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Nieuw- Ginneken, 15 Grasmaand 1992.
STRIJBEEK.
Strijbeek wordt deze keer wat meer in het zonnetje gezet.
Jan van der Westerlaken behandelt de kapel van Strijbeek,
Christ Buiks vond in de archieven Strijbeek terug en Jan Soeterboek maakte er weer een sfeervolle tekening bij .
Opnieuw verloor Paulus een markante medewerker, Wim Colsen,
aan wie we uiteraard ook onze aandacht wijden .
Een keur van artikelen completeert weer deze aflevering van
ons tijdschrift dat U steeds weer informeert over de heemkunde
in Bavel, Galder, Ulvenhout en
STRIJBEEK .

Ulvenhout

Aannemingsbedriif

Gebr. Graaumans b.v.
AaMeman n n grand.rlal9rings
en bosntlngswarba

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

~-"~-~ "j}jrieben ban llaulus ,,

Autobedrijf G. van Hooijdonk B.V.
Ulvenhout TEL 10161 61 23 oo

L

150
heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCI<
Nieuw-Ginneken
Beste Heemvrienden,
Onlangs is ons weer iemand ontvallen die Paulus een warm
hart toedroeg. De oud-veearts Colsen, de man die altijd
recht door zee ging. Hij bracht ook al tijd wat voor Paulu·s
mee en verzorgde onze knipselplakboeken. Als het museum op
zondag open was liep hij altijd even binnen. Dit alles zullen we missen, maar we zullen ons Colsen blijven herinneren.
Dat hij moge rusten in vrede.
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Al is het weer nog zo slecht
Bij Paulus kun je altijd terecht.
Op 28 juni tijdens Bavel Anno 1920, zal door Nieuw-Ginneken
een historische optocht rondtrekken. Het idee, geboren bij
Paulus, en met medewerking van standsorganisaties verenigingen, scholen en het karrenmuseum in Essen begint steeds
meer vorm te krijgen. Een optocht met allerhande oude voertuigen, met vele groepen in klederdracht, met volop muziek
door de plaatselijke harmonieën en de fanfare. Een dag
waarop volop te zien en te horen zal zijn. Noteer de middag
van 28 juni alvast in uw agenda. U zult er geen spijt van
krijgen.
Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck.

De tentoonstelling "50 jaar Nieuw-Ginneken" wordt nog
steeds druk bezocht. Er zijn op de foto's en in de krantenartikelen veel mensen te herkennen uit de afgelopen
vijftig jaar dat de gemeente Nieuw-Ginneken bestaat. Velen
vinden ook zichzelf terug maar dan dertig of veertig jaar
jonger. De tentoonstelling is nog te bezoeken op 3 mei,
7 juni en op 5 juli.

Wester laken
voorzitter.

Het schatten bij Paulus op zondag 23 februari veroorzaakte
een stormloop op de Pekhoeve. Al voor de deuren van de stal
opengingen stond er al een rij wachtenden en om drie uur
waren we genoodzaakt de mensen, die nog steeds toestroomden,
teleur te stellen. Tot even voor zes uur zijn de taxateurs
bezig geweest om de kunst en kitsch op hun waarde te beoordelen. Er zijn weer een aantal erg interessante zaken voor
de dag gekomen. Vooral bij de schilderijen en het aardewerk
w~ren een aantal "juweeltjes" die enkele duizenden guldens
waard waren. Volgend voorjaar zullen we voor degenen die we
teleur moesten stellen weer een "Schatten bij Paulus" organiseren. Van de datum wordt U tijdig op de hoogte gebracht.
Ook de weerman Johan Verschuren mocht zich verheugen in een
grote belangstelling. Ongeveer honderdvijfentwintig leden
genoten van het dialect en het stemgeluid, dat velen herkenden van het weerpraatje op Omroep Brabant.
Johan Verschuren heeft niet alleen een heel goede kijk op
het weer maar ook een uitgesproken mening over allerlei
andere zaken zoals de natuur, het milieu en de hedendaagse
agrariër. Uit de waarnemingen, die hij dagelijks in de natuur doet, voorspelde hij dat we een redelijk goede zomer
zouden krijgen met vooral in augustus echt goed weer. We
zullen zien of het klopt en anders geldt de spreuk van bestuurslid Dick Meeren:

L AAT S T E

BE R I CHT

EXCURSIE NAAR 'S GRAVENMOER
Onze jaarlijkse fietsexcursie gaat dit jaar richting
's-Gravenmoer .
Op zondag 12 juli krijgen we een rondleiding op de
geitekaas- en vruchtenwijnboerderij de St-Chrispinushoeve Vaartweg 32 's-Gravenmoer .
Kosten van de rondleiding , inclusief drankje, kaasproeven en een turfje, f 8,- per persoon.
Voor hen die met de fiets rijden, is het vertrek om
12.00 u. bij de kerk in Bavel gepland.
Individuele fietsers en automobilisten worden om 14.00
uur bij de familie Van de Ven op de St-Chrispinushoeve
verwacht.
De tocht per fiets gaat door de prachtige omgeving van
Bavel.Dorst.Dongen, 's-Gravenmoer en is ongeveer 20 km.
Volgens Johan Verschuren is het weer die dag prachtig.
De Brabantse Almanak geeft op 12 Juli :warm zomerweer.
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"PAULUS" LEERT HET WEER TE VOORSPELLEN.
door Anneke Oomes.

AGENDA 1992.

febr.

2 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
15 Brieven van Paulus (88)
23 "Schatten bij Paulus III" op de Pekhoeve
Ulvenhout van 14.00 - 16.00 uur.

mrt.

8 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
16 Lezing door weerman Johan Verschuren.
Fazanterie 20.15 uur.

apr.

3 Paulus bestaat 17 jaar.
5 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
15 Brieven van Paulus (89)
24 en 25 Nationale Museumdag.
Vele musea open.
3 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
16 - 22 Paulus exposeert in Ginneken t.g.v. Annex 50

mei

juni

7 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
28 Historische optocht door Nieuw-Ginneken.

juli

5 Museum open. Laatste dag 50 jaar NieuwGinneken.
__ 1 2 €xc::",-~ 1 e
15 Brieven van Paulus ( 90)
(.<"e r- 1s·tj

aug.

/

2 Museum gesloten.
19 - 22 Heemkamp te Baarle Nassau/Hertog
31 Einde 17e Verenigingsjaar.

sept.

1 Begin 18e Verenigingsjaar.
12 Open Monumentendag.

okt.

3 Volkskundedag in Tilburg
15 Brieven van Paulus (91)
17e Jaarvergadering.

nov.
dec.

*

Lezing.
15 Brieven van Paulus (92)

Activiteiten Brabants Heem.

*

*

De gemeente Nieuw-Ginneken heeft er sinds 16 maart j.l. een
groot aantal weerdeskundigen bij. Die dag hield Johan Verschuren, weerman bij Omroep Brabant, voor leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck een heel interessante lezing
over het tot stand komen van zijn weersvoorspellingen. Omdat
hij vooral gebruik maakt van gegevens uit de natuur en niet
van satelieten kán iedereen op deze manier het weer voorspellen.
Johan Verschuren staat elke morgen om vijf uur op. Hij kijkt
dan naar de opkomende zon, want de kleur van de zon en van de
wolken, zegt heel veel over het weer(morgenrood betekent bijvoorbeeld dat er regen volgt). Ook kijkt hij of stoep en gras
nat of droog is (als de stoep vochtig is, wordt het die dag
nooit mooi, als het gras droog is, komt er regen). Uiteraard
vertelt ook de windrichting en -sterkte veel. Johan Verschuren luistert ook naar vogels en houdt het gedrag van andere
dieren in de gaten. Slakken bijvoorbeeld, zullen niet veel
kruipen tenzij ze regen verwachten.
Volgens Johan Verschuren mag je ook niet voorbijgaan aan
eigen bevindingen, want ook het menselijk lichaam kan veel
vertellen over het weer. Denk maar aan eksterogen, rheumatische pijnen en bepaalde spierpijnen. Maar ook extra droge
handen kunnen er op wijzen dat er regen komt(alles behalve de
stoep droogt namelijk uit vlak voor er regen komt).
DE KOMENDE ZOMER WORDT MOOI.
De natuur stelt je niet alleen in staat om het weer op korte termijn te bepalen. Volgens Johan Verschuren kun je ook op
lange termijn voorspellingen doen. Als bijvoorbeeld in november de wormen meer dan een halve meter diep in de grond zitten dan zal de winter streng worden. In dat geval zal ook de
Vlaamse Gaai heel veel eikels hebben verzameld.
Over de komende zomer heeft Johan Verschuren ook al een voorspelling gedaan. We zullen zeker een week of zes goed weer
krijgen omdat het onlangs weer Saharazand heeft "geregend".
Johan Verschuren is door Omroep Brabant gevraagd de weerberichten dagelijks te verzorgen omdat hij een hoger percentage juiste voorspellingen had dan het K.N.M.I. en omdat het
K.N.M.I. 2 miljoen gulden wilde hebben voor hun gegevens.
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Bovendien is men door dit isoleren verder van de natuur komen te staan. Hij pleit dan ook voor het terugkeren naar de
natuur, ook al gebruikt hij deze woorden niet letterlijk.
Isolatie moet je afschaffen, je moet weer eten wat er vroeger
werd gegeten, zoals spek en meer dan 1 ei in de week. En als
je dan toch ziek wordt, dan moet je niet meteen naar chemische
middelen grijpen maar eerst in de natuurgeneeswijze duiken.
Zo doet het eten van rauwe uien volgens Johan Verschuren wonderen bij hoofdpijn en is een open gesneden ui op de slaapkamer een prima remedie tegen verkoudheid. Hij meent dan ook
dat Klazien(welbekend van de T.V.) serieus genomen moet worden en dat haar kennis moet worden gebruikt.

Johan Verschuren.
foto Jac Bax.

Omdat Johan Verschuren in Aaarle-Rixtel woont en van daaruit
natuurlijk niet kan bepalen hoe het in de rest van Noord
Brabant zal worden, staat hij in contact met 18 andere weermannen in de provincie. Het zal bijvoorbeeld in het westen
meestal.harder waaien dan in het oosten van de provincie.
OVERHEIDSBESLOMMERINGEN.
Via het gat in de ozonlaag kwam Johan Verschuren ook nog
terecht bij de milieuproblematiek. Hij nam het op voor de
landbouwers die zich met handen en voeten gebonden zien
door de huidige milieuwetgeving. Dat deze ook schadelijke
gevo l gen heeft voor de natuur is volgens Johan Verschuren
overduide lijk. Nu al is de vogelstand enorm veranderd ten
opzichte van jaren geleden . En ook de bossen zijn niet meer
wat het geweest is door diverse maatregelen, zoals het laten
liggen van snoeihout en het te oud laten worden van dennebossen.
Johan Verschuren hekelde wel meer overheidsbeslommeringen
zoals het isoleren van huizen wat op grote schaal werd gepromoot. Johan Verschuren meent dat hierdoor het aantal onverklaarbare ziektes is toegenomen.

Johan Verschuren sloot zijn voordracht af met de meest fascinerende weersvorm; het onweer en de tornado. Beide hebben
hun eigen wind bij zich en zijn daarom ook zo onvoorspelbaar.
Bij een noordenwind kan een onweer bijvoorbeeld toch uit het
zuiden opkomen. Johan Verschuren gaf de raad om tijd ens een
onweer alle ramen, deuren en kieren goed af te sluiten omdat
dan de kans op een vuurbal in huis het kleinst is. Een vuurbal gaat namelijk met de "trek" mee en kan op deze wijze
enorme schade aanbrengen binnenshuis.
De lezing van Johan Verschuren was doorspekt met allerlei,
meest zelf bedachte gezegdes over het weer.
Jan v.d. Westerlaken sloot de zeer geslaagde avond af met
een gezegde van de heer Meeren, penningmeester van "Paulus":
Al is het weer nog zo slecht, bij Paulus kun je altijd terecht.
Tenslotte wil ik U nog mee laten genieten van een anekdote
waarop Jan Jorissen uit Bavel ons trakteerde .
"Als jonge knul ging ik met mijn kameraden zondags
meestal fietsen.We verzamelden dan in een café. Zondags droegen we natuurlijk ons beste pak en mijn kameraden en ik wilden dan uiteraard geen nat pak halen!
Nou had de kastelein een hond die volgens hem het weer
kon voorspellen. Dan vroeg ik dus: "Kastele in, zit er
regen in de lucht?" dan riep die man zijn hond naar
binnen; en als die nat was, dán regende het!"

1
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STORMLOOP OP KUNSTMIDDAG IN ULVENHOUT . .
door André van Hulten.
Heemkundekring Paulus van Daesdonck hield op zondag 23 februari
in de Pekhoeve te Ulvenhout voor de derde keer haar kunst- en
kitschmiddag, waarbij iedereen "vermeende" kunstobjecten op
waarde kon laten taxeren.
De opkomst van het publiek was, ook tot verbazing van de organisatoren, zo groot dat al na een uur aan een aantal wachtenden
buiten de Pekhoeve moest worden verteld, dat ze waarschijnlijk
niet meer aan de beurt zouden komen . Ook de aanwezige experts
lieten na afloop weten dat ze zo'n toeloop zelden hadden meegemaakt.
Behalve voor veel eigenaars die teleurstellende taxaties moesten verwerken, was er ook een aantal opzienbarende "meevallers".
Zo bleek een oud horloge ('n savonet) ca f 10.000,- waard te
zijn en drie vazen zouden bij verkoop f 30.000,- opbrengen.
Er was veel moois te zien; o.a . een aantal 17e eeuwse devotie ··
prentjes, een met ivoor ingelegd Japans tableau en een set van
vier goudkommen. Hoge waardering kreeg van Ad van der Schoot
een bronzen Bofall beeldje(f1.500,-), een Portugees bronzen
beeldje(f 2 .000,-), een olie-en azijnstel(f 1 .000,-) en een
peper en zoutstel van f 900,-.
Max Langeweg ontdekte een schilderij van Anthony Keyzer
(f 2. 500,-).
Laurent de Beer een armband met safieren en diamanten
(f10.000,-) en Jozef van Kerkoerle een microscoop uit 1850 en
een zakzonnewijzer uit 1875.
Bij Anton van der Lee was het ontzettend druk met oude munten
en oude boeken!
Vanwege de enorme belangstelling en om de teleurgestelde aanbieders tegemoet te komen, overweegt Paulus van Daesdonck om
volgend jaar februari de kunst-en kitschmiddag opnieuw te
organiseren.

TIJDSCHRIFT "TETERINGS ERFDEEL" VERSCHENEN .
Vorig jaar werd ook in Tete ringen een heemkundekring opgericht, die sinds het najaar door de wereld gaat onder de naam
"Teterings Erfdeel".
Op 1 april j.l. verscheen reeds het eerste nummer van het l edenblad onder de naam van de Kring.
We wensen onze buurkring en haar tijdsch rif t a lle succes toe .
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MEXICANEN ENTHOUSIAST ONTVANGEN.
door Jac Ros.
Een groep van zes Mexicanen uit het bisdom Tehuantepec
bracht in de afgelopen weken een werkbezoek aan het bisdom
Breda. Donderdag 26 maart waren zij te gast in het museum "van
Paulus.
INTERCAMBIO.
Het gezelschap bestond uit twee dames en vier heren:Chabelita
de Gyves, Josefina Lopez, Angelino Escobar Lopez, Miguel Estrada, Ramón Rosado en Ranulfo Pacheco. Ze bekleden bijna allemaal
belangrijke functies in religieuze en lekenorganisaties in het
bisdom Tehuantepec in het zuiden van Mexico. Een vooral agraris ch gebied met hier en daar wat industrie. De Mexicanen zijn
hier in het kader van het "Intercambio". Een uitwisse lingsprojekt, dat het resultaat is van gesprekken tussen Bisschop Ernst
van Breda en Bisschop Arturo Lona Reyes van Tehuantepec.
HET PAULUS-MUSEUM.
Donderdag 26 maart stond o.a . een bezoek aan het museum van
de Heemkundekring Paulus van Daesdonck op het programma.
Hierbij was uw vers laggever aanwezig en op allerlei manieren
werd hier duidelijk, hoe liefdevol men zich inzette voor de
gasten, maar ook, hoe druk en vermoeiend de reis voor hen
moet zijn geweest.
Naast de Mexicanen waren nog zo'n vijftien belangstellenden,
waaronder twee tolken, aanwezig.
Vóór Saskia Leijten, de charmante dochter van Kees Leijten door de heer Wim Bonekamp oneerbiedig "de beheerqer van het
museum" genoemd - de gasten in het Spaans kon toespreken,
nam eerst de heer Bonekamp zelf nog eens het woord voor een
korte inleiding.
Toen was het dan eindelijk de beurt aan Saskia Leijten. Na
een korte inleiding over het museum leidde zij het gezelschap
rond, uitleg gevend over de tentoongestelde gebruiksvoorwerpen.
En ondertussen waren twee Mexicanen, Ramón Rosado en Ranulfo
Pacheco, bereid om met behulp van de tolk, Mevrouw Suzanne
Verhagen, een kort gesprek met mij te voeren.
EEN PAAR INDRUKKEN.
Ik vroeg hen allereerst, wat de meeste indruk op hen gemaakt
had de afgelopen dagen.
Ramón Rosado vertelde, hoe vreselijk nieuw alles voor hem was.
"De tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld is enorm
groot, merk je nu. Maar door in aanraking te komen met een
andere cultuur, ga je je eigen cultuur meer waarderen!"
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Ran ulfo Pac heco vertelde diep onder de indruk t e ZlJn van wat
e r in Ne derland gebeurt op sociaal gebied. Hij pr ees de Ne de r lande rs ook voor de brede belangstelling, di e ze he bben voo r
he t we rk in de kerk , voor het werk van de boeren, be langstelling op alle gebied .
Op mijn vraag of de reis niet enorm vermoeiend was en of de
hoeveelheid indrukken, die men opdeed , niet te groot was, antwoordde Ranulfo Pacheco bevestigend .
"Maar er zijn zo veel mensen hier, die ons over hun werk willen
vertellen. Dat is hartverwarmend. En als bij ons Mexicanen eenmaal de nieuwsgierigheid gewekt is, dan gaan we door . Dan zijn
we de vermoeidheid gauw vergeten. Wat de ander ons wil laten
zi en, is dan belangrijk".
Met geslo ten ogen en met korte, heftige gebaren zijn woorden
a ccentuerend voegde Ramón Rosado daaraan toe: "Het moet gewoon !
Na 500 jaar onderdrukking is onze cultuur niet vernield . Wij
blijven standvastig . Ook als er moeilijkheden zijn . Ook als we
vermoeid zijn ".
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STILSTAAN IN DE KRUIDENTUIN
dcx:lr '.l'on Sas

De Doornappel
Nu de winterslaap in de kruidentuin
we de tuin weer bewerken om er iets
Hopelijk is er niet teveel bevroren
boven de grond. Dat is iets wat elk
spannend is.

ten einde loopt , g a a n
moois van te maken.
en komt alles weer
jaar opnieuw toch

De Doornappel was een prachtige boom in het Paradijs,
de boom van goe d e n kwaad.
Nadat Adam en Eva van de appel gegeten hadden, sprak God tot
de slang: "Gij zult op uw buik kruipen en levenslang aarde
eten".
De slang kronk e lde zich om de boom en spoot haar gif erop.
De boom werd klein e r en kleiner, het werd een naar en giftig dwerggewas. De appel werd giftig en de stekels s t ellen
de slangetanden voor.
Het is een droge appel zonder vlees , een duivelsappe l , de
vrucht van de duivelsplant.
Heksen , die vooral in de middeleeuwen hoogtij vierden , maa k te n
gebruik van giftige planten.
Heksen waren mensen , die via een verbond met de d u ivel , in
staat waren mensen kwaad te doen. Om aan de Sabbat te k u nnen
deelnemen, smeerden zij de stok van hun bezem en enk e l e delen van hun lichaam in met een heksenzalf.
Deze zalf bevatt e Bilzenkruid, Wolfskers , Monnikskap, Kon ingsvaren, IJzerhard, Hui s look , Zwarte Nachtschade, Wolfsme l k en
Doornappel.
Dit bracht hen in een roes; ze werden "high" zouden we nu
zeggen.

De Mexi c anen in de schoolbanken
s taande S usanne Verhagen uit Ulvenhout,
v oor haar Clara Weijmer - Diaz Riera uit Made.
foto Jac Bax

Natuurlijk waren er ook planten, die al het onheil tegengingen. Eigenaardig is dat dezelfde planten vaak voor beide
doeleind e n g e bruikt werden . Men verdre e f d e duivel en de
h e ks e n door rook v an dezelfde kruid e n.
De b e ste tijden wa ren: de nacht van Nieuwjaar en de nacht
v an Driekoningen.
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Er moest dus veel gedaan worden tegen het kwaad van de
Doornappel. Maar in al het kwade zit toch iets goeds;
het was een volksgeneesmiddel tegen astma.
De plant is afkomstig uit Turkije en door de zigeuners
verspreid.
Volksnamen

Doornappel

dolappel
mollekruid
wonderboom
duvelkruid

kleur
hoogte :
bloei
gebruik:

LINKSAF, NIET RECHTSAF MAAR RECHTDOOR -

IN MEMORIAM WIM COLSEN.
door Kees Leijten.
Midden februari kreeg ik een telefoontje van Wim Colsen:
"Kees kun jij deze of volgende week de plakboeken van
Paulus op komen halen.
Ik heb een tumo~ en ik heb niet lang meer te leven."
Een harde en eerlijke boodschap, waarbij je even stil wordt.
Het was typisch Wim Colsen. Gewoon eerlijk, of zoals wij in
Brabant zeggen: recht voor z'n raap.

wit

±

nl. 50 m
juli-sept.
giftig

Uit ''De Schutsboom" mei 198 7 (7-1)

HISTORISCHE OPTOCHT.
door Jan van Dorst.
Tijdens de eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers van
verenigingen i.v.m. het 50 jarig bestaan van de gemeente
Nieuw-Ginneken werd door het bestuur van Paulus van Daesdonck het idee geopperd om een Historische Optocht te organiseren.
Op deze avond werden direct een aantal besturen bereid gevonden om aan deze optocht mee te werken.
Na enkele bijeenkomsten van bestuursleden van afdelingen
van KVO,' NCB, Tuinbouwvereniging, KVB, Ondernemersvereniging en Heemkundekring is een werkgroep geformeerd.
Na een oproep in de plaatselijke bladen en persoonlijke benadering door leden van de werkgroep zijn een 40-tal personen en groepen bereid gevonden om aan deze optocht mee te
werken.
Naar schatting zullen 250 personen in de historische optocht meelopen of rijden.
Binnenkort zal er een bijeenkomst plaats vinden van alle
medewerkenden.
Namens het bestuur van de heemkundekring hebben Jan van der
Westerlaken, Wim Langen en Jan van Dorst zitting in de
werkgroep.
De optocht zal plaatsvinden op zondag 28 juni a.s. tijdens
het Anno 1920-feest te Bavel.
Groepen uit de gehele gemeente trekken dan naar Bavel om
samen als een historisch lint door het feestende dorp te
trekken.

Bijna 20 jaar geleden, in 1973 1 kwam deze veearts uit
Hulst naar Ulvenhout, waar z'n dochter woont. In Hulst had
hij naam en faam als veearts, maar ook als politicus.
Op z'n affiche bij de gemeenteraadsverkiezingen stond:
"Niet linksaf, niet rechtsaf maar rechtdoor."
Hij ging recht op zijn doel af en nam geen blad voor de
mond.
In Ulvenhout voelde hij zich meteen thuis. Hij gaf zich
reeds bij de oprichting in 1975 op als lid van de heemkundekring, was de stuwende kracht achter de heemtuin aan
de Chaamse Beek en een actief lid van de milieuvereniging
Nieuw-Ginneken.
Wim hield er zo ziJn eigen ideeen op na. Die uitte hij als
je met hem sprak in volle overtuiging. Hij kon in heilig
vuur ontsteken als hij ergens niet mee eens was. Vooral het
milieu was zijn troetelkind. Aan de gemeente deelde hij
mee geen vuilniscontainer nodig te hebben. Alles wat hij
gebruikte moest recyclebaar zijn, zei hij.
Voor onze heemkundekring was hij van eminent belang.Hij
hield het plakboek van krantenknipsels bij en ging maandelijks naar De Stern om voor Paulus van Daesdonck afgedankte
foto's over ons heem te bernachti6en. Een waardevol archief
bouwde hij op. Een gedeelte daa.~an is nu geexposeerd op
onze tentoonstelling "Nieuw-Ginneken 50 jaar".
In Brieven van Paulus had hij jarenlang een rubriek met
oude liedjes. Onlangs leverde hij ons weer een aantal artikelen over de landbouw en over de geneeskunst vroeger.
Daarom zal zijn naam nog vele afleveringen van het tijdschrift boven artikelen pronken.
We zullen Wim Colsen missen met zijn kernachtige uitspraken,
zijn liefde voor ons heem en zijn activiteiten bij het verzamelen en inplakken van oude krantenknipsels.
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GEDICHTEN

DITS DE GESCIEDENISSE VAN DEN
WEST-VLAEMSCHEN STUDENTEN KAMP
OFTE VULGO 'BL.-\UVOETERIE'
I

HET LIED DER VLAAMSE ZONEN

Wim Colsen in discussie.
f,oto Jac Bax .

We zien hem niet
oude dames fi ets .
Zaterdag 21 maart hebben we hem uitgeleide gedaan .
Op zijn gedachtenisplaatje prijkt de Blauwvoet . De Blauwvoet is een roofvogel .
Hendrik Conscience schreef eens : " Vliegt de Blauwvoet?
St orm op zee !"
De di chter Albrecht Rodenbach verwerkte de Vlaamse strijd kreet in een gedicht . Zo werd de Blauwvoet het symbool van
de strijdbare Vlaming, ook van Wim Colsen, de strijdbare
Zee uws- Vlaming .

Ter herinnering aan

WIM COLSEN

Nu het lied der vlaamse zonen,
nu een dreunend Kerelslied,
dat in wilde noordertonen
uit het diepste ons herten schiet.
Herhaal
Ei! het lied der vlaamse zonen
met zijn wilde noordertonen,
met het oude vlaams Hoezee:
Vliegt de Blauwvoet - storm op zeel

dierenarts

echtgenoot van
Mien Smits
• Terhole, 29 november 1908
t Ulvenhout, 18 maart 1992

Strijden eeuwig
Strijden !eeuwig.
Strijden, makkers,
't is ons lot!
Strijd 't verleden,
Strijd het heden .
Strijd de toekomst.
Rust bij God'
A. Rodenbach

Een markant mens heeft ook Paulus met hem verloren .
-~- -~--------------~------'
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W. COLSEN UIT ULVENHOUT ·ovER MILIEUVERVUILING: ·

'Vaak een roepende in de woestijn'
Door Co Tanis

IN Zeeuwsch-Vlaanderen
kennen ze W.P.A. Colsen
uit Ulvenhout nog als de
dierenarts van Hulst, die
20 jaar geleden al wist dat
het verkeerd ging met het
milieu. In de Vereniging
Milieuhygiëne
Zeeland
(VMZ) eiste hij van de
overheid hetplaatsen van
'snuffelpalen' die luchtverontreiniging
konden
opsporen.

fen om moeten springen. Dat
rapport van 1970 was heel bedreigend en misschien juist
daarom haalden de mensen er
hun schouders over op. Nu, na
20 jaar is Leiden in last en
moeten er miljoenen op tafel
komen om onze rommel op te
ruimen".
In Ulvenhout moesten zo'n
vijf jaar geleden de vuilniszakken plaats maken voor
containers van 240 liter. Colsen stapte naar de gemeente
met de waarschuwing 'niet
doen'. Het duurde niet lang of
hij kreeg het gelijk aan zijn
kant maar toen was het
kwaad al geschied: "Naarmate je de mensen grotere afvalbakken geeft neemt het
aanbod · van vuilnis toe. Ik
krijg zo'n onding nog in geen
jaar vol. Er zijn plaatsen
waarje blik, zware metalen,
glas en papier kunt inleveren.
Hout kun je opstoken en van
tuinvuil kun je compost maken. Er moet een andere mentaliteit komen, niet van dat
gemakzuchtige".

'Voorleven en voorlichten'
was zijn devies en hij trok het
Zeeuwse land door om te vertellen over stikstof, waterstof,
koolstof, zwavel, fosfor en
zuurstof. Colsen droeg zijn
overtuiging uit aan iedereen
die hem horen wilde: "Ik zag
dat het verkeerd ging. Hoe
oneindig vervuild het overal
was. Statistieken toonden aan
dat in Zeeuwsch-Vlaanderen
690.000 ton vuil geproduceerd
werd, 690 kilogram per persoon per jaar. Dat horen mensen niet graag en ik voelde me
vaak als een roepende in de
woestijn. In vrouwenorgani- Colsen erkent het grondwetsaties wilden ze toch wel naar telijk recht van iedere Nederlander om een auto te kopen
mij luisteren".
maar hij vraagt zich wel af of
onbeperkt autorijden getolereerd kan worden: "We zullen
Colsen maakte zich zorgen allemaal een offertje moeten
over het voortbestaan van de brengen. Zoveel mogelijk
Aarde en dat doet hij nog, ook fietsen, benzine distribueren.
nu hij sinds 1973 in Ulvenhout Ik ben het met de jonge Bas
woont: "Toen in 1970 het de Gaay eens dat openbaar
boekje van de Club van Rome vervoer zo goed als kosteloos
uitkwam, heb ik dat direct zou moeten zijn. Iedereen
besteld. Je moet wel heel weet dat de bossen afsterven.
lomp zijn om niet te erkennen Ik zie overal · mos groeien
dat we zuinig met grondstof- maar mijn primula's en mar-

Auto's

Bedreigend

Wim Co l se n en b est uurslid Jan Grauwmans op de
trappen v an het gemeentehu i s .

grieten gaan kapot Die gedijen alleen op arme, schrale
grond zonder ammoniak. Je
kunt wel roepen 'die 10 kilometer van mij die maken niks
uit' maar als je milieubewust
leeft zul je regelmatig moeten
kiezen. Dan ga je zeker niet
met de auto naar de bakker of
de brievenbus".

Voorlichting
Het echtpaar Colsen heeft een
hard hoofd in het veranderen
van de mentaliteit: "Op ·
schone zomerse middagen
staan ze in de file om naar het
bos te gaan. Als je iemand op
de fiets ziet is het meestal een
ouwe_mens. Om gelukkig te
leven heb je niet zoveel ingewikkelde zaken nodig maar
het is net als in het verkeer,
er moeten eerst doden vallen
voor er een stoplicht komt.
Prins Claus zei het al: 'Moet
er eerst een geweldige ramp
gebeuren voor we ons verstand gaan gebruiken?'. Ir.
Mansholt was zijn tijd ver
vooruit. In de Europese Gemeenschap waarschuwde hij
jaren geleden al dat het nutteloos is te vechten voor een
schone zee, een zuivere lucht
en een gezonde natuur als we
niet tevens ten strijde trekken tegen ongecontroleerde
expansie van produktie en
consumptie in het rijke deel
van de wereld. Zo is 't, daar
moeten we mee stoppen".
Een oplossing heeft Colsen
niet bij de hand maar hij
voelt zich wel aangesproken
door de raad van de Vlaamse
schrijver Louis Paul Boon:
"Net zo lang schoppen tot ze
een geweten krijgen".
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BIJ DE DOOD VAN 'N

VEEAR~S.

Er komt 'n eind aan elk bestaan
dat is een onweerlegbaar feit
de koele winnaar is de tijd
Hij maakt de regels van 't spel
wij mogen het alleen maar spelen
niets is te kiezen noch te delen
Maar hij die weigert zo te gaan
de fiand legt op z'n eigen leven
heeft pasmunt om ze weg te geven
Wie mens en dier goed heeft gekend
kan zich een oordeel eigen maken
hij weet te helen of te raken
'n Dier is anders dan 'n beest
de veearts kan dat heel wel weten
hij heeft aan beider zij gezeten
Wie dan 't zuiv're in ' t leven schendt
't verschil niet kent tussen goed en kwaad
komt snel te weten waar hij staat
Die eigenzinnig verfijnde geest
zal hem 't ongeremd vertellen
en ook de les nog keihard spellen
Met overduidelijke stern
vanuit onfeilbaar zeker weten
wordt ieder mens intens gemeten
Z'n woorden zijn voorgoed verstomd
de blauwvoet van ons weggevlogen
't beeld staat vast in onze ogen
We moeten verder zonder hem
de zee stormt steeds en onverstoord
ge bleven is zijn sterke woord'
En als de zee nog hoger komt
staat zichtbaar in z'n element
die trotse Vlaming,dat monument.
Jan Soeterboek

VOLKSGENEESKUNST IN DE MIDDELEEUWEN.
door W.P.A. Colsen
DOKTERS, CHIRURGIJNS EN BARBIER S.
In de Middeleeuwen waren er kwakzalvers, natuurgenezers,
gebedsgenezers etc. alles samen te vatten als volksgeneeskunst. De officieele geneeskunst werd uitgeoefend door
"doctores medicinae". Die waren aan een universiteit gepromoveerd en beoefenden alleen maar de interne geneeskunde.
De chirigie beschouwden ze als een minderwarig onderdeel
van die geneeskunde.
De chirurgijns toen waren barbiers die zich in hun winkel,
behalve met baardscheren en haar knippen bezig hielden met
aderlaten en het behandelen van wonden, gezwellen, zweren
en beenbreuken. De "Hooggeleerde doctores" vonden al deze
zaken een beetje beneden hun stand en lieten dat over aan
de kapper. Met gebroken been ging je dus naar den barbier.
Tot 1600 kon ieder chirurgijn worden. Langzamerhand werden
er eisen gesteld en vereenigden ze zich een gilde . Men
moest eerst een tijdje leerling zijn en daarna examen doen.
Dat bestond uit het maken van lancetten(dat zijn scherpe
platte .mesjes die bij operatie's worden gebruikt), behandelen van wonden en beenbreuken en aderlaten. Dit laatste
werd vroeger heel veel gedaan . Het bloed was dan te dik of
te vuil en er werd dan wat afgetapt. Oude mensen gebruikten bloedzuigers die op pijnlijke plekken het venijn er uit
zogen. In Hulst noemde men die bloedzuigers "egge ls". De
legendari sche dijkgraaf in Nillus Weemaes had een heel
voorraadje van die beestjes in een glazen pot. En hij
ge loofde heiligin de geneeskracht van die bloedzuigers.
Het sluitstuk van het examen was het trepaneren: in een
doodshoofd. Dat is met een gepunte holle boor gaatjes
in de benige schedel boren. Dat werd vroeger soms echt gedaan bij mensen die krankzinnig waren. Men dacht toen
dat de oorzaak giftige dampen in de hersenen waren en die
konden dan door dat gaatje ontsnappen. Misschien dat de
uitdrukking "hij heeft een gaatje in zijn kop" voor iemand
die een beetje getikt is, daar wel vandaan komt.
Kappers die chirurgijn wilden worden leerden het vak van
mekaar, dikwijls ging het van vader op zoon.
Plaatselijke chirurgijns deden geen grote operaties zoals breuk en steensnijden en staarsteken. Daarvoor kwamen
reizende meesters z.g. meesterchirurgijns op week·en jaarmarkten. In mus8a op oude schi lderijen ziet men dit nogal
eens afgebeeld. In de 19e eeuw ontstonden er klinische
scholen waar de chirurgijns werden opgeleid , maar in 1865
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met de wet op de geneeskunde verdwenen de chirurgijns
want van dan af mochten nog alleen artsen van de universiteit de geneeskunst uitoefenen.
De patroonheiligen van de chirurgijns zijn Cosmas en Damianus. Ouderen onder ons zullen zich herinneren dat die in
de litanie van alle heiligen ook werden aangeroepen. Enkele
kerken in Nederland zijn naar hem genoemd o.a. te Groesbeek en op gildenschilden, penningen en zegelstempels ziet
men ze soms afgebeeld.
De chirurgijns hadden dikwijls aan hun huis een uithangbord
waarop den Barmhartigen Samaritaan stond afgebeeld. Soms
stond er zelfs een onderschrift bij zoals b.v. "Dit is den
Barmhartigen Samaritaan, die olie en wijn in wonden heeft
gedaan" of "Deze chirurgijn verandert de pijn door Gods genade".
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MONUMENTEN_ IN_
NIEUW-GINNEKEN 7

geraadpleegd: Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen.
uitg.: Hermes Deventer.
Informatie Museum Boerhave in Leiden.

STEENSNIJDEN

Men bracht een lange tang in de blaas en
daarmee werd de steen vergruizeld.

STAARSTEKEN

Dit is de ooglens die troebel geworden is
verwijderen. Daarna werd dan een bril gedragen. Dit gebeurde al in de 16e en 17e
eeuw(mij lijkt dat de meesten wel blind
zullen geweest zijn,voor goed, na de operatie).

HAZEMOND

Kwam vroeger veel voor, omdat veel inteelt
voorkwam.

WENNE

Dit woord kende men in Leiden niet maar
dat zal wel een cyste of lipoom(vetgezwel)
geweest zijn.

EEN KLEERMAKERSSTIKMACHINE.
Na de schoenmakersstikmachine die we enkele maanden geleden
aan onze kollektie konden toevoegen, ontvingen we door bemiddeling van ons lid Jac Ros uit Bavel onlangs een kleermakersstikmachine.
De tafel van de machine, die versleten was, is door ons lid
Jos van der Aa inmiddels keurig gerestaureerd.
Aan schenker en restaurateur onze dank.

DE ST. HUBERTUSKAPEL.
door Jan van der Westerlaken.
"Op" Strijbeek (zoals de volksmond zegt) vinden we op de
hoek van de Strijbeekseweg en de Goudbergseweg een al eeuwenoude kapel.
De kapel die in 1518 werd gebouwd was groter dan de huidige
n.l. ongeveer 22 meter lang. Vanaf het begin is de kapel toegewijd geweest aan de H.Hubertus, de patroon van de jagers.
Zijn beeld staat sinds 3 november(zijn feestdag) 1979 weer te
prijken in de nis boven de ingang. Een aantal inwoners van
Strijbeek, die deze patroon van de jagers een warm hart toedraagt, heeft- hiervoor gezorgd.
De periode van de Tachtig jarige Oorlog was een woelige tijd.
In deze tijd werd de kapel soms ook gebruikt als school. Bij
de Vrede van Münster in 1648 werd de kapel gesloten en is ze
meer dan honderd jaar niet voor de katholieke eredienst gebruikt. Na de Franse Revolutie en de ideeën over de vrijheid,
gelijkheid en broederschap die de Fransen ook in onze contreien verspreidden, kwam de kapel in 1798 aan het Ginnekens
kerkbestuur, dat toendertijd zijn zetel in Ulvenhout had.
(zie Brieven van Paulus nr.88: Schuurkerk in Ulvenhout).
Toch werden er sinds die tijd geen regelmatige kerkdiensten
meer gehouden. Door de lange leegstand was de kapel erg in
verval geraakt. De onde rhoudskosten werden zelfs zo hoog ingeschat, dat afbraak we rd overwogen .

1 ·ro
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He t enige probleem was nog dat bij afbraak de inkomsten van
de kapel zoude n komen te vervallen . Door ee n kleinere kapel
terug te bouwen zouden de inkomsten behou den kunnen blijven .
Mgr .van Genk, die toen bisschop in Breda was , nam in 1872 het
besluit tot afbraak en tot herbouw van een kleine kapel .
De Ginnekense architect P. Soffers maakte het plan en met de
stenen van de oude kape l werd de nieuwe kapel gebouwd en
deze staat er nog steeds . Na meer dan honderd jaar was een
grondige restauratie hard nodig . Deze restauratie heeft in
1979 plaats gevonden, waarna St . Hubertus weer op zijn vertrouwde plaats is teruggekeerd .
Hopelijk zal hi j nog lang van de l ande li jke rust op Str i jbeek
kunnen gen ieten.

REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN ( 10)
verzameld door Christ Buiks.
De Vossenbergse mole n geplunderd
Op 24 oktober 1705 was een troep militairen bij de molen
aangekomen. Zij gingen grondig te werk. Zij namen het
graan, meel , gereedschap en al zijn huisraad mee en wat
ze niet konden vervoeren sloegen ze kapot. Zelfs het
b i er 'dat ze niet allemaal konden opdrinken, l ieten ze uit
de ton lopen. De molenaar Andries Wouters vàin •;Hall was
totaal geruïneerd. De volgende dag toen de schepenen de
zaak kwamen bezichtigen lag er onder de molen los graan
en boekweit, terwijl er boven op de zolder geen graan
meer aangetroffen werd "als het bijeen vaeghsel dat was
blijven leggen". R 72, f96, 96v.

schilderij van de standaardmolen aan de
Molenstraat te Ulvenhout .
foto Kees Leijten .

De Vossenbergse molen "De Korenbloem " aan de Goudbergseweg te
Strijbeek werd in 1835 verplaatst naar Ulvenhout, waar hij op
zaterdag 6 maart 1909 totaal afbrandde .
De molen werd datzelfde jaar vervangen doo r de huidige stenen
bergkore nmolen aan de Molenstraat.

WIE ZIJN DIT?

r

(4)

door Kees Leyten .
Van Dick Meeren kre gen we bij gaande oude schoolfoto te
leen, gemaakt op de Lauren tiuss chool te Ulvenhout op
6 oktober 1926.
Kent U één of meer perso nen van de ze foto?
De kinderen zullen nu , 65 jaar l ate r , tussen 75 en 80
jaar zijn .
Zet de name n (met nummer) op een briefje en stop het in
de brievenbus op Craenlaer 18 Ulvenhout .
We hopen U de vo.Lgend e kee r· (alle? l mensen te kunnen noemen .
Helpt U ons?
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MIJN VEULEN HEET DRIES.
door Henk Mulder.
MIN ISTBll· PllBSIDBNT

Op 4 juli 1981 werd in de vroege morgen uit Sandra een veulen
geboren.
Er liepen er eenvoudigweg twee in de wei.
Die nacht beraadde het CDA zich over het aanhouden van Dries
van Agt als komend minister-president.
Het ochtendnieuws meldde: "Hij blijft".
Omdat ik een kiezer van v.Agt ben, noemde ik het veulen Dries
en werd grote Dries peetvader.
Ik schreef een brief aan: de vorige en de komende ministerpresident Mr.Dries van Agt Nijmegen.
Ik . wenste hem bij de formatie evenveel doorzetting als het
veulen vertoonde.
Deze brief kreeg ik terug. De post belde er apart voor aan.
De brief hangt nu in het museum.

nr.312115
Ir. H. Mulder,
Geersbroekseweg 27,
4851 RD

ULVENHOUT.

's-Gravenhage, 31 juli 1981

BRABANTS MINNEDICHT
Lieveke,
m'n hartedieveke,
in 't beddeke is 't warm
Vlij jouw kopke tegen m'n arm.
Doe jouw neuske tegen 't mijne,
kus met lipkes van die fijne.
Laat 't tongeske maar strelen
tot zeer diep in mijne kele
Spits uw oorkes om te luisteren
naar 't geen dat ik ga fluisteren
Zie,jouw wangeskes gaan blozen
van dit zalig minnekozen.
Borstekens die rijzen,dalen
en van liefdesvuur verhalen
Vingerkes die willen spelen
om 't zoete uit te delen
Oogskes vragen almaar meer:
'n Kuske, 'n kuske, nog ne keer.
Schatteke,
m'n lenig schone katteke
In 't beddeke is 't goed,
In 't beddeke is 't zoet.
Henri van der Marck.

Zeer geachte heer Mulder,
Ik stel het zeer op prijs dat ti het op 4 juli
geboren hengst-veulen naar mij hebt genoemd.
Van harte hoop ik dat Dries voorspoedig zal
opgroeien.
Voor uw medeleven en goede wensen ben ik u
bijzonder erkentelijk.
Met de meeste hoogachting,

(Mr. A.A.M. van Agt) . •
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SAGEN EN VOLKSVERTELLINGEN UIT HET LAND VAN
PAULUS VAN DAESDONCK. 17
verzameld door Jan Bastiaansen.
MEERSEL-DREEF.
Door 't open open kerkje drijft de geur der velden
vermengd met reuk van wierook en van was
De late zon sproeit weerschijn door het glas
rijk'lijk bemaald met heiligen en helden.
Dan zweeft de schemer stil, zachtgrijs lijk as.
en komt ·geruchtloos d'avondval vermelden
Het vesperklokje dat zo klankrijk belde
is allengs uitgetrippeld, pas na pas ..... .
Daar buiten in de duistre loverlanen
waar kaarsen pink'len in oranje brand
rijst zwart en zwaar de grot, ·sterk als 'n rots
De bedevaarders zochten langs de banen
van alle einders in ons Kempenland
de zoete glimlach van de Moeder Gods.

Heiligen in de Weersvoorspelling (14).
April - Grasmaand - Paasmaand.
Marcus die bonen plant (25-4)
Houdt van regen op 't land.
Mei - Bloeimaand - Bloemenmaand.
Regent het op Sint Urbyn
Zo is er weinig wijn.
Juni - Zomermaand - Onweersmaand.
Als op St.Antonius de zon schijnt(13-6)
Veel zorg voor de boer verdwijnt.
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HEI' POESIE-ALBUM

door A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst
Het poesie-album, oorspronkelijk "poêzie-album", is een
aangelegenheid van jonge meisjes - en iedereen kent het.
De meesten van ons hebben in het poesie-album van zusje,
nichtje of vriendinnetje geschreven.
Weinigen zullen echter weten dat het poesie-album is
ontstaan uit het "album amicorum", het vriendenalbum of
ook wel de "vriendenrol" genoemd.
Het was een aangelegenheid van aristocraten, studenten
en kunstenaars.
Bij bijzondere aangelegenheden stuurden vrienden hun wensen in dichtvorm, zoals bij een verjaardag, een feestdag,
b.v. Kerstmis of Nieuwjaar, of bij een jubileum.
Op deze fraai geschreven wens hoorde altijd een geborduurd kaartje, dat erbij werd geplakt.
Die kaartjes waren als patroon in de papierhandel verkrijgbaar.
Het was altijd een of andere vorm van bouquetje in 3
soorten bloemen: roosjes, vergeetmijnietjes en 3-kleurige viooltjes(pensées).
De randen van de bloempjes en blaadjes waren voorgeprikt,
heel f.Î.jn en alles werd geborduurd in naaldschilderwerk
met één draadje zijde, meestal ook door de mannen zelf.
Het borduurwerk werd bij het gedicht geplakt, op hetzelfde vel papier.
wat is er van overgebleven? Niet veel. Practisch nergens
vind je er nog iets van. Ooit heb ik één album-amicorum
gezien. Het was van de secretaris van de Kamer van Koophandel in Dordrecht. Er stond zelfs een gedicht in van
zijn vriend Staring. En op sommige bladen een tekening
in plaats va~ een borduurwerkje.
Zijn neef was erg trots op deze erfenis van zijn oud-oom.
Jaren later vond ik in een klein museum achter de Waag
in Doesburg nog enkele borduurkaartjes. Verder heb ik
er tot nu toe niets meer van gevonden.
Er zal best hier of daar in particulier bezit nog wel
wat van zijn, of op een oude zolder.
Het poêzie-album heeft de vriendenrol overgenomen,
maar op een heel andere manier. Het kwam in zwang bij
jonge meisjes in het begin van deze eeuw maar jonger
dan de volwassen heren van het album-ami c orum.
Zij waren (en zijn) in de leeftijd van de hoogste
klassen van de lagere school en de eerste klassen van
het middelbaar ond e rwijs en de ULO (nu Mavo).
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Zoals de handel vroeger de vaak kostbare mappen verkocht en de borduurkaartjes, zo zag de handel ook weer
winst in het poesie-album.
Het wordt kant en klaar verkocht, dus niet met losse
bladen en aan twee zijden gebruikt.
Aan de ene kant staat het gedichtje en aan de andere
kant één (soms meerdere) plakplaatjes.
Deze plakplaatjes worden verkocht, vroeger los, tegenwoordig in vellen en zijn zeer gevarieerd: bloemenmandjes versierd met strikken, hartjes van vergeetmijnietjes of viooltjes, vaak de paarse maartse viooltjes,
bosjes lelietjes van dalen, kinderen die bloemen dragen,
engeltjes en dieren in mensenkleren.
Vroeger was een mooi plaatje op het lege linkerblad al
voldoende, een enkele keer met een klein plaatje erbij,
maar tegenwoordig worden de bladen helemaal volgeplakt,
en ook rond het gedichtje zijn er rijkelijk aanwezig.
Het lijkt wel of het versje op de tweede plaats komt.
En de versjes zelf? Bij het album-amicorum werd elk
gedicht speciaal geschreven en dus een unicum.
Maar waar het poesie-album bedoeld is voor jonge meisjes
die minder hoge eisen stellen, is dit een andere zaak.
Hun vriendinnetjes schrijven er in, maar ook volwassenen,
zoals onderwijzers of onderwijzeressen, ouders en verdere
familieleden.
Meestal zijn het vaste, eenvoudige versjes, overbekend,
zoals:

De versjes van de ouders, grootvaders of onderwijzers
hebben meestal een moraal en zijn vaak zelf gedicht,
b.v. een tante aan het nichtje, toen ze gelogeerd was:
Josientje, m'n vriendje
Ik hoorde je vraag
Een versje te schrijven
Dat doe ik heel graag.
Houd heel je leven
Dezelfde lach
Als waarmee ik je
Dit weekje zag.
Mijn moeder schreef op 30 april 1929 in mijn album:
Lieve Adrie,
Op de eerste pagina
van je nieuw poëzieboek
(And'ren volgen weldra)
Schrijf ik graag op jouw verzoek.
Wil voor mij nog lang zoo blijven
zooals je tot heden was.
Leer steeds goed en blijf behooren
tot de besten van de klas.
Wil ook steeds op God vertrouwen,
Bid bij 't begin van iederen dag
Dat Hij in alles je wil bijstaan
En voor elk onheil sparen mag.
Je liefhebbende moeder

Ik lag in mijn tuintje en sliep
Toen kwam er een engel die riep:
Letje, je moet ontwaken
Om voor (Annie) een versje te maken.

Rozen verwelken
Schepen vergaan
Maar onze vriendschap
Blijft eeuwig bestaan.

Toen de pastoor de zegen gaf
Nam de boer zijn hoed niet af
Want de boer dacht: is de zegen goed,
Dan gaat hij ook wel door mijn hoed.

En mijn vader schreef op 2 mei 1929
Beste Adrie,
Na je plechtige communie,
Die je pas nog hebt gedaan,
Ben je aan een nieuwe mijlpaal
van je leven komen staan.
Kinderschoentjes zijn ontwassen,
Meisjesschoenen trekt gij aan;
Wil vooral nu op gaan passen,
Blijf vooral nu op de rechte baan.
Blijf eerbiedig voor je ouders,
Wil gehoorzaam zijn en goed.
Leer met vlijt en zorg ook dat ge
Dagelijksch je gebeden doet.
zorg ook, dat je, waar j'ook gaat
Eerbied houdt voor Kerk en Staat.
Je liefhebbende vader.
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De zusters op school hadden een aparte stijl, echt
uit de tijd van het "Rijke Roomsche leven".
b.v. mijn hoofd van de lagere school op 9 mei 1929:
Beste Adrie,
Wilt Ge door dit korte leven,
Wel en snel ten Hemel streven,
Houd bij al, wat Gij verricht,
't Oog alleen op God gericht.
Laat U Jezus' voorbeeld sterken
In uw lijden, bij uw werken .
. Roep met vromen kinderzin,
Steeds Maria's voorspraak in
Wil met moed Uzelf bestrijden,
Draag geduldig kruis en lijden.
God zij 't doel, uw voorbeeld Jezus,
Hulp Maria, offer Gij
Houd dit in uw hart geschreven,
En Gij zult gelukkig leven.
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Een enkeling bewaart het album vele jaren, soms tot het
einde van hun leven.
Meermalen vind je zo'n oud boekje op een of andere
rommelmarkt en het is dan dikwijls interessant om te proberen uit de inhoud van de versjes een deel van het leven
van zo'n meiske te destilleren.
Het heeft een heel eigen bekoring.

Ontleend aan de studie van dr . J . C . Daan
in Neerlands Volkleven, jrg. XV nr . 2, blz
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VOLKSHEILIGEN tO
door Annie van Dort-van Deursen.
DE HEILIGE APOLLONIA.

Je in God liefhebbende,
Soeur Maria Leonie.
Zo heeft het poesie-album in meer en minder populaire periodes zijn weg gegaan.
In de 60-er jaren gaf V&D rond Sinterklaas zelfs een
vel met enkele poesie-versjes en poesie-plaatjes
cadeau bij aankoop van een poesie-album.
De tij? van gemakzucht was kennelijk aangebroken.
Er werd bij vermeld dat de versjes wel mochten worden
overgeschreven, maar nadruk was verboden(???).
Waar de vriendenrol is verdwenen, zien we het poesiealbum nog steeds voortbestaan.
Vaak wordt het enkele jaren gebruikt en dan weggelegd
en vergeten.
Sommige meisjes laten iedereen erin schrijven (vooral
gebruik op de intenaten)
Als het vol was, schaften ze een volgend aan.
Anderen werken selectief en kiezen zorgvuldig uit, wie
in hun album mag schrijven.
Zo~n album komt vaak . nog niet voor de helft vol.
Zeker is, dat het in de meeste tijd jarenlang vergeten
wordt en bij het opruimen van zolder of kast tevoorschijn
komt.

Kiespijn geniet de reputatie als een van de oudste pijnen
beschouwd te mogen worden. De oude Chinezen zagen met hun
rijke fantasie een witte worm met zwarte kop voor de boosdoener aan.
Ten tijde van het oude Egyptische koninkrijk stonden verschillende delen van het menselijk lichaam onder de beschermende hoede aan van een of andere Godheid of beschermheilige. Pijnen, ziekten en afwijkingen werden door gebeden
of offerandes bezworen. Uit deze tijd dateert eveneens het
geloof in de heilige Apollonia en als wij lezen welke kwellingen zij heeft moeten doorstaan, kunnen wij ons voorstellen, dat juist zij tot patrones van de kiespijnlijders
werd gekozen. Wie was Apollonia en welk lot was haar beschoren.
In het jaar A.D. 248 werd het duizendjarig bestaan van het
Romeinse rijk met veel pracht en praal gevierd. Terwijl
zweepten men de gevoelens van de Romeinen hoog op voor de
macht en de heerlijkheid van de Romeinse goden. Daarmee
groeide ook de achterdocht tegen het opkomende en groeiende
Christendom die deze Romeinse godenverering verafschuwde en
zich tegen deze afgodendienst afzette. Het Romeinse Volk
opgehitst en opgezweept keerde zich dan, zoals bekend,
tegen de Christenen. Hun huizen werden verwoest, kostbaarheden gestolen en de rest werd vertrapt en verbrand. In de
stad Alexandrië werden dan de Christenen gegrepen en wanneer zij hun geloof niet af wilde zweren werden zij gemarteld en gedood.
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In deze stad nu woonde ook Apollonia, naar men verte lt
een "hoogbejaarde" maagd die heel veel goeds deed voo r de
armen en zieken. Zij was van een gegoede familie en men
beeldt haar soms af met een kroontje op haar hoofd . Ook zij
werd met andere Christenen gevangen genomen .
Nadat ook zij geweigerd had afstand te doen van haar ge loof,
trok men haar tanden en kiezen uit en werden haar kaken gebroken. Buiten de stad werd een brandstapel opgeri ch t en
tenzij zij zich nog tot de Romeinse goden zou bekeren zou
zij levend verbrand worden . Zonder te aarzelen koos deze
Apoll onia vrijwi llig de dood en sprong moedig in het vuur .
Geen wonder dus dat zij bij uitstek tot patrones gekoze n werd
van de kiespijnlijders. Niet alleen in onze gewesten en
Vlaanderen is zij bekend als "helpster in de nood ". In een
oud Utrechts gedenkboek vinden we de eerste aanduiding van
haar als patrones van de kiespijnlijders. Me t scherpe stenen
werden haar tanden uitgeslagen, heet het daar, en nadi en
bad zij in de gevangenis dat alle kiespijnlijde rs ve rlost
mochten worden van hun pijnen. Zoals het verder in dit oude
boek staat kwam er een stem uit de Hemel, zeggende:
"~ ~ruid van Christus, God heeft uw verzoek ingewilligd ".
Er bestaan in verband met de heilige Apollonia vele variaties. In het genoemde Utrechtse boek staat b.v .: "Oh,
Heilige Apollonia, wees onze voor voorspraak en help ons
door uw lijden, door uw pijnen in tanden, keel en tong .
Dat wij bevrijd mogen zijn van pijnen in de tanden, nu en
voor eeuwig !" Overal in Europa ziet men afbeeldingen van
haar op oude kerkpanelen en ook overal beweert men in het
bezit te zijn van tanden en kiezen van deze hei lige .
Alléén in Keulen zijn reeds twee heilige onderkaken van
haar aanwezig. Vooral in Beieren is deze heilige zeer
populair. Wanneer men op haar verjaardag de 9e februari
vast, heeft men een kiespijnvrij jaar, zo wi l daar het
volksge l oof . Gelovige moede rs brengen het eetlepeltje
van hun kind naar het beeld van deze heilige wanneer hun
tandjes door moeten komen.
Ook wij hebben onze Apollonia en wel heel dichtbij . Zij
staat al jaren o.a. in de proccesietuin bij de paters in
Meerseldreef. Ook hier komt men Apollonia begroe ten en
bidden om van tand en kiespijn bewaard of genezen te worden. Vooral moeders deden dit en wat ik daar ooit van
vastlegde op foto's was ook een echt volksgebruik. Bij het
beeld van Apollonia staan n .l. beukenbomen. Ik zag daar
jonge moeders onderzoekend de blaadjes van deze bomen betasten. Bij navraag bleek dat zij zochten naar blaadj es
waar aan de onderzijde een z.g . "galuitwas " zat. Deze
galuitwas leek precies op een klein wit kindertandje .
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de tandjes van St .Apdl.onia.

Deze blaadjes nu, wanneer men ze gevonden had legden men
dan onder het kussentje van het kindje, dit zou het doorkomen van de tandjes bevorderen.
Apollonia was vooral in node tijden een toevlucht voor
velen. De boerenbevolking ging immers niet naar een
tandarts, men kon zijn kiespijn door een of andere wijze
vrouw ook af laten bidden en dat kostte weinig.
Ook een flinke "pierenverschrikker" kon de pijn ook vaak
bezweren. Ons aller Sjoke heeft dagelijks haar toev lucht
gezocht met haar gebedjes tot Apollonia(z ie Paulus Brieven no.22.) "Taanpèn ze kon er over meepraten." Eén tand
had ze er aan over gehouden en deze liet ze altijd voluit
zien wanneer ze lachte!
Men geloofden nu eenmaal in deze machten en krachten en
zoals u weet is "geloven in" , al een halve genezing;
de andere helft kan dan altijd een tandarts verzorgen!!!
Apollonia behoort tot een van de ' .Acht vrouwelijke
"Noodhe lpers" de andere zeven zijn: de Sinten Gertrudes,
Ursula, Lucia, Catharina, Cecilia, Barbara en Agatha. Er
zijn ook zeven mannelijke noodhelpers. Namen afgeleid van
Apollonia: Ploon, Plonnie, Pleun, Pleuntje, Pol, Pollie,
Ona, Lonnie etc.
Ook een Miss.Univers, uit het land van Vechel noemde zich
voluit Apollonia. Zij was trots op haar naam zoals zij in
een interview in de U.S.A. vertelde en kort ge leden was
"de bruid" in "Love-Letters" ook een Apollonia. Gezien
zij een Brabantse was uit Oudenbosch en ik van plan was
bovenstaand artikel te schrijven toch even leuk om aan
te halen.
In de regel wordt deze heilige afgebeeld met palm(maagdelijkheid) en een tang - symbool van het trekken van
kiezen en tanden,wat voor haar natuurlijk niet opging,
gezien haar tanden met stenen uitgeslagen werden.
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE K U .B IS WEER OPEN!
De verhuizing van de bibliotheek van de Katholieke Universiteit
Brabant (KUB) naar het nieuwe gebouw op het universiteitsterrein is voltooid en u kunt weer volledig gebruik maken van de
mogelijkheden die de Brabant-Collectie u biedt.

)

WAAR VINDT U DE BRABANT-COLLECTIE?
Op het niveau van de ingang(niveau 1) staan de handboeken en de
meest recente werken uit de Brabant-Collectie en de collecties
algemene en Nederlandse geschiedenis direct achter de centrale
receptie in open kasten opgesteld. Tevens vindt u op niveau 1
de tijdschriften vanaf 1985.
Op niveau O(bereikbaar via de trap achter de centrale receptie)
kunt u boeken uit het magazijn, kranten en oudere tijdschriften
(vóór 1970) bij de informatiebalie aldaar opvragen. Tijdschriften
tussen 1970 en 1985 staan in open kasten opgesteld. Voor hand~
schriften, oude drukken en materiaal uit de Topografisch-Historische Atlas kunt u terecht in de speciale raadpleegruimte op
niveau 0.
HET ZOEKEN NAAR INFORMATIE.
De catalogus die via speciaal daarvoor bestemde terminals kan
worden geraadpleegd, geeft toegang tot alle in de bibliotheek
beschikbare titels van boeken en tijdschriften. Voor de BrabantCollectie kunt u (via KUBgids) tevens kijken in twee databestanden: Brabant Databank en Topografische afbeeldingen.
Voor hulP, bij het zoeken naar informatie kunt u terecht bij de
centrale receptie en bij de informatiebalies.
RAADPLEGEN EN LENEN.
De bibliotbeek is vrij toegankelijk. Het raadplegen van alle
collecties is kosteloos.
Voor het lenen uit de Brabant-Collectie hebt u een lenerskaart
nodig. Deze is gratis verkrijgbaar bij de centrale receptie op
vertoning van uw paspoort of rijbewijs. U dient wel 25 gulden
statiegeld te betalen. Dit bedrag ontvangt u terug bij inlevering van de kaart. Voor een uitgebreid uitleenreglement kunt u
zich wenden tot de centrale receptie.
OPENINGSTIJDEN.
De bibliotheek is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 21 .30
uur. De raadpleegruimte voor handschriften, oude drukken en de
Topografisch-Historische Atlas is geopend tot 17.30 uur en op
de dinsdagen tot 21.30 uur.
Adres: Warandelaan 2 Tilburg (013-662127)

BAARLE, GILZE EN SPRUNDEL DUIZEND.
door Ke es Leijten.
Baarle , Gilze en Sprundel vieren dit jaar op basis van een
niet authenti eke ac te hun duizendjarig bestaan.
De betreffende acte is van latere datum (1639), maar zou een
copy van een copy zijn van een acte uit 992.
En waarom zou je die acte niet geloven als er te feesten valt.
Alle drie de dorpen hebben voor 1992 een uitgebreid feestprogramma op poten gezet.
Alle drie geven ze ook een boek uit.
Het boek "Gilze Duizend Jaar'' verschijnt deze maand met 150
foto's en + 400 pagina's. Het kost U f 34,Baarl e organiseert dit j aar o.a. he t Heemkamp.
Het boe k van dui zend jaar Baarle vers c hijnt op 7 oktober, het
fee s t van Sint Remi gius , patroon van Baarle.
De prijs van he t boe k i s nu nog niet bekend.
Sprunde l geeft een mun t uit, het Sprundel s vijfje, dat dit
jaar al s ge ldig be t aa lm i dd e l ge ldt in Sprundel.
Er i s e en goud en, zil ve r en en cupro-nikkelen exemplaar
te koop bij de plaatse lijke Ra bobank. Het gedenkboek verschijnt
20 juni e n kost U f 30 ,-
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Reeds in het jaarboek 1991 werd een
de Sprundelse heemkundekring "Onder
afgedrukt. Een copy drukken wij met
Van den Maagdenberg hierbij af. Ook
gebied in de akte omschreven.
Daarom ook voor ons van belang.

vertaling van de akte door
Baronie en Markiezaat "
toestemming van voorzitter
ons heem behoorde to t het

Burge111eester Van der Velden:

1lilzundis, gravin van St rijen, ech tgeno te van A nsfried,
graaf van! loei, nadien bisschop van Utrecht, sticht
en begiftigt in het jaar 992 he t k looster van Thorn
dat een beroemd convent is van ede le maagden, gelege n
aan de Maas, in het diocees Luik .

'Groene delen vru1 Breda
naar Groe11e Gemeente'

In naam van de heilige en ondeelbare DrievUld ighe id.
Ik Hi lzundis, gravin van het land van Strijen, verla ngend hem te vo lge n d ie ee n bruidegom is
der maagden, heb op raad van mijn heer Ansfried een kerk gebouwd in mijn vrij e goe d van
Thorn opdat ik en mijn dochter Ilenedicta onder de regel van heilige ge hoo rzaamheid zo
zullen leven in deze tijd dat wij in de toekomende tijd, gehuld in witte kleren , zullen verd ienen te vertoeven onder de engelen in het gebied van de rechtvaardige rechter.
Derhalve, mij vrienden makend met de mammon der ongerechtigheid, heb ik t ot voo rmel de kerk aangebracht al mijn vrije goed dat vroeger de roemrijke koning Z wcn tibold in mijn
land van Strijen had geschonken:
Ten eerste Je kerk zelf van Strijen die is toegewijd aan de heilige Maagd;
de Berg Jes oevers waar de heilige Gertrudis lichamelijk verkeerd heeft en een kape l heeft ,
gewijd door de h eilige Amandus;
h et domein Gilleijela n1et aanhorigheden;
het domein Uaerle mei het altaar ter ere van de heilige Remigius, belijde r , da t doo r mij gesticht is;
het kas teel Sprundelhci111 111et alles wat daar bij behoort wals het ligt hove n J e ri vier het
Mocrwatcr;
het hos om varkens te voeden zoals het ligt tussen Je twee Marken, met alle rech t, ge mene
grond , tol, molen, cijns, weg- en waterwerk in we iden, bossen, bebouwde en o nb eb o uwde
akkers, woestenijen, meren, nat en droog, hoog en laag, zoals ik llilzu ndis, die nst maa gd
van Christus, en lnijil ouders al die zaken beze ten hebben.
Er zij geen andere voogd dan degene die de broeders en zusters der abdij van T ho rn zu ll en
hebben gekozen, en indien iemand met verkeerde bedoeling of door ingeving van den boze
zich zou opdringen, zal de keizer, heer der were ld , die de wettige voogd is van he t k looster ,
hem veroordelen . Ik bezweer ook mijn erfgenamen, de heren van Strijen) bij Ile m die is geweest en die komen zal, Jat zij aan deze, mijne schenking geen afbreuk zullen doen o f boze
opzet maar mijn dochter en haar convent met wapens zullen verdedigen en in recht va ardig·
he id. Wie anders zal handelen, hij zal het lo t delen met Dathan en Abyron en zijn zo nde zal
hem niet vergeven worden, niet in deze tijd en niet in de toekomende; aldus ge schiede .
Gegeven te Thorn in het jaar negenhonderd twee en negentig
in Je maand juni, vierde indictie-jaar.
Getuigen zijn geweest Joannes, abt van St. Pantaleon, frater Ualduinis, p roos t van Eij cka ,
G . deken, en van onze ridders Franco van Dunga, IL van Emelberga, G. van Sand er!, o nze
kasteelman, J. spijsdragcr (hoofd holl10uding) en van de dienst mannen b isschoppen
Christopherus, Gerardus, zaligheid in de Heer.
Onderaan was vergeleken met en ontleend aan ee n d iploma van Aubert us Mirae us, ged rukt
in he t jaar 27, eerste bock.
Hetgeen ik getuig, An thonius Winckens,
openbaar en beé'digd notaris 1639.
I!etgeen overeenstemt, copie voor copie, wat ik getuig
J , llachuijs, beëdigd secre t aris van het illustre,
hoogadellijke kapitte l van Thorn.

Van onze verslaggever

Uh·enhout

Bepa aldE
groene delen \'an de gem eente Breda zouden best
eens onderde el uit kunnen
gaan maken v a n de nog te
vormen grote Groene Gemeente,
besta ande
u it
Nieuw-Ginneken , Cha am,
Baarle- Nassau en Alphen
en Riel. " Ik denk daarbij
aan
bijvoorbeeld
het
Mark dal in Breda."
Burgemeester P . rnn der Velden van Nieuw-Ginneken
d eed deze suggestie gisteravond op een informatieavond in Ulvenhout O\"er de
vorming van een Groene Gemeente t en zuiden \"an Breda
en Tilburg, ook b edoeld om
annexatie door de twee grote
steden te voorkomen. Van der
Velden zei zich zo'n uitspraak
wel te kunnen veroorloven.
Zijn college E. Kijpels van
Breda heeft immers eerder al
eens gekscher en d gezegd dat
de 150.000e inwoner van
Breda straks uit Bavel zal komen.
Burgemeester H. Krijgsman
van Alphen en Riel dacht in
Ulvenhout ook hardop. Hij
vond dat het agrar isch ingestelde Gilze best een mooie
aa nvulling kan zijn op de
Groene Gemeente. Rijen en
Dongen zouden na ar zijn mening als gelijksoortige gemeenten samen moeten gaan.
"Daar zou een hele goede en
zware gemeente uit . voort
kunnen komen . En de twee
plaatsen behoeven elkaar dan
niet meer te beconcurreren" ,
aldus Krijgsman.

WI

annexeert er eigenlijk?
foto Jan Grauwmans
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EEN MIJLPAAL.
door Kees Leijten.
Sinds enige tijd staat er in de tuin van het muse um van
Paulus een heuse mijlpaal, die eens langs de Strijbeekseweg
heeft gestaan .
Ook in de Dorpstraat stond vroeger een mijlpaal met daar op
een " 5" op de hoek van de Mgr.van Hooijdonkstraat. Bij de reconstructie van onze Dorpstraat in 1991 is dit monument
spoorlocv verdwenen.
Slechts een foto rest ons.
Ons lid Kees van Hooijdonk G~zn bezat nog een foto waarop hij
al s schooljongen op de paal uitrust.
De paal die de tuin van Paulus siert voert nummer 9.
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BEUGELEN
Beugelen is een van de oudste sporten van ons land.
Er werd reeds in 1432 in Deventer gebeugeld.
Eerst was het een sport van adel, later werd het meer en
meer een volkssport. Tot aan de tweede wereldoorlog trof
men in Brabant en Limburg veelvuldig beugelbanen aan bij
boerderijen en herbergen.
De boeren beugelden om het gelag (de literkens), die zij
dan samen uitdronken.
Een beugelbaan werd in 1626 als volgt beschreven:
In het midden staet een beugel,
Die met een gestaelde vleugel
Vast gepland is in der eerd,
En aen alle kanten keert.
Groote met haer groote stelen
Konstich door den beugel spelen,
Maer de kleyntjes in ' t gemeyn
Bruycken spaentjes kort en kleyn.
In 1933 werd de Nederlandse Beugelbond opgericht, die tot
nu toe nog competitiewedstrijden organiseert. Vooral in Limburg zijn veel verenigingen.
Het beugelspel heeft zelfs ons taalgebruik beïnvloed getuige
de uitdrukking: "Het kan niet door de beugel".

SPELREGELS
Er wordt gespeeld op een leembaan van ca. 10,5 meter x 5,15
meter; op ~ van de lengte plaatst men een ijzeren beugel.
Verder heeft men vier ballen nodig van ca. 18 cm doorsnede
en een gewicht van ca. 4 kg.
Deze ballen worden gemaakt van kunststof (vroeger hout) .
Iedere speler heeft een houten pallet waarmee hij de bal
moet voortbewegen. Het spel kan met 2, 3 of 4 spelers tegelijk gespeeld worden; er zijn echter altijd 4 ballen in het
spel.

Kees van Hooijdonk Gzn op mijlpaal

Mijlpaal 9 in de tuin van het
foto Jac Bax.

In competitieverband wordt er in teams van 4 of 6 spelers gespeeld, waarbij een speler van de thuisclub tegen iemand van
de bezoekers speelt. Iedere speler krijgt dan 2 ballen ter
beschikking met een eigen kleur. De ballen moeten om de beurt
gespeeld worden, met dezelfde bal mag niet tweemaal achter
elkaar gespeeld worden.
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Zijn alle 4 ballen vanaf de greppel in het spel gebracht,
dan speelt het eerste die speler wiens bal het dichtst bij
de beugel ligt en vervolgens de dan dichtstbijzijnde, enz.
(wordt met een lint gemeten) •
Men kan echter niet alleen punten krijgen door de eigen bal
door de beugel te spelen, maar ook door de bal van de tegenstander met de speelbal in de greppel te spelen.
Raakt men de bal van de tegenstander niet of gedeeltelijk,
zodat de eigen bal in de greppe l komt, dan krijgt de tegenstander 2 punten erbij.

De speler moet met beide voeten op de speelbaan staan, behalve bij het spelen uit de greppel (begin van de baan),
dan staat een voet in de greppel, de andere op de baan.
Het spel begint wanne er de eer s te speler zijn bal met het
pallet door de beugel probe ert te spelen vanaf de greppel,
Zodra de bal stil ligt, i s de volgende speler aan de beurt.
Wanneer men de bal d o or d e beugel speelt, krijgt men hiervoor 2 punten, hetge en door een scorebord wordt aangegeven.

193

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK 84.

De grote drukte, waartoe de tentoonstelling "Nieuw-Ginneken
50" toe leidde zorgde er ook voor dat vele vrienden en
vreemden met 'n bijdrage voor Paulus het museum betraden.
De heer W.R.de Vet uit Teteringen verblijdde ons met een
groot metalen wapenschild van de gemeente Ginneken en Bavel,
dat waarschijnlijk op een gevel bij de vlaggestok heeft ge~
zeten.
De gemeente Nieuw-Ginneken zorgde er voor, dat de laatste
mijlpaal uit onze gemeente in de tuin van ons museum werd
gezet.
Naast de schoenmakersnaaimachine van het vorige jaar kregen
we van Jac Ros een kleermakersnaaimachine, die thans bij Jos
van der Aa in restauratie is.
De giften kunnen we onderbrengen onder de volgende kol lekties
Archief.
Diverse krantenknipsels, brochures.
HET RAADSEL VAN EEN WAPEN.
door Kees Leijten.

Op de openingszondag 8 maart ontvingen we van de heer De Vet
een op zink geschilderd wapen van de gemeente Ginneken en
Bavel.
·
Boven het wapen staat de datum · 30 november 1874. Waar het wapen vandaan komt en wat deze datum betekent is ons echter een
raadsel. Ook Ginneken-kenner Ad Jansen en gemeente-archivaris
Jan Broeders konden ons niet verder helpen. Waarschijnlijk
heeft het wapen voor ' n vlaggestok ges taan! Onbekend is echter
huis en datum.
De heer De Vet vond het wapen tussen "de rommel" die de Raad
van Arbeid achterliet toen de Raad in de zeventiger jaren
zijn kantoor aan de Nieuwe Ginnekenstraat in Breda verliet.

Bibliotheek.
Diverse boeken.
Carnaval.
Carnavalspak Ulvenhout.
Curiosa.
Trouwkaart Pennendijk 1, houten lijst, Kaart van Breda gegraveerd in koper, wapen van Ginneken en Bavel geschi l derd
op zink, 80 jaar oude topografische kaart.
Electra.
2 grote toneellampen (500 watt).
Foto-archief.
foto Carnaval 1971, 86 grote dia's Parijs, 5 oude foto ' s
van Mien G, foto Kapel Ulvenhout, portretfoto.
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Foto-apparatuur.
1 filmprojector, 2 dia-projectors, dia-vieuwer, terugspoelapparaat.
Keuken.
Melkkoker, 3 ijzeren braadpannen, koperen koekepan, zeef,
houten stamper, sodabakje, ronde en platte rasp.
Kleermaker.
Kleermakers-naaimachine.
Koninklijk Huis.
Koektrommel Juliana en Bernhard.
Land-en Tuinbouw/Veeteelt.
Brandijzers, peeënmes, peeëntrekker, zeis, vorentrekker,
strohaken, paardentuig, grondboor, kardissel.
Loodgieter.
Soldeerbout.
Maten en Gewi c hten.
Unster.
Religie.
Schilderij Engelbewaarder, kruisbeeld van steen, offerblok,
paaskaars.
Speelgoed.
Houten s tepje, ganzebord.
Wagenmaker.
Kruiwagenwiel.
We r eldoorlog II.
9 pakken Amateurtabak.
Winkel van Sinkel.
Chocoladekistje, blikken.
De s chenkers waren:
Mevrouw of de heer J.v.d.Aa, G.Baeten, J.Beenacke rs , J.Beesems,
A.J.Bode, J.Bruinsma, O.van Damme, H.Frijters, J.van Hooijdonk, J.Huijbregts, P.van Poppel, J.Ros, J.Rijppaert, C.van
Schendel, H.vd Velden, W.R.de Vet, A.Vissers en de stichting
"S.U.C."

DE KIDKKEN MEI' PASEN
door A.J. van Esch
Tijdens de "Vasten" las ik het verhaal van "De Paasklokken'',
in een oud tijschrift, waarin geschreven werd over kerkklokken, die in de Goede Week naar Rome vlogen en op
Paaszaterdag wee:r: terugkwamen.
Men s c hreef in dit artikel ook over onstaan van carillon.
Naar aanleiding hiervan wilde ik u iets vertellen over de
geschiedenis van de klok.
In de Middeleeuwen werden in iedere stad klokken aangetroffen, die ieder een speciale betekenis hadden.
De meest gebruikte klok was de zogenaamde "Poortklok",
die geluid werd om de burgers te waarschuwen, dat de stadspoo•r t ges loten werd en dat men dus "binnen" moest komen.
Daarna was er in iedere stad een zogenaamde "Storm- of
Brandklok", die de burgers tesamen riepen in tijden van
gevaar.
Bij brand werd op het platteland tot voor kort nog de
brandklok geluid, om de brandweerlieden te roepen wanneer
er1 brand was.
Als een misdadiger terecht werd gesteld, luidde de "boefklok" als een waarschuwing om eraan te denken, dat het
kwaad gestraft wordt.
Tevens was het een opwekking om de ziel te gedenken van
de ongelukkige, die ter dood werd gebracht.
In sommige steden kende men ook de "Belastingklok" ofwel
de tiendklok.
Deze had tot taak de burgers op te wekken om de tienden
te voldoen.
In bepaalde klostergemeenschappen kende men ook de zogenaamde "Noodklok", die alleen dan geluid werd,wanneer er
binnen het klooster geen eten meer was, en men derhalve
geheel was aangewezen op de liefdadigheid van de omwonende
mensen.
Deze klok kende men bijvoorbeeld bij de paters Capucijnen
en ik lneb me vaak laten vertel.len, dat het luiden van
deze noodklok bij deze kloosters wel eens . voorkwam bij
langdûrige strenge winters, ook nog in deze twintigste
eeuw ...
In de eerste helft van de veertiende eeuw verschenen
de eerste torenuurwerken .
Toen kwam ook nog de uurklok in de toren.
Deze klok hing onbeweegbaar, maar döor een eenvoudige
konstruktie, gekoppeld aan het uurwerk, sloeg op de
uren en halve uren een hamer op de buitenkant van de klok.
Nog vóór 1400 treffen we al het primitieve begin aan van
een klokkenspel of beiaard.

Er werden drie klokjes opgehangen, die vanuit het uurwerk
automatisch bediend werden en voor het slaan der uren een
simpel wijsje tingelden .
Deze klokjes werden samen met de uurklok de Quadril·lon
genoemd, waaruit later wellicht het carillon ·i s ontstaan.
Omstreeks het midden van de vijftiende eeuw werd het aantal
speelklokjes opgevoerd tot een reeks van 8 of 9.
Nog later , in de 16e eeuw, werd het aantal klokken
steeds uitgebreid~r. werd ook het klavier toegepast.
Hierdoor was het mogelijk de klokken ook onafhankelijk
van het uurklok te bespelen.
Langrzamerhand ontstond toen het carillon, zoals wij het nu
nog kennen.
In Nederland kwam het klokkenspel tot een hoge ontwikkeling.
Iedere plaats van enige betekenis had een carillon en een
eigen beiaardier. De Nederlandse klokkengieters kregen een
wereldvermaardheid en speciaal de Gebr. Hemony waren beroemd.
Enige honderden jaren hebben de klokken bij feestelijke gebeurtenissen en ook op dagen van rouw hun toepasselijke
klanken over de ommuurde steden laten klinken.
Dan komt er een tijd, die alles verwerpt wat uit een vroegere periode stamt . Omstreeks het begin van deze eeuw worden
de torens wederom uit hun slaap gewekt. De eer hiervoor
komt toe aan de Vlaamse mus i cus Jes Denijn . Zijn gehele
leven heeft hij zich ingezet om .belangstelling te wekken
voor de prachtige klokken, die verwaarloosd en vergeten in
de torens hingen en slechts wachtten op de liefdevolle hand
die hen weer tot klinken zou bregen.
Denijn speelde het klaar om in de hoge toren van de Sint
Rombout in Mechelen het carillon te restaureren en dit weer
.tot zingen te brengen.
van alle kanten, zelfs uit Amerika, kwamen belangstellenden
om te luisteren naar het wondere spel der klokken en vanuit
Mechelen begon de triomftocht naar de vele torens in Noord
en Zuid en werden de klokken weer tot leven gebracht .
Voor de opleiding van vakbekwame beiaardiers stichtte Denijn
te Mechelen de beiaardschool , waar ook onze bekendste Nederlandse beiaardiers hun opleiding hebben genoten.
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drinkt slaapt goed
slaapt zondigt niet
zondigt wordt zalig
drinkt wordt zalig .
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Wie
Wie
Wie
Wie

wijn
goed
niet
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i• het i nformatie blad voor de leden va n de heemkundekri ng "Paulus van Daes donck "
te Nie uw-Ginneken . He t staat interna tionaal ge r egistree rd onde r I SSN-0166- 0438.
let verschijnt vi jf maal per j aar en geeft naast vee l i nformatie voor de leden
ook vele kle i ne bi jzonde r heden en sai l lante details u i t de gesch iedenis va n de
vroeqere Heerlijkheid Gi nneken en Bave l, de gemeent e Gi nneken e n Bavel en de
.....nte Ni euw-Gi nneken .
Waktie .
Wak tie-adres
Oms l agtekening
Lay- out

c .J.M . Leijten en J.C . van der Wester l aken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076- 6 1 27 42
J .A.M . Soeterboek
c . J.M . Leijten

De heemkundekr ing "Paulus van Daesdonck" "werd opç ericht 3 apri l 1975 en konink l i j k
erke nd als vereniging op 25 november 1975.
De ve r e niging is i ngeschre ve n b i j de Kame r van Koophandel te Breda onder nu:o::ier
v 282568.
lekret a riaat
IAnkrekeninç
Girorekeni ng

Abdij van Thornst raat 18, ~ 95 4 KG Bavel , 01 613-34 88
52.18 . 33 . 639 t . n . v . Paulus van Daesdonck
37:13.31 1
t.n . v . Paulus van Daesdonck

J.pdenadministra tie
taulus va n Daesdonck, Postbus 89 , 4850 AB Ulvenhout

IUl lUM
De heemkundekr i ng hee ft een eigen hee m.~und i9 cus eum op het adres Pennend ijk 1 .
l e t museum is geopend elke le zondag va n de maand van 14 . 00 uur-17 . 00 u . e ~
voo; groepen op verzoek . Schenkingen voor de kollekt ie gaa rne op de ad ressen:

't Hofflandt
Ulvenhout 076- 61 29 26
36
0 16 13- 14 67
Bavel
Klooste r straat 46
Str ij beeksewe g 44a Strij beek 076-1 01280

A. P.J.ll. Lu ij t en
Langen
11. A.
Verkooi j e n
A.M.M.
IUTUUR
J. C. v.d.
C.J. M.
J. A. v.
11. A.
l .J .M.
A. P. J.M.
J, A.M.
p ,J, v .
A. M.M.
J. M.E . M.

weste r l aken
Le i jte n
Dors t
Langen
Mee ren

Lu i jten
Grauwmans
Hooydonk
Ve r kooijen
J'espers

+

voorzitt er
v ice-voor zit te:
sec r etaris
2e secretaris
penningmeester
9
2 penning-...iees ter
techn i s ch koOrd inator
mede·,,, " Ba ve l
medew.

Galder/S~rijbeek

medew.
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!!!BLICATI ES
1975 Monumentenboekje
1977 Mo l en "De Korenbloem"
1977 130 j aar Mariaschoo l
1978 Korenmo l en "De Hoop"
1979 Drie eeuwen ke r k in Ul venhout
1980 Van Ginneken t ot N i e uw -G innek e ~
1981 Dr iekwarteeuw Constantia
1982 Dav id Tomkins
198 3 Veldnamen 1- 20 ( 1983- 1986)
1983 100 j aar schoo l Ga l der
1984 Carnaval in Oud- en Nw. Ginneken
1984 Goude n Paulus
1985 Tussen Witt e Wo lk en Annevi lle
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken i n Bave l
1987 Wandelen i n Ulve nhout (Ca l l ot)
1990 Het Ma stbos e n het werk van houtve s t e r va n Schermbeek

( 1990)
(1991)
( 1991)
(1989 )
(1989)
(1990 )
( 1989)
(1990)
( 1990)
( 1991)

J.1! . E. M. Jespe rs (uitverkocht)
J . C. van öer Westerlaken
C. J . I!. Leij t en
E. J. DirveA, K.A .H . W. Leenders e.a.
D" . J.L . M. de Leppe r
H.J . Dirven, J . C. va n d er Wes~er l a k e n
J . C. en R. van de r West e rlake n
Drs. H.J.C. Ve r hoeven (B. v.P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A M.M. Ve r koo i jen e . a . (B .v . P. ~ ~ )
B"ieven van Pau lus (46 )
Red a k ~ i e e . v . a. (B. v.P . 50 )
J ac Jespers (uitver kocht)
J ac Jespers en Drs. Harr y Ve !'h.oeven
Dr . C. S.M. Rademake r SS. CC.
I r. W.J . Bonekamp, M P . C. Scheepers
A. J . Spierings

LIDMAATSCHAP

Het ve r e n igingsjaar va n d e heemkundekr ing loopt van 1 septembe r tot 31 au;ustus .
Naast d i verse he e ma ktivi t eit en, l ezinqe n, t entoonstel l ingen en e xc ursie s geeft
de kring he t t i j dschri ft " Br ieven van Paulus " uit .
Het l idmaat s chap van de Kring geldt voor het qehele gezin e n bedra agt voor het
ve reni g i ngs jaar 199 1- 1992 f 25, - - per jaa r .

