 
moest hij met zijn eigen bloed een. papier ondertekenen. 
Wanneer de zeven jaren voorbij waren moest de duivel 
zijn ziel hebben. Maar wanneer de jager dan een ding aan 
zou kunnen wijzen waarvan de duivel niet zou kunnen zeg
gen wat het was, dan was hij vrij . 
De jager, blijdat hij nu voor.taan met een vette buit 
thuis zou kunnen komen, ondertekende het papier. 
De duivel overhandigde hem de kogels en verdween in 
het bos. 

De duivel had zijn woord gehouden, geen dag keerde de 
jager zonder buit huiswaarts. 
Het ging zeven jaar goed. De duivel kwam geen dag te 
vroeg. Maar toen hij kwam vond de jager dat nog te 
vroeg, hij begreep maar niet dat de tijd zo vlug gegaan 
was. 
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Zijn vrouw was de verslagenheid van haar man niet ontgaan 
en verzon een list. 
Toen de duivel in het bos verscheen op dezelfde plek als 
zeven jaren daarvoor trof hij daar de jager aan. 
"Kom op met je ziel" siste de duivel. 
Plots verscheen er in de verte ineens zulk een wezen 
dat geen mens en geen vrouw, geen dier of geen vogel, 
het had van allemaal wat. 
"Wat is dat" stamelde de jager. Ook de duivel die toch 
zoveel weet van alles heeft, gaf het op, zoiets had hij 
nog hooit gezien . 
Daarop verdween hij krijsend in de bossen. 
Het was de vrouw, die zo wonderlijk toegetakeld was en 
zulke vreemde sprongen maakte dat de duivel de jager wel 
vrij moest laten. 

SCHATTEN BIJ PAULUS 3 
door Kees Leijten. 

Voor de derde maal organiseert Paulus van Daesdonck in 1992 
op zijn eigen wijze het van de televisie bekende "Kunst en 
Kitch" onder de titel "Schatten bij Paulus". 
Na twee succesvolle.middagen te Bavel zal het in 1992 in 
Ulvenhout zijn. 
Op 23 februari a.s. zullen vijf deskundige taxateurs uw 
waardevolle antiek of kitch op waarde schatten. Ook kitch 
kan veel waard zijn. 
De vijf taxateurs zijn : 
Laurent de Beer 

Jozef van Kerkoerle 
Max Langeweg 
Anton van der Lee 

Frans Peeters 

:Goud ,Zilver,Edelstenen,Sieraden. 

:Horloges,Klokken . 
:Schi lderijen, Oude prenten. 
:Heemkundige zaken ,Oude munten, 
Archeologie, Oude boeken . 

:Glas,Kristal,Keramiek,Porcelein 
Aardewerk en Zilver. 

De entree bedraagt f 2 ,50 en elke taxatie ook f 2 ,50. 
Paulus verwacht velen op zondag 23 februari a . s. op de 
Pekhoeve van 14.00 uur - 16.00 uur. 

UITSPRAAK ( 80) 

Zaken zijn als kruiwagens 
ze staan stil als je ze niet voortduwt. 

VAN P.l\ULUS 

informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
lieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 

ve rschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ve le kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis 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 westerlaken 
craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42 
J .A.M. Soeterboek 
C.J.M. Leijten 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" -werd opqericht 3 april 1975 en koninklijk 
rkend als vereniging op 25 november 1975. 

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

lekretariaat 
lankrekening 
Giror ekening 

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88 
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
37,13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

89, 4850 AB Ulvenhout 

heemkundekring heeft een ~igen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. 
t 1111seum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 . 00 uur-17.00 u . en 

i groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

Luijten 't Hofflandt 36 Ulvenhout 076-61 29 26 

Langen Kloosterstraat 46 Bavel 01613-14 67 
Verkooijen Markweg 2 Strijbeek 076-61 31 55 

Wester laken voorzitter 1990 
Leijten vice-voorzitter 1991 
Dorst secretaris 1991 
Langen 2e secretaris 1989 

Mee ren penningmeester 1989 
2e penning:neester Luijten 1990 

Grauwmans technisch koOrdinator 1989 

Hooydonk 
Verkooijen 
Jespers 

ICATIES 
975 MOnumentenboekje 
977 Malen "De Korenbloem" 
177 130 jaar Mariaschool 
178 Korenmolen "De Hoop" 

medew. 
medew. 
medew. 

1179 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1180 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1-20 (1983-1986) 
1983 100 jaar school Galder 
1984 carnaval in oud- en Nw. Ginneken 
l984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 
990 Het Mastbos en het werk van hout-

vester van Schermbeek 

Bavel 1990 
Galder/Strijbeek 1991 
Ulvenhout 1990 

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
c . J.M. Leijten 
H.J. Di r veft, K.A.H.W. Leenders e . a. 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H.J. Dirven, J . C. van der westerlaken 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P . 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A M.M . Verkooijen e.a. (B . v . P. 44) 
Brieven van 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. S;iierings 

verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus . 
s t diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 
kring het tijdschrift "Brieven van Paulus• uit. 

t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
ren i gingsjaar 1991-1992/ 25,-- per jaar. 




