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KRONIEK.
Voor de achtste maal presenteert ·. Jan Grauwmans in dit nummer
zijn ''Kroniek uit het land van Paulus " , waarin hij het tweede
half jaar van 1992 verslaat, daarbij ondersteund door vele
foto ' s van onze hoffotograaf Jac Sax .
Jan en Jac leggen daar mee de moderne geschiedenis van deze gemeen te vast, ' n geschiedenis die voor onze nakomelingen echt
oude historie is .
Zo zijn ook de 100 oude foto ' s die prijken in ons museum echt
geschiedenis .
De vele bezoekers die reeds kwamen kijken hebben al veel namen
achterhaald van deze oude foto's di~ meer dan een halve eeuw
geleden gemaakt 1rerden .
Jan Soeterboek heeft vele tekeningen voor ons gemaakt, die we
als een ware kroniek voor U verzamelden in deel 92 van ons
tijdschrift.
Bas
Dusseldorp heeft het werk van onze overleden tekenaar
overgenomen en hoopt regelmatig een tekening voor ons te maken .
Een viertal verslagen van de activiteiten van onze Kring
leest U ook in dit tijdschrift dat daarmee toch wel echt genoemd kan worden onze Nieuwginnekense
KRONIEK.
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171

SPONSORS MUSEUM

8

Tweemaandelijkse periodiek van de
heemkundekring "Paulus van Daesdonck "

TEL (076) 61 23 00

158

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken, 15 Grasmaand 1993.

159
Nu de wintertijd weer voorbij is trekken we er weer op uit.
Op zondag 16 mei nodigen wij U uit om met ons een bezoek te
brengen aan het Breda's Museum op de Grote Markt. Er zal dan
voor ons een rondleiding verzorgd ~orden. Op dit moment zijn er
te bezichtigen: Oog op het Hof(over het kasteel van Breda),
schilderijen en een tentoonstelling van speelgoed. De kosten
zijn f 1,- per persoon, we verzamelen om 13.00 uur vóór het
museum Grote Markt 19.
Ik hoop U dan in een goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Beste Heemvrienden,
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de heemkundekring Paulus van Daesdonck.

In het eerste weekend van april vierde Paulu s zijn achttiende
verjaardag. Nog geen moment voor grote festiviteiten, maar we
kunnen ·wel constateren dat door een aantal enthousiaste mensen
in deze toch vrij korte tijd iets tot stand geb racht is. Paulus
is zo langzamerhand een begrip geworden.
. .
De volgende krachtsinspanning zal zijn om deze veren1g1ng tot
in lengte van jaren te laten bloeien en zo nodig uit te bouwen.
De maand maart stond in het teken van de scholen in NieuwGinneken. In het museum is er tot augustus een tentoonstelling
over schoolfoto's uit Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijbeek.
Drs. Ad Jansen heeft in de Rosmolenschool een zeer interessante
lezing gehouden over de ontwikkeling van het onderwijs v~~af de
middeleeuwen tot aan de gelijkstelling van openbaar en b1 Jzonder
onderwijs in 1920. Na afloop bood de voorzitter van Paulus a~n
de voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs H.Laurent1usparochie Ulvenhout het eerste exemplaar van ~e ui~gave aan door
de heemkundekring samengesteld over de gesch1eden1s van de vroegere Ulvenhoutse jongensschool St.Laurentius en de huidig~ .basisschool De Rosmolen. Door de vele oude fot o 's en de kleurr1Jke
jeugdherinneringen is het een interessant boekje geworden.
Op 22 maart hebben we met veel plezier geluisterd naa r onze
zuiderbuur Paul Van Zummeren. Zijn verhaal ging over volksweerkunde en volksgeneeskunde. Bij het aanvullen van weerspreuk~n .
was Paul Van Zummeren bij de derde weerspreuk zijn eerste p1ntJe
al kwijt aan Domien van Hulst, die hem stante pede ging opnemen.
Vele weerspreuken, bekende en onbekende, passeerden de revue,
zoals: kruipen de kippen vroeg op het leerke, dan i s het morgen
mooi weerke.
Totaal nieuw was voor mij de volgende: Met St .Laurentius van het
klooster ligt de wereld op een rooster.
Als reactie hierop kwam uit de zaal de volgende kernachtige
weerspreuk: Lauke de zeikerd.
We wachten 10 augustus af om te kijken wie ge lijk heeft.

SAGEN EN VOLKSVERTELLINGEN UIT HET LAND VAN
PAULUS VAN DAESDONCK. 18
verzameld door Jan Bastiaansen.
GINNEKENSE POMP.
In 1923 werd het 25 jarig regeringsjubileum
gin Wilhelmina gevierd.
De Ginnekense markt was feestelijk verlicht
volop feest.
Aan _de oude dorpspomp, die er al vanaf 1790
al sinds jaren geen water meer gaf, had men
opgehangen.
Op het ene bord stond te lezen:

van koninen er was
staat, maar
twee borden

Ik staai ier nou al jaren waterloos
Verslagen door een koperen kraantje
Une. slinger, die nie gaat
Une teut, die niemer gift
ik mopper nie: mar 't is me toch een baantje.
En op het andere bord:
Maar ier, ier staai ik in 't licht
ik zij nog schooner as al 't schoons te samen.
Ze gapen me mee epen monden aan
't is om oew oogen uit oewe kop te schamen.
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GROTE TOELOOP " SCHATTEN BIJ PAULUS".
door Kees Le ijte n.
Voor de vierde keer organiseerde de heemkundekring Paulus van
Daesdonck op zondag 14 februari zijn Kunst - e n Kitchprogramma
"Schatten bij Paulus ".
Het werd een drukke en gezel lige middag met ruim 250 bezoekers.
De opkomst was dit jaar (gelukki g ) minder groot dan het vor ige
jaar toen door de te grote t oeloop velen te l eurgeste ld moesten
worden en onverrichterzake naar huis terug keerden.
De vijf expe rt s hadden dit jaa r meer tijd om moo i e~ l e lijk met
de bezitters te bes preken en he n zo nodi g goe de advi ezen t e
geven voor r estauratie , behande ling of verkoo p.
zoals in de vori ge drie jaren werden e r ve l e zaken van ge ringe
waarde maar ook enkele inte re ssante voorwerpen ter taxatie aangeboden.

Ad van der Schoot taxeerde onder meer een zilveren servies uit
omstreeks 1870 (f 10.000,-), een handgeslepen biedermeijer
schaal met zilveren handgreep, een set kostbare karaffen en een
fraaie theestoof (f 10.500,-).
Klokken- en horlogespecialist Jozef van Kerkoerle had het minder
druk maar kon toch een pendule op f 4.200,- taxeren en een
staande Rotterdammer op f 30.000,- à f 35 .000,-.
Het klapstuk van de dag was weggelegd voor heemkundige Anton van
der Lee, die een aantal origineel teksten kreeg aangeboden uit
de 16e eeuw, die hij op ruim f 35.000,- kon taxeren.
Hij adviseerde de bezitter bij verkoop een groot veilinghuis in
te schakelen.
Ook een prachtig album met santjes werd hem getoond naast vele
zeer fraaie oude munten.
Paulus kan terugzien op een geslaagde middag die de kring bovendien weer een aantal nieuwe leden opleverde .
Voorzitter Jan van der Westerlaken kon dan ook met een voldaan
gevoel deze uiterst geslaagde activiteit van de heemkundekring
omstreeks vijf uur afsluiten.
Het was een van de laatste activiteiten in de stal van de Pekhoeve nu op 21 maart de nieuwe schuur officieel in gebruik is
genomen.

AGENDA 1993 (74)

/P!o Ja.c. Bc1x,.
Sch ilderijen- ex pert Max Langeweg kreeg ve l e platen en schilderij en van weinig waarde te zien maar ook ee n aantal l euke werkjes van zond agsc hilders en bovendi en ee n fraai paneeltje van
de schilder Cha r les Leicke rt, dat hij op mi nstens f 15 . 000 ,- kon
taxeren .

jan.

3 Museum open .
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en
kaart".
25 "Ut Muziek" treedt op voor Paulus.

febr.

7 Museum open.
Laatste dag tentoonstelling "Nieuw-Ginneken
op prent en kaart".
14 Schatten bij Paulus IV op de Pekhoeve.
15 Brieven van Paulus 1993

maart

7 Opening nieuwe tentoonstelling "Scholen in
Nieuw-Ginneken".
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15 Lezing door drs.A.Jansen:
"Ontwikkelingen in het onderwijs; Openbaar en
Bijzonder onderwijs".
.
20 Dialecten.dag Braliants Heem te 's-Hertogenbosch*
22 Lezing door Paul Van Zummeren:
"Het Weer, het lijf en de Sinten" Fazanterie
20.15 uur.

3 Paulus wordt meerderjarig.
3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 94 .

april

17-18 Nationaal Museumweekend.
18 Museum oper. .
24 Stud iedag Genea l ogie Brabants Heem*
2 Museum open .
16 Excursie Paulus naar Bredaas Museum.
Verzamelen op de markt te Breda om 13.00 uur .

mei

juni

6 Museum open .
26- 27 Bavel Arino 1920.

juli
augustus

4 Museum open .
15 Brieven van Paulus 95 .
Museum gesloten .
11-1 4 Heemkundig Werkkamp te Halsteren*
31 Einde 18e Verenigingsjaar .

september

1 Begin 19e Verenigingsjaar .
5 Museum open .
18e Jaarvergadering .
11 Monumentendag .
18 Volkskundedag te Oirschot*

oktober

3 Museum open .
15 Brieven van Paulus 96.

november

7 Museum open.
Lezing .
21 Archeologiedag te Tilburg*

december

5 Mu.seum open .
15 Brieven van Paulus 97.

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan ook U kunt deelnemen.
Informatie Brabants Heem 04907 - 61831.
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Opening expositie:
Scholen in Nieuw-Ginneken
door Ellie Zwijnenburg.
Oude schooltijden herleven in het museum Paulus van Daesdonck,
waar momenteel zo'n 100-tal foto's te bewonderen zijn van de
scholen uit het Nieuw-Ginnekense vanaf ongeveer 1900 tot 1942.
Bovendien is de expositie-stal heel sfeervol ingericht met
o.a. oud-meubilair, materiaal uit die tijd en zelfs een "soeur",
zodat er voor velen nostalgische herinneringen boven komen aan
die al dan niet "goede" ouwe ti jd .
OPENING.
De expositie werd geopend door de huidige direkteur van de Rosmolenschool, Jan Jonk. In zijn toespraak ging hij o.a. in op
70 jaar Rosmolen, waardoor het idee om zo'n expositie te organiseren geboren werd .
Ook haalde hij enkP-le anekdotes uit l ang vervlogen jaren aan.
O.a. uit het Ulvenhoutse hoe het kwam dat i emand met de bijnaam "de kip" door het l even moest. Had op een feestje bij een
goochel-act op school een keer als kip moeten fungeren, met zijn
armen zwaaiend als vleugels en zijn gat achteruit. Terwijl hij
stond te tokken en te fladderen, haalde de goochelaar onder
laatstgenoemd lichaamsdeel een ei vandaan en sinds die tijd was
hij altijd "de kip" gebleven.
Ook uit het Bavelse waren nog herinneringen bewaard gebleven. Zo
stond er boven de ingang van de oude jongensschool geschilderd
"Gemeenteschool". In de winter als er sneeuw lag, probeerden de
jongens altijd de "t" onleesbaar te gooien met sneeuwballen,
zodat er kwam te staan "gemeene school".
EEN TYPISCH KADO.
Alvorens de expositie te openen, bood Jan Jonk aan de Heemkundekring iets aan, waardoor hij zijn attribuut, dat hij eens had
zien liggen, weer origineel en bruikbaar konden maken.
Behalve Jan wist niemand waar het eigenlijk voor diende. Maar
nadat de heer Jonk er vijf krijtjes bij gegeven had, ging hij
menigeen een lichtje branden. Het ding had vijf gaatjes op een
rij, waarin de krijtjes pasten en waarmee vroeger op het schoolbord keurige notenbalken getrokken werden.
Met het luiden van een oude schoolbel opende hij tot slot de
expositie.
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Drukke avond Paulus vanDaesdonck

Kruipt de kip vroeg op het leerl\:emorgen hebbe we mooi weerke
do o r Kees Le ijt en .
Bedachtzaam nippend aan zijn "pintje " observeert Paul Van
Zummeren de l eden van Paulus van Daesdonck die op maandag 22
maart , de tweede dag van de l ente , omstreeks acht uur de Fazanterie binnenstromen .
Wat voor publ iek zal hij vanavond hebben?
Voorzitter Jan van der Westerl aken krijgt de laatste instructies
hoe hij aangekondigd wil worden .
Paul Van Zummeren de onderwijzer , radiovers l aggever en sinds
kort ook televisiejournalist uit Oud Turnhout zal voor een vo lle
zaal zijn visie geven op "Het weer, het lijf en de Sinten ".
Pau l Van Zummeren is een Belg in hart en nieren, die vee l voor
Neder l and werkt maar zijn land toch graag wil promoten .
We horen dat e l ke zondagmorgen als hij in twee rubrieken voor
radio Brabant vertelt over onze zuiderburen , zijn België .
"Wat ik in Neder l and zoek, vind ik in Be l gië , aldus de eerste
België- promootzin die we die avond horen over Be l gië waarvan
veel Nederlanders denken dat de hoofdstad aan de Seine ligt.
Honderden weerspreuken uit zijn collectie van vele duizenden
spreuken strooit hij die avond rond .
DE FOTO ' S .
van alle originele foto ' s heeft de Heemkundekring afd~u~ken
laten maken , di e nu in het museum te zien zijn . De originel e
exempl aren zijn weer terug bij de eigenaars .
..
.
Er hangen veel klassefoto ' s bij, maar jammer genoeg . zijn niet
alle namen van de kinderen bekend en de Heemkundekring zou het
zo leuk vinden om al l e namen te achterhalen . Er liggen schriften
bij waarin bezoekers , die mensen herkennen , de namen in ku~~en
vullen . En daar werd zondag a l druk gebruik van gemaakt . . Bij
diverse foto ' s hoorde je "ach , kijk daar " en "dat moet die we l
zijn " en "mijn oude klas " enz . enz .
..
Dus de expositie is niet alleen leuk om te bekijken , maar voor
ve l en ook een punt van herkenning ; dus reden genoeg om ze l f ook
eens te gaan ki jken en dat kan elke eerste zondag van de ma~nd
t ussen 14 . 00 en 17 . 00 uur en vanaf 1 apri l ook op woensdagmi ddag van 14 .00 t ot 16 . 00 uur .

El ke dag heeft een patroon , maar 169 dagen in het jaar hebben
ook een weerspreuk ge koppeld aan een heilige.
Het typische is dat vee l volksgeneeskunde ook weer bindingen
heeft met diezelfde dagen en diezelfde heiligen .
Van Zummeren is er zelfs van overtuigd dat in de twaal f dagen
rond kerstmis , 6 er voor en 6 er na het hele komende jaar
maand voor maand voorspeld wordt .
Ve l e weerspreuken zijn in de zaa l bekend , maar a l s de spreker
een pi ntj e ui t l ooft horen we toch we l erg onbekende spreuken uit
de mi c r of oon komen .
Marg ri e t( 20 juli) is een pi ssegri et .
- Met Laurentius (10 augustus ) van 't kl oos t er
Lig t de we re ld op het r oos t er.
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De lezing van Paul Van Zummeren was e i gelijk ge en lezing, maar
een avondje bijpraten over vol kskunde, het weer en allerlei
kwaal tjes .
Paul deed het me t ve r ve .
Een rijmpj e hoo r de ik
Zummeren he t e r g moo i
- Kruipt de ki p vr oeg
Mo r gen hebben we ' n

die avond zelfs driemaa l omd a t Paul Van
vond:
op he t l ee r ke
mooi wee r ke ,

a ldus Paul Van Zummere n, die het voorzetsel "Van '' in zi jn naam
consequent met ee n hoofdlett~r sch r ijft .
Ook da t i s typisch Vl aams denk ik .
PER BUS .
door Ke e s Le ijt e n .

Van Zumme r en gaat met de zaal in disc uss i e over de vraag welke
de drie ij shei l igen zi j n .
Paul houdt het op Mamertus , Pancrat i us en Servatius(1 1, 12 en 13
me i ) .
Paulus bewee r t echter dat het Pancratius , Servatius en Bonefatius
zijn (12 , 13 en 14 mei) .
De Duitsers hebben ze l fs vier ijs heiligen .
Zij nemen zowel Mamertus als Bonefatius in het rijtje op .
De zaa l reageert regelmatig op aller l e i uitspraken , waardoo r het
een sfeervol le avond wo r dt rond het wee r en ook de vo l ksgenees kunde .
Een midde l om een negen- oog te ge neze n:
- Week oud wi ttebrood, doe he t in een stukje linnen, wring het
uit, leg het op de negen- oog . De ontsteking ve r dwijnt .
- Kaalheid is te voorkomen door het kale hoofd met oc htend . urine in t e wrijven en ook voo r ontstoken borsten had Paul
een even probaat a l s onhyg ienisch middel voorhanden.
Tenslotte een s chietgebed tegen kwade dromen :
- He i lige Jozef paus van Rome, laat me niet dromen
Al s ik dromen moet, laat me dr omen goed .

Sinds 2 oktobe r 1992 l oop t op i nitiatief van het Noordbrabants
Genoo t sc hap het project " Poezie in de Bus ".
Vijf- e n - twint ig weken lang was e r in de stadsbus van een bont
gezelsc hap van Brabantse di ch t ers we r k te z i en op de l icht krant
tussen de rec l ameboodschappen doo r .
Ook was er een pri jsvraag ve r bonden aan het project .
Ons l id Le ni van der Vo ort - Jongeneel schreef een gedicht dat
van de j ur y een eervolle verme l ding kreeg .
I n he t ged i cht wordt aldus het jm·y- rappo rt spee l s geassocieerd
en een aa rd ig t aa l spe l ge l eve r d .
De jury was vooral ve r rast door de slotstrofe
Per Bus .
met lic htbakken
stropen
naar verzen
in de bus
gedichten
lic hten
op
Di c hten
ga ten
i n de
zie l
Leni van der Voort
13 - 10 - 1992 .
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Jubileumboekje 70 jaar Rosmolen
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DE DUIVELSBRUG VAN GINNEKEN.
door Kees Leijten.

door Ellie Zwijnenburg.
Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Rosmolenschool
te Ulvenhout werd maandagavond 15 maart j.l. door onze Heemkundekring een lezing georganiseerd over "het onderwijs in de
loop der tijd" door drs. Ad Jansen in de Rosmolenschool te Ulvenhout. Op deze avond werd, heel toepasselijk, het jubileumboekje "70 jaar Rosmolen" gepresenteerd en het eerste exemplaar
door de voorzitter van de Heemkundekring, Jan van der Westerlaken, aangeboden aan de voorzitter van het schoolbestuur, de
heer Mertens.
DE JUBILEUMUITGAVE.
Omdat de Rosmolen vorig jaar haar 70-jarig bestaan vierde en
daarbij zelfs nog leerlingen van het eerste uur bij aanwezig
waren, leek het de direkteur van de Rosmolen, Jan Jonk, een
leuk idee om herinneringen over die afgelopen 70 jaar, wat nu
nog uit de eerste hand vernomen kan worden, vast te leggen in
een boekje. Daarom had hi j kontakt gezocht met het bestuur van
de Heemkundekring, die meteen de daad bij het "verzoek " heeft
gevoegd en aan het werk is getogen . Het resulteerde in de uitgave van het "jubileumboekje".
De uitgave geeft in woord en beeld een overzicht van de St .Laurentiusschool en de Rosmolenschool vanaf 1922 tot 1992. Er
staat een brok historie in , maar ook jeugdherinneringen van
oud- leerlingen , een terugblik van oud- en huidige onderwijzers
en archivaris J . Broeders. Dat alles verluchtigd met oude klassefoto's en foto's van de school; met zelfs nog een van de toiletten op de cour uit 1967, waarvan men schijnbaar al van verre
kon ruiken, waar ze stonden.
Ook oude spelletjes, die vroeger favoriet waren, zoals "poetje
takken", "foepspringen ", "haktollen ", "klapbuizen ", "mulders
vangen " en "Nieuwjoarke- ouwe zingen" worden erin beschreven.
"Met de uitgave van dit boekje is er een compleet overzicht
van het onderwijs van Ulvenhout gekomen", aldus Jan van der
Westerlaken in zijn toespraak, "want van de Mariaschool is
een boekje gemaakt bij de viering van het 130-jarig bestaan
in 1977 door Kees Leijten~

*

"70 Jaar Rosmolen" is een overdruk van de pagina's 104 tot
en met 150 van Brieven van Paulus 93.

De Duivelsbrug is al dikwijls bezongen. In het boekje "Hoe
het Ginneken Breda werd" vertelt Jac Ros het voor de Kinderen
( 1992).
Vele publicaties zijn er in de loop der jaren al geweest.
Frater Sigibertus Rombouts, aan onderwijzers bekend als de
schrijver van paedagogische handboeken, publiceerde in
"Heemkundige Bloemlezing" deel 2 (1958) een gedicht onder het
pseudoniem Fr.Esser over de Ginnekense Duivelsbrug. Het geeft
een ander verhaal over de Duivelsbrug.

DE DUIVELSBRUG VAN GINNEKEN
Nieuwe sage
In "·t Witte Paard" te Ginneken,
zo meldt ons de geschiedenis,
had eens een boer uit Overa
- 'k weet niet hoelang 't geleden is veel natjes ingenomen ....
't Was nacht en lang al over tijd
om nuchter thuis te komen.
Als Drikus zwaar geladen dan
ten slotte "wel te rusten" zegt,
en ,,'t Witte Paard" de rug toekeert,
houdt hij bezwaarlijk 't roer nog recht.
Noch maneschijn noch stergeflonker
verlicht zijn pad: de lucht zit dicht,
't is buiten stikkedonker.
In zigzag tast hij zich een baan
van boom tot boom. Zo gaat het nog.
Maar even verder komt de Mark 1
Dáár moet hij over heen, en och 1
dat bruggetje passeren,
dat gammle, leuningloze ding,
hij durft het nauw riskeren . . ..
Maar kom, het moet 1 Hij waggelt door,
zet schuiflend voet voor voet vooruit,
en juist als hij iets glimmren ziet,
- de Mark - daar glijdt hij plotsling uit
en komt precies te lande
bij d'eerste plank van 't bruggetje:
hij voelt het met zijn handen.
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Dan slaat hij woest aan 't ketteren
en roept de bare duivel aan,
om hier voor dat verwenste prul
een flinke leuningbrug te slaan 1. . ..
En zie 1 op dat gesakker,
vlak vóór hem, op de tweede plank daar stáát de zwarte makker 1

DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN •••

MedewerkinQ c;ievraac;id voor een onderzoek naar hedendaagse huwe- .
lijksc;iebruiken in Noord-Brabant

Boer Drikus ruikt de solferstank
en wacht en luistert doodsbenauwd .. . .
"Reeds morgen vroeg", zegt Heintje Pek,
"is hier een flinke brug gebouwd 1
Maar - wil dit goed outliouwen:
voor mij is, wie haar 't eerst betreedt;
en eeuwig zal 't hem rouwen!" ... .
't Bedronken mensenkind slaapt in,
waar 't neerviel aan de waterkant ....
Maar - 's morgens is de boer weer fris,
en dringt het door tot zijn verstand,
wat 's nachts is afgehandeld . . . .
De brug 11 . ... Is klaar 1. . . . Toen is hij vlug
naar de Pastoor gewandeld.
Hij deelt hem het gebeurde mee;
belijdt zijn schuld met hart en mond.
En spoedig is nu raad geschaft:
een oude, dood-versleten hond
zal 't eerst de brug betreden,
en dan de priester vlak daarop
haar zeegnen met gebeden ....

Staat er een man op straat te zingen: trouw maar
nooit, trouw maar n ooit / liefde dat is toch maar
schijn / je kan beter eens per week / lekker bezopen
zijn.
Er lopen twee dames met grote tassen en kinderen aan elke arm langs. Als ze hem v o orbij zijn,
zegt de een tegen de ander ''Weet je Mien ... , hij
heb nog gelijk ook!''.
Ondanks het advies uit het liedje wordt er nog altijd getrouwd . Sommige mensen gaan snel e v en tekenen
op het gemeentehuis, anderen vieren hun huwelijk
groots met een koets j e, een witte bruids jurk en een
gigantische bruidstaart.
Bij het organiseren van een stud iedag over huwelijksgebruiken
d o or Brabants Heem en het Nederlands Centrum v oor Volks c ultuur
bleek dat er in Noord-Brabant wel onderzoek gedaan is naar
oude tradities bij vrijen en trouwen, maar dat de huwelijksgebruiken vanaf de jaren vijftig nog niet vastgelegd zijn.
Daarom is alnog gestart met een onderzoek naar trouwen in
Brabant vanaf de jaren vijftig tot heden. Coördinator van dit
onderzoek is drs Ineke Strouken, directeur van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en auteur van een binnenkort uit te
komen boekje over huwelijk .

Zo is 't in werklijkheid gebeurd:
men joeg het schurftig dier vooruit,
dat door de satan werd geklauwd
en meegesleurd met hels geluid . .. .
Maar Drikus stond te grinneken 1
Ze was gewijd en dus bevrijd,
de "Duivelsbrug" van Ginneken.

Voor dit onderzoek is het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
op zoek naar c;ietrouwde, onc;ietrouwde of c;iescheiden mensen die
een schriftelijke vrac;ienlijst willen beantwoorden over hun
eic;ien huwelijk of over hoe er in hun naaste omgevinc;i c;ietrouwd
werd.
Fr. ESSER

HEEMKUNDIGE
BLOEMLEZING
TEN DIENSTE VAN HET ONDERWIJS
1958

DRUKKERIJ VAN HET R. K. JONGENSWEESHUIS . TILBURG

Belang van trouwen
Trouwen is altijd erg belangrijk voor vrouwen en mannen. Dat
gold voor de hoogste tot de laagste stand. Wie niet trouwde en
geen levenspartner kon vinden, werd beschouwd als een mislukkeling.
Pas als men trouwde, had men status en ging men zelfstandig
wonen. Tot die tijd bleef men bij de ouders, of als die niet
meer leefden, bij een getrouwde broer of zuster. Als er meer
broers en zusters uit een gezin ongetrouwd waren, dan bleven
ze na de dood van hun ouders dikwijls bij elkaar wonen om voor
elkaar te zorgen.
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Vooral vrouwen die ongetrouwd waren, ·· hadden het zwaar te
verduren. De maatschappij beschouwde hen als onvolwaardig. Wie
kent niet de gezegden: 'Zij heeft de -boot gemist' of 'Zij
heeft de ware Jacob niet gevonden' . Minder bekende gezegden
zijn: 'Een huis vol dochters is als een kelder vol zuur bier'
of 'Verse vis en jongedochters moet men niet te lang bewaren'.
Deze ideeën over huwelijk zijn heel lang blijven bestaan. Pas
in de jaren zestig begon men anders over het huwelijk te
denken. Toch leven veel oude normen en waarden voort, vaak
zonder dat wij er ons van bewust zijn.
Een zesendertigj arige vrouw zei in een interview: ''Ik heb
bewust gekozen voor mijn werk en niet voor een man en kinderen. Ik voelde scherp dat ik als spil van een gezin niet
gelukkig zou worden. Je verwacht dat dat in deze tijd geaccepteerd is. Maar dat is niet zo, want vaak worden me op feestjes
vragen gesteld als: 'En wanneer ben jij aan de beurt' of 'Zo'n
mooie vrouw als jij en dan geen man'. Men doet dan alsof ik
iets mis en zielig en eenzaam ben!''
Onderzoek hedendaaqse huwelijksqebruiken
Omdat de ideeën over trouwen aan het veranderen zijn, wil
Ineke Strouken zoveel moqelijk qeqevens verzamelen over qebruiken rondom huwelijk in de afqelopen 4Ó jaar. Waar leerde
men de toekomstiqe huwelijkspartner kennen; hoelanq duurde de
verkerinq; verloofde men zich; hoe qing het bruidspaar gekleed; wat was belanqrijker, het burgerlijk of het kerkelijk
huwelijk; hoe werd de bruiloft gevierd; ginq men op huwelijksreis etc. etc.
Mensen · die mee willen werken aan het . onderzoek, kunnen een
briefje schrijven naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, of telefonisch contact
opnemen: 030-319997.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Tussen 15 januari en 15 maart werd onze kollektie aangevuld met
allerlei leuke spullen.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:
Archief.
Getuigschrift Melkfabriek St .-Laurentius - rentekaart paardenverzekering - "Annevilledossier ".
Bibliotheel{.
Straten li jst Breda - oude panorama ' s - bundel boeken - reglement
RK Staatspartij - gesc hiedenis Congregatie Zuste rs van Etten reiszakatlas - diverse ande re boeken.
Curiosa .
Speciaal zakmes - schelp .
Electra.
Straalkachel.
Foto- archief.
diverse oude schoolfoto's .
Foto-apparatuur.
I lforttoestel met blitser .
Geneeskunde -Gezondheid .
Boek der diergeneeskunde.
Kapper .
blok aluin .
Kelder .
Weck.
Keuken.
Fruitschaal.
Kleding.
2 oude rwetse nachthemden.

BIJGELOOF 62
Een moedervlek op de lip wijst op welbespraaktheid.

Koninklijk Huis.
Spec.editie De Stem - Oranjealbum - gedenkalbum 1948 - tegel
Wilhelmina 1938 - tegel Juliana-Beatrix.
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Maten en Gewichten.
Knuppelweegschaal.

NIEUWS UIT HET MUSEUM 2.
door Kees Leijten.

Religie.
Schilderij Emmausgangers - Kruisbeelden - wijwatervat - houten
offerblok - beelden.

Openstelling Museum.
Regelmatig krijgt het bestuur van Paulus van Daesdonck het
verzoek het museum meer open te stellen.
Nu Paulus beschikt over een vaste medewerker is zulks mogelijk.
Vanaf woensdag 24 maart is het museum elke woensdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur. voor het publiek, dus ook voor U, geopend.
Vanzelfsprekend blijft het museum ook de eerste zondag van de
maand van 14.00 uur tot 17.00 uur open.

Religieuze Bibliotheek.
15 Kerkboeken - bidprentjes.
School.
Rekenboek.
Winkel van Sinkel.
busje Purol - kaartje met knopen - trommel Victoria-biscuits stuk zeep
De schenkers waren: Mw -dhr -fam
Van de Abeele-Ru, Asselbergs, F.Denee, K. Geerts, van Gils,
W. Goossen, T. Goossens, A.v Gurp, van Haperen-Grauwmans,
A. Hoogerheiden, R. Huybregts, de Jong, J.de Koning, W.Langen,
N.van Loenhout, M.Meeuwissen, Meeuwissen-van Engelen, Nous,
N.Onincx, van Gurp, Plantinga, Sips, J.Vissers en Wijgaarts.

BLIK.
Elk half jaar heeft ons museum een nieuwe tentoonstelling.
Dit najaar wil Paulus een tentoonstelling houden over "blik".
De Kring heeft vele oude blikken in de collectie.
We noemen koffie-, t&baks-, koekjes-, sigaren-, keuken- en
andere voorraadblikken.
Ook herdenkingsblikken (Koninklijk Huis, jubilea enz.)
Wilt U de collectie aanvullen?
Paulus ontvangt het gaarne voor zijn verzameling.
DOSSIER ANNEVILLE.
Van de familie Baron J.W.de Constant Rebecque ontving Paulus
voor het dossier over Anneville een aantal spijskaarten uit
de tijd dat Anneville restaurant was, alsmede een aantal foto's
en kranten4knipsels.
We zijn de familie De Constant Rebecque zeer erkentelijk voor
deze schenking.

HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 19.
April - grasmaand - paasmaand.
Valt voor St.Joris (23/4) de regen neer
dan komt er na hem des te meer .
Mei - bloemmaand - Mariamaand.
Is het klaar met Petronel (31/5)
Dan meet men het vlas met een el.
Juni - zomermaand - onweersmaand.
St.Petrus helder en klaar(29/6)
geeft een goed iemen~jaar.

45e BRABANTS HEEMKAMP TE HALSTEREN.
door Kees Leijten.
Voor het 45e jaar organiseert de Stichting Brabants Heem dit
jaar een heemkamp.
Het zal worden gehouden te Halsteren van 11 t/m 14 augustus
1993.
Van woensdagavond 17.00 uur tot zaterdagmiddag 14.00 uur
zullen zo'n 150 liefhebbers genieten van het heem Halsteren
tijdens fietstochten, wandelingen en goedgevulde avondprogramma's.
Indien U deel wilt nemen, kunt U een aanmeldingsformulier
verkrijgen op Craenlaer 18 Ulvenhout (076-612742).

...
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REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN
verzameld door Christ Buiks.
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Aert Jan Anthonissen is in Oost - Indië overleden
Jan Anthonissen was gehuwd met Elisabeth Cornelis Gysbregts.
Beide waren voor 3 oktober 1713 overleden. Van de vijf
kinderen waren er nog drie in leven, :h t. r a me: Cornelis,
Gysbrecht en Anthonetta, welke laatste gehuwd was met
Reynier Janssen de Canter. Zij woonden allen te Galder.
Eén zoon - Aert - was omstreeks Kerstmis 1699 naar OostIndië gevaren. Hij was in het boek van de Oostindische
Compagnie te Middelburg genoteerd als Aert Jansse van
Ginneken en te Batavia overleden. De broers en zus wilden
waarschijnlijk achterstallige gage opeisen. 1713, R72,
f205v, 206.
Cornelis Verhoeven vermoord door Peter den Decker
Peter Cornnelis Mathijsse verklaart voor schepenen dat
zijn gewezen knecht Peeter den Decker ongeveer 6 jaar
geleden op een nacht thuis kwam. Hij vroeg hem waarom
hij Cornelis Verhoeven door zijn lijf geschoten had.
Antwoord "om een weynichsken". Daarop nam de knecht
zijn spullen en ging heen. Peeter den Decker was blijk baar op twee hoeven knecht, nl. ook bij Jacob Marten
Verhees. De derde nacht nadat Cornelis Verhoeve n raak
geschoten was kwam Den Decker op de boerderij van Ver -·
· hees. Meus Jan Cuypers, ook knecht bij Verhees vroeg ·
of het slachtoffer dood was. Dat scheelde niet veel.
Of zij ruzie hadden gehad? Daarop antwoordde de dader
"off ick het U al segh ghij sout my niet geloven",
17 juni 1714, R72, f211v, 212, 212v.

In de herberg van Aert Dielis Janssen kwam op 2 juni
1709 Bartholmeus Pieters binnen. Deze bestelde een pint
bier. Na een stevig aantal consumpties bood de vrouw
van van Gils hem een "botram" aan. Maar daar had hij
geen trek in, en "op syn dyym knippende, roepende waer
dat de boerkes van Bavel waeren en segghende ick ben
een spitsboef, mitsgaders verscheyde goddelose onkuische woorden". De herbergier begon hem vermanend
toe te spreken, maar dat werkte averechts. Pieters
trok zijn mes en trof Janssen in zijn linker wang.
De dronkelap werd daarna overmeesterd door de omstanders. 1709, R72, f140v.

HET PARK BIJ NIEUW IJPELAAR IN BAVEL ....
VROEGER EN NU.
door Dagobert Gooren ss. cc.

t

Nog steeds bevindt zich bij het klooster van de paters van
de Heilige Harten aan de Seminarieweg een groot park.
Het verwerven van huize Nieuw IJpelaar in Bavel in 1916 was
een grote aanwinst voor de Nederlandse Provincie van de paters Heilige Harten in oprichting. Men kocht toen een oude
prachtige villa aan, met een koetshuis en orangerie en een
enorm groot bos en park daarachter. De bijbehorende boerderij
werd kort daarna verworven. Het is bekend dat een groot beukenbos, gelegen achter de villa, gekapt werd. Met de op-~~
brengst daarvan werd de boerderij aangekocht. Beukenhout
was in die tijd zeer gewild voor de fabricage van geweren.
Na het kappen van de beuken werd op de vrij gekomen grond
een moestuin en een boomgaard aangelegd.
Midden in het achtergelegen park werd een eigen kloosterkerkhof aangelegd dat al vrij spoedig dienst moest doen.·
Heel het gebied kende vier uitritten, twee aan de voorkant
en twee aan de achterzijde van het gebied. Van de twee aan
de achterzijde liep er een richting Heusdenhout; deze heb ik
niet meer gekend, maar wel kon men nog een onduidelijke greppel zien die onbegaanbaar was geworden. De andere achteruitgang liep richting Bavel. Het bijzondere was dat de paters
hier het pootrecht hadden. Toen deze weg later werd afgesloten verviel dit pootrecht en de vrije inloop op het terrein.
In een oude aantekening, die mij van de hand van pater Joachim Kaptein leek, beschreef deze de indeling en bestemming
der vertrekken van het jonge klooster dat bedoeld was als
nationaal secretariaat van het Intronisatiewerk, maar ook
als huis voor theologiestudenten, waar men een eigen Nederlands onderkoffien voor zocht. Dat laatste vond al plaats in
1916 nadat de Nederlandse fraters vanuit Simpelveld naar Bavel kwamen. In de genoemde notitie van pater Joachim Kaptein
stond ook vermeld dat er ergens achter op ons gebied ooit
een galg had gestaan; wanneer en waar dit was, liet hij onvermeld; mogelijk was dit ook alleen maar een gerucht.
Iets bijzonders was verder de aanwezigheid van een z.g. lJSkelder op het einde van het pad vlakbij een kleine langgerekte vijver. In deze kelder werden groenten e.d. in de zomertiJd
bewaard en wellicht ook fruit en mogelijk drank.
Toen ik in 1950 voor de eerste keer naar Bavel kwam na mijn
vijfde-jaar in Nuland, heb ik nooit iets van gehoord. Ik vernam het pas veel later. Indertijd stond er een bank op het
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heuveltje dat het overblijfsel van de ijskelder geweest
moet zijn; het heuveltje is er trouwens nu nog. Of er nog
restanten in de grond zitten, zou te onderzoeken zijn.
Het is ook de vermelding waard dat er diverse zeldzame bomen op het terrein staan of s .t onden die je elders niet zo gemakkelijk zult aantreffen.
Om te beginnen de hoge Wellingtonia vlakbij de kapel van het
vroegere noviciaat. We zijn bang dat deze aan zijn laatste
dagen is; hij heeft wel de nodige behandelingen gehad, maar
of hij gered kan worden i s een grote vraag. Gelukkig hebben
enkele buurtbewoners bij ge legenheid van ons 75-jarig verblijf in Bavel een jonge Wellingtonia toegezegd, die daarom
erg welkom was. Naast deze uitzonderlijke boom staat een
uiterst zeldzamen Japans e Gengko, die in de herfst een opvallend mooi geel blad krij g t. Ook vind je bij deze twee bomen een prac htige hoge treurbeuk. In het voorpark stond een
zeldzame. tulpenboom van de familie Magnolia, n .1. de Uriodendron tulipifera. Deze heeft drie kelkbladen e n zes geelgroene kroonbladen met oranje vl ekke n. Verder stond er nog
een Magnolia met witte bloemen, waarvan de bloemkroon in
losse bladeren afvalt; hiervan zijn e r wel een zeventig soorten in de natuur; dus niet zo zeldzaam. Beide bomen zijn in
de loop van de laatste jaren tengevolge van stormen verloren
gegaan. Een grote en mooie mispelboom stond er eveneens, maar
deze staat er ook niet meer. Nu heb ik het nog niet gehad
over de reuzenbeuk van ongeveer 28 meter hoog. Naar men mij
verzekerd heeft, stond de ze op de stafkaarten aangetekend
als een opvallend punt in het landschap. Zoals bekend, is
deze boom op Nieuwjaarsdag 1976 vanwege ouderdom omgevallen;
hij bleek van binnen aan het rotten te zijn.
De Orangerie heeft gestaan in de richting van het pas gebouwde Koetshuis. Daar stonden rhodondendrons met een kleine
vijver en daar rechts van stond de orangerie. Rond de jaren
vijftig waren daar nog de fundamenten en enkele afgebrokkelde muurtjes van over. Het oude Noviciaat werd gebouwd om het
koetshuis van de villa heen; anders gezegd: het koetshuis
werd ommanteld waaruit het noviciaatsge bouw ontstond. Dat was
in 1929.
In het achterpark vindt men langs het oude deel van de vijver enkele mooie moerascypressen met hun wortels deels boven
de grond. Even verder staan enkele z.g. inlandse eiken met
opvallend kleine bladeren en heel kleine eikels. Op een grasperkje vlak hierbij vind je ook nu nog een miezerige Treuresdoorn ,waarvan je nooit ziet dat deze verder groeit: de kruin
blijft steeds maar een klein groen bolletje. Tenslotte zullen
de talrijke tamme kastanj ebomen overal in het bos er ook wel
niet toevallig gekomen z ijn. Al deze buitennis s ige bomen en
s truiken zullen wel een erfenis van de familie De Bruyn zijn.

Deze familie heeft in de loop van de jaren het gebied enorm
uitgebreid en blijkbaar ook goed verzorgd. In het archief
van het klooster worden nog altijd originele documenten bewaard in verband met verschillende aankopen van grond die de
heer De Bruyn indertijd gedaan heeft om zijn gebied uit te
breiden.
MJNUMENTALE BROKSTUKKEN (2)

Brok
stukken

.
HOUTEN RAMEN

.

.

Houten ramen lijken de meest kwetsbare onderdelen van
een monument te zijn.
Toc h komt het voor dat ramen die bijvoorbeeld in 1739
zijn gemaakt nog in redelijke staat verkeren; er zijn
zelfs voorbeelden van nog oudere in goede staat verkerende ramen. De mate waarin onderhoud heeft plaatsgevonden, is bepalend voor de te c hni sche staat van het
monument als geheel, maar met n ame de technische staat
van de ramen is sterk afhankelijk van het gepleegde
onderhoud.
Gebreken aan ramen bevinden zich veelal aan de onderdorpels en roeden. Om die reden werden de ramen tijden s
een restauratie mèt het oude glas naar de afvalbak verwezen. Een onherstelbaar ve rlies.
Het is goed mogelijk nieuwe dorp e l s en/of roeden in te
brengen op zodanige wijze dat het over ige raamhout èn
het oude glas worden gehandhaafd.
Een oplettend toes c houwer zal kunnen zien dat menig
timmerman een raam met het o ude glas heeft kunnen behouden. Kleine kruisjes werden gebruikt om de r oedekruisingen te versterken, onderdorpels werden vervangen,
zelfs stijlen werden aangelast met nieuwe stukken. Met
de tegenwoo rd ig aanwezige hulpmiddelen als o.m. fabrieksmatig gemaakte deuveltjes kan bijvoorbeeld een r oede
van een nieuwe pen worden voo rzien. Ook een r oedekruising
kan worden hersteld door het inlijmen van nieuwe sponningkernen.
Meer zorg voor het behouden van oude ramen betekent dat
aan authenticiteit van het monumentale optimaal gewaarborgd blijft en leidt er toe dat aan het milieu minder
grondstroffen worden onttrokken.
De bouwkundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kunnen desgewenst van advies dienen.

Uit· Nieuwsbrief Monumentenzorg.
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WIE ZIJN DIT (5)
door Kees Leijten.
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KOPPERMAANDAGPRENT
door Kees Leijten .

199 3 .(1 3)

twintigste Koppermaandagprent , die op de maandag na Da rtiendagh * vers cheen is deze keer geen Brabantse , maar Zeeuwse
prent .
In 1991 fuseerden de afdelingen West- Brabant en Zeeland van
het Konink li jk Verbond van Grafische Ondernemingen(K .V.G.O.).
Op 11 januar i werd de prent gepresenteerd in Zierikzee .
Het ste lt dit jaar een letterbak voor met naas t de l ette rs
ook fraaie plaatjes uit het Zee uwse l and .
De Koppermaandagprent is een zeer oud e traditie, di e onder
de drukkers voort leeft om op de eerste maandag na Driekoningen
(Dartiendagh *) een proeve van hun kunnen aan de klanten te
ton en . Ook op de dag van vandaag zijn de Koppermaandagprenten
nog een bewijs van de kwaliteiten van onze grafisc he bedrijven .

~ De

* " Dartiendagh " : Driekoningen (6 januari) is de dertiende dag
na Kerstmis .

** Dank aan drukkerij Frijters die ons weer een prachtige
Koppermaandagprent bezorgde .

*** zie ook

BvP 26, 31, 36 , 41, 51, 58 , 63, 68, 73, 78 , 83

en 88 .

HEEMKUNDE - Met ingang
van 31 maart zal het museum
van heemkundekring Paulus
van Daesdonck ao.n de Pennendijk
in
Ulvenhout
voortaan elke woensdagmidda g tussen 14.00 en 16. 00 uur
geopend zijn voor het publiek.

Naast de permanente collectie
van heemkundige curiositeiten
is momenteel in de stal van
het pittoreske museum ook de
expositie Scholen in KieuwGinneken te bezichtigen met
talrijke foto's uit verdagen
tijden.
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Op en rond d e gr e ns ( 20)

verzameld door Adam Verkooyen .
JACHT OP DOPING KENT GEEN GRENZEN .
door Jan Schils.
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BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft enige tijd ge leden besloten de strijd tegen doping in de sport fors op te voe ren . Sindsdien stropen volijverige rijkswachters samen met
artsen in de weekeinden de Vlaamse spor tve ld en af .
Volgens ge ru chten levert de jacht ext r a werk op voor dokters en l aboranten , twee beroepen waar de werkloosheid in
België hard heeft toegeslagen . En da t is moo i meegenomen .
Niet a lleen voetballers en wiel r enners worden r ege lmatig
gecontroleerd op het gebruik van doping . Steeds me e r kloppen rijkswachters en dokters aan bij sport- en biljartzalen
en zelfs bij schuttersverenigingen.
Dat laatste was afge l open zondag het geval in MeerselDreef , een Maria-oord vlak over de g r ens . Daar organiseerden de karabijn - schuttersclub Sin t Antonius in café " stad
van Lourdes " een onverval ste conf r ontat i e België- Nederland .
Nauwe lijks hadden de eerste schoten gek lonk en of de plaatselijke koddebeiers dienden zich in geze ls chap van een dokter bij de vier schutters aan , onder wie de 88 jarige Vital
Raes uit Hoogstraten.
"Dopingcontrole , of de heren even een plasje wilden doen? "
De stomverbaasde toeschouwers konden hun ogen en oren niet
geloven ." Het is een schande om de bejaarde Vital zoiets aan
te doen . Bovendien is hij ook ere- landmeter ", zo viel iemand
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De geschrokken Vital stotterde in t0s se n tegen de dokter :
" Kanne - kikke nie zo metee n direct wate ren, zunne ''· Dat
was voor de dokter geen enke l be~waar . Vital mo ch t een pint
bie r drinken en dan zou het wel lukken. Zo gebeurde ook .
Op de vraag of en we lke medicij nen hij slikte , bleef Vital
aanvan kelijk het antwoord sc hu ldig . Dan herinnercte hij zich
plotseling dat hij af en toe weleens ee n "pilleke nam ".
Ni et om zij n schietprestaties te verbeteren , maar voo r het
hart en de bloedsomloop .
Het bizarre voorva l haalde een dag late r een sportrubriek
van de Be l g ische radio , waarin Vital alles nog eens in ge uren en kleuren ve rt el de . Dat dee d hij tot g rote hila ri te it
van ve e l lu i steraa r s .
Uit h e t Alge meen Da g b l ad ,

13-0 2- 19 88 .

4. Polen uit Zakopane bezoeken ons museum .
8. Gou den bruidspaar Graumans - Ge er ts te Galder.
6- 10 . Rosmolen viert zijn 70- jarig bestaan door met alle l eerlingen ons museum te bezoeken .
9. Gemeen tesecretaris Ben Jasten ui t Etten- Leur bezoekt als
1500e onze tentoonstelling "Nieuw- Ginne \:en 50 jaren jong"
12 . " Paulus " fiet st naar 's - Gravenmoer en brengt een bezoek
aan de ge itekaasboerderij St . Chrispinushoeve.
12 . De muzikale bos- manifestatie valt in het water en wordt
nu gehouden in de zalen van Jeugdland.
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14.

14.
15.
16.
17.
18.
j ul i

Offic i ë l e opening van de Do r pstraa t .

19 .

Het optreden van Flairck kan 's avonds wel doorgang vinden
op het bordes van het gemeentehuis. Vele Nieuw-Ginnekenaren
waren hierbij aanwezig.
Opening van Chinees restaurant "Gouden Roos" aan de Dorpstraat te Ulvenhout in café "voorheen De Jong". De burgemeester verricht de opening, een en ander gaat gepaard met
veel vuurwerk en Chinese rituelen.
De heer C.v.d.Put wordt geinstalleerd als lid van de raad
voor de frac tie Leefbaarheid Nieuw-Ginneken. Hij volgt de
heer M.Garcia op.
Het pools kinderkoor "Schola Puerorum Sancta Jacobi"
geeft op initiatief van de St.Jozefmavo te Breda een concert in de hal van het gemeentehuis.
Ons bestuurslid Jac.Jespers is 25 jaar in dienst van de
gemeente Nieuw-Ginneken.
Bonte avond t.g.v. het 70-jarig bestaan van de Rosmolenschool. {voorheen Laurentiusschool 1922-1969)
Gemeentebestuur van Velinès {Frankrijk) brengt een bezoek
aan Nieuw-Ginneken. Onderzocht wordt of er mogelijk jumelage-aktiviteiten te ontwikkelen zijn.
Ronde van Ulvenhout. Voor het eerst sinds lange tijd weer
op een zondag. Een en ander houdt verband met de late bouwvakvakantie.

AUGUSTUS.
9-10. In de nacht van 9 op 10 augustus wordt ons heem geteisterd door een noodweer. Rege n, bliksem en onweer. De
"Mariahoeve" van de fam.Oome n aan de Woestenbe rgseweg
in Bavel wordt getroffen doo r de bliksem.
Het schuurgedeelte brandt tot de grond af.
12-15.Een tiental leden van Paulus neemt deel aan het heemkamp in Baarle Nassau / Hertog.
17. Ons bestuurslid uit Gal de r/Strijbeek: Ad Ve rkooijen ziet
Abraham.
28. Kermis en zomerfeesten in Ulvenhout.
31. Einde van het 17e ve renigingsjaar van Paulus van Daesdonck.
SEPTEMBER.
1.
3.
5.
6.
18 jul i

Gemeentebestuur van Velinès op bezoek in de
bibliotheek van Bavel.

Hevige hagelbuien. Een tiental minuten een wit landschap.
Gouden bruidspaar Michielsen-Bogers in Ulvenhout.
Ophalen van de paardetram in Galder.
De eeuwenoude s chuur net over de Mark brandt t o t de grond
toe af. De schuur was in gebruik bij de gehandi capten van de
Blauwe Kamer.

_ _ _ _l
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9. Het Fatimakoor uit Breda bezoekt als laatste groep onze
tentoonstel ling "Nieuw- Ginneken 50 jaren jong" .
Er waren in totaal 1600 be zoekers voor deze tentoonstelling.
12. Open Monumentendag .
Paulus l eden . fiet s en onder leiding van Jac Jespers langs
een aantal Ginnekense monumenten . Enkele worden er bezocht.

13 sept

8. Festiviteiten t . g . v . 75 jaar bestaan van de N. C. B. Bavel .
"Ons" bestuurslid Wim Langen was hiervan 18 jaar secretaris/penni ngm. Hi j nam afscheid en werd onderscheiden
met de zi l veren N.C.B. spe l d voor de ve l e verdiensten
aan de N. C.B.

Weth oude r Ra p s verkoopt Po o lse spullet je s.

12- 13 . Vlooienmarkt in Ulvenhout . De opbrengst was f 25.000 ,14. De Stem publiceert "uitgelekte " plannen van de commissie
Schampers .
18 . Opening van het gerenoveerde en uitgebreide bejaardenhui s
De Donk . Nieuwe lift, aula en een moderne keuken.
18. Het gemeentebestuur ontvang t in Den Bosch het zgn . rapport
Schampers. De voorstellen voor een gemeentelijke herinde ling rond Breda. Het bevat o.a . het voorste l om Bave l bij
Breda te voegen. Ul venhout , Gal der en Strijbeek worden
samen- gevoegd tot de grote groene gemeente met Chaam en
Al phen .
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9 okt
20 sept

Onderscheiding voor de heer Van Velthoven .

Voorzitter Zeegers van de Spastitietsdag biedt
voorzitter Merkx van,,Roller-is~uit"een cheque aan.

20. Voor de 15e keer wordt de Spastifietsdag verreden. De opbrengst was f 25.000, 20. Missiefeesten in Meersel Dreef en Galder/Strijbeek(voor de
16e keer).
25. Heropening van het restaurant "Vanouds de Brouwers" in
Bavel.
27. Oogst-dankfeest in Ulvenhout.
28 . 17e jaarvergadering in de Fazanterie.
Na de pauze treedt de Brabantse Troubadour Lia de Haas op.
OKTOBER.
3. Wethouder J.Rops opent een expositie van kunstwerken van
de cursisten van Studio TL.
4. Opening expositie"Nieuw-Ginneken in Oude Ansichten en bidprentjes" in het museum van Paulus. F~its Denee en Jan
Vissers leverden hiervoor unieke ansichtkaarten uit ons
heem. Wethouder B.Zwijnenburg opent de tentoonstelling.
7. Gewapende roofoverval in Ulvenhout. Nelemans-kleding was
het slachtoffer.

16 okt

Henk Baertmans Koninklijk onderscheiden .
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9. De heer Van Velthoven uit Ulvenhout ontvangt uit handen
van burgemeester Van der Velden een insigne. Hij verdiende
deze voor het feit dat hij 40 jaar geleden als militair gewond was geraakt in Indië.
10. Gemeentelijke milieudag in en rond het gemeentehuis.
Milieu wethouder Jan van der Westerlaken reikt aan de heer
Giebels de milieuprijs 1992 uit.
15. Koos van Gils,postbode te Bavel,gaat na 40 dienstjaren met
p~nsioen.

16. Ons lid Henk Baartmans uit Ulvenhout wordt Koninklijk
onderscheiden . Hij ontvangt de versierselen behorende bij
Ridder van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten in
het onderwijs.
17. Gouden bruidspaar Brouwer-Bruggemans in Ulvenhout.
26 . 50 jaar bestaan van de EHBO vereniging te Bavel.
27. De nieuwe schuur aan de Pekhoeve bereikt het hoogste
punt.
27 . Premi~re van de revue '' Op zoek naar Nieuw- Ginneken".

Traditiegetrouw heeft Nieuw-Ginneken en speciaal Bavel ook dit
jaar weer genoten van een sprankelende revue in zaal Bruininks.
Ter gelegenheid van het gouden bestaansjubileum van onze gemeente
was er dit jaar in Jeugdland een revue over de jubilerende gemeente.
De dorpspolitiek werd in beide revues breed uitgemeten en de afschuw voor een dreigende annexatie lag er dik boven op.
Leuk was het, dat Paulus van Daesdonck in beide revues goed aan
z'n trekken kwam.
In Jeugdland leidde een praatgrage Jan van der Westerlaken ons
langs een aantal fraaie en aantrekkelijke poppen.
In Bavel hing men zo aan de lippen van dezelfde rondleider, dat
men van de ene verjaardag in de andere viel.
Hoe Paulus van Daesdonck ook leeft onder de bevolking!

De hoofdrolspelers Marja van Aert-Kouwenberg en
Ch ris Bastiaansen .

28. De heer Pelles overleden. Hij was ruim 40 jaar in dienst
van de gemeente Nieuw-Ginneken en heeft als ambtenaar
van de burgerlijke stand.:':. 1500 huwelijken voltrokken.
Hij werd 69 jaar.

okt

Finale van de revue " Op zoek naar Nieuw-Ginneken"
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NOVEMBER.

27

Professor Dr. Kriellaars ( uit Bavel) h oudt zijn
inl ei di ng o p het congres .

1. Eén dag voor ZlJn 62e verjaardag overlijdt ons lid Jan
Soe terboek(zie ook BvP92) .
2 . Ons Heemkundi g Museum heeft dankzij de medewerking van
de gemeente vanaf deze dag een full - time suppoost in
dienst in de persoon van de geboren Ulvenhouter Hans de
Brouwer .
12 . In Chaam is er een presen tatie van een opgericht platvorm to t behoud en vorming van een grote groene gemeente .
Inclusief Riel en Bavel .
14. Opening expositie fotoclub Nieuw- Ginneken.
14 . Finale van een biljarttournooi in Bavel . Een en ander in
het kader van het 40 jarig bestaan van Biljartvereniging
"De Vrolijke Noot ".
18 . Frank Jansen wordt de nieuwe schutterskoning van " Alliance d ' Ami tié 11 •
18 . Bijeenkomst in zaal Bruininks van het platvorm Groene
gemee nte. Er is een overweldigende opkomst .
21. Voor de 25e maal Bonte avonden in Bavel .
26 . Sinterklaas arriveert in de diverse dorpen van ons heem .
In de geschiedenis van Ulvenhout komt hij voor de eerste
keer aan met de boot op de Mark.
27 . De jeugd van de Rosmolenschoo l plan t een pl ataan . Dit t e r
gel egenheid van het 70 jaar bestaan van de school .

27 okt

okt

Kan Platform-voorzitter Kees Schalk het Ulvenhoutse Statenlid Arie van Harten winnen voor de
Grote Groene Gemeente?

Burgemee s ter Pete r van der Velden opent het congres "Spann ingsveld tussen traditie en vernieuwing
op het Brabantse Platteland" .

27. Congres ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de
gemeente Nieuw-Ginneken, met als thema "Spanningsveld
tussen traditie en vernieuwing op het Brabantse platte
land" Een en ander onder leiding van prof. H.van den Eerenbeemt.
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28 nov

30 nov

Het tellen van de handtekeningen in Chaam.

Een delegatie van de Grote Groene Gemeente biedt
gedeputeerde Van Nistelrooy groene produkten aan.

30 nov

Kees Schalk in discussie met de gedeputeerde .
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29. Sinterklaas bezoekt Strijbeek.
30. Enkele honderden inwoners van de nieuw te vormen groene
gemeente trekken naar Den Bosch en bieden gedeputeerde
Van Nistelrooij 12423 handtekeningen aan . Op deze manier
laten ze weten dat er een Grote Groene Gemeente moet
komen. Inclusief de dorpen Riel en Bavel .

Groene gemeenten gunnen statenleden kijkj e in keuken

'Goed om .gevoelen.s ·die ~even
te kennen'

DECEMBER .
8 . Henk Martens, chef afdeling financieën bij de gemeente
Nieuw- Ginneken, is 25 jaar in gemeentedienst .
10 . Het bestuur van Paulus neemt deel aan een heemkwis in
Baarl e Nassau . Ze bereiken de 3e pl aats van de 15 deel nemende Kringbesturen .

12 . De leden van Provinciale Staten bezoeken de dorpen van
"De grote groene gemeente " .
12. Jac van Steen organiseert voor de 5e keer een expositie
kunstwerken van inwoners uit de gemeente Nieuw-Ginneken
in de hal van het gemeentehuis .
13. Afsluiting van de festiviteiten Nieuw-Ginneken 50 met
een geslaagd en goed verzorgd concert in de gerestaureerde
kerk van Bavel door het gemengd koor Bavel en Camera Musico rum Bredana.
27 . We konden weer schaatsen op het Rondven.
31. Nieuwe jaarke ouwe zingen in de dorpen van ons heem. Gelukkig bestaat deze oude traditie nog.
Een keurig geknal sluit het oude jaar af en luidt het
nieuwe in.

• Staten leden aan de boerenkool met worst en spek in Chaam.

FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP

201

200

Groot-Kempische cultuurdagen
Nieuw-Ginneken
1'heo lloogbergen_·___·. ·.
In Brabant ken ik geen gemeente, die een jubileum
op zo luisterrijke en vooral historische-weten•Schappelijke wijze weet te ged~nken als het kleine
en als groene long zich profilerende NieuwGinneken. Nog belangrijker blijkt de interesse van
de plaatselijke bevolking en van tal van mensen
daarbuiten (ruim tweehonderd deelnemers !) voor
een indrukwekkende reeks van korte lezingen
over vrijwel alle aspecten van het Brabantse leven.
Daartoe had het gemeentebestuur van NieuwGinneken, vijftig jaar oud en nu al bedreigd door
annexatie-plannen, onder aanvoering van zijn
energieke burgemeester P. v.d. Velden, een hele
schare historici en sociologen binnen zijn
gemeentegrenzen uitgenodigd en prof. dr. H.van
den Eerenbeemt, hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg, verzocht, de
leiding en de coördinatie van dit congres op zich
te nemen.
Daarmee heeft het gemeentebestuur van NieuwGinneken onbedoeld, maar inspirerend herinnerd
aan twee waardevolle initiatieven uit het verleden
van onze provincie: de Gemertse studiedagen en
de Hilvarenbeekse Cultuurdagen.
Als algemeen thema van dit congres gold het
spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op
het Brabantse land in de negentiende en
twintigste eeuw. Eenzelfde thema wordt
aangeslagen in de driedelige grote historische
studie, die naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van Noord-Brabant als zelfstandige
provincie, in 1996 verschijnt. Met die studie,
geïnitieerd door het provinciaal bestuur, zijn ruim
dertig scribenten, onder het hoofdredacteurschap
van Van den Eerenbeemt al ver gevorderd. Geen
wonder, dat een achttiental auteurs van dit rijk te
illustreren, driedelige werk de bij uitstek
deskundige sprekers waren, die soms met
verwijzingen naar Nieuw-Ginneken, Bavel, maar
oo.k andere Brabantse steden en dorpen en naar
hedendaagse of toekomstige ontwikkelingen hun
licht op tal van facetten van onze provincie lieten
schijnen. Daarmee maakte Nieuw-Ginneken
tegelijkertijd ·e en begin om reeds tijdens de
periode van onderzoek, studie en schriftelijke
verslaglegging mensen te betrekken bij het ·
ontstaan van het nieuwe standaardwerk over onze
provincie.

De levendige discussies hebben daartoe zeker
bijgedragen met de voor velen prangende vraag
naar de identiteit van Brabant, een kwestie die
voor- en tegenstanders in een spannènde· discussie
uitnodigde tot diepgaand onderzoek. Als
afzonderlijke thema's zijn te noemen: de
voorgeschiedenis van Brabant, de bevolkingsontwikkeling met onthullende cijfers, de
ruimtelijke ontwikkeling, de infrastructuur met
interessante beschouwingen over transport, weg
en waterstaat, nuts- en. communicatievoorzienin-

gen, de huisvesting en de bebouwde omgeving met
humoristische verwijzingen naar ook plaatselijke
toestanden, inrichting van landschap en milieu met
consequenties voer het beleid, zowel voor de
agrarische sector, ambacht, industrie, handel en
het winkelwezen. Een heel speciaal blok vormde
de sociale verhoudingen voor en na de Eerste
Wereldoorlog, vrije tijd, sport en vermaak en het
dagelijks leven thuis. Het geestelijk en cultureel
leven met aandacht voor onderwijs en vorming,
cultuur en kunst en een levendige beschouwing ·
over het gedrukte woord sloot de wel heel
gevulde dag af.
Het zou een aardig idee zijn, als ter voorbereiding
van het tweehonderdjarig bestaan auteurs van de
drie boeken op vele plaatsen in de provincie in
discussie treden met belangstellenden. Dat
behoeven zeker niet alleen vakhistorici te zijn. Het
gaat misschien nog meer om dat brede veld van
mensen, die door hun werkzaamheden en
interesse voor allerlei aspecten van het provinciale
beleid achtergrond-informatie wensen bij kwesties,
die in een ontluikend Europa nieuwe dimensies
krijgen en waarbij alle inwoners van onze
provincie, ook in samenhang met onze Brabantse
en Vlaamse zuiderburen een levendige bijdrage
kunnen leveren. Daarbij zijn simpele herhalingen
(met betrekkelijk geringe kosten) van de in NieuwGinneken gekozen opzet mogelijk, maar ook
speciale thema-dagen met keuze-onderwerpen.

ttt't:

Hral111111i11 februari 1993

HAAR.
door A.J.van Eyl-van de Klashorst.
Haar komt bij zeer veel soorten levende wezens voor, ook
waar wij het niet verwachten en het vervult vele taken, die
ook niet bij velen bekend zijn. Het is zelfs zo, dat haar.ee~
rol speelt in de heemkunde, maar zeer plaatselijk en het is Jammer , dat die oude gebruiken niet tijdig worden vastgelegd en
dus radicaal verge t en worden.
In het tijdschrift "grasduinen" van dec .' ~~ ~s aan ~~t verschijnsel haar een overzichtelijke beschriJving gewiJd.
De "Homo Erectus" , de rechtopstaande mens leefde in Z:O.Afrika
en verloor zijn haar op den duur. Toen hij 1 mi ljoen J~ar geleden in Europa voorkwam , kreeg hij door het andere klimaat
last van de toenemende kou. Hij doodde pelsdieren en bedekte
zich met hun vac ht .
In de grotten van Frankrijk en Spanje zijn sporen aangetroffen
van deze mens, b.v . naalden, gemaakt van botten en pezen om
bekleding te naaien van pelzen en huiden.
Toch kan met haar, of het ontbreke n ervan, nog van alles uitgedrukt worden. Zelfs kaalheid kan voor sommige mensen een zegen
zijn, denk aan Yu l Brynner en Kojak , hun kaalheid werk.te mee
aan hun beroemdheid.
. ,
De restanten van het haar bij de mens dienen als "geurwaa~er ' ,
zoals bij de oksels en de schaamstreek en het hoofdhaar dient
om onze schedel(hersendoos) te beschermen tegen kort en felle
zonnestralen .
Haar vertelt veel over het individu , b.v.:
raskenmerk aanduiding van leeftijd en interesse om het uiterlijk te ve~fraaien. Het heeft ook psychologische en sens~ele
betekenis, bij mannen snor en baard. Grijs haar w~rd ~l in de
oudheid beschouwd als een symbool van wijsheid. Dit zien we
ook bij dieren, vooral bij apen. Zij behouden hun rang ~n respect door hun frijze haar , ondanks het afn~men van ~~ lichaamskracht. Een punker laat met zijn hanekam z ien dat hiJ lak
heeft aan wat de mensen van hem denken.
Dieren gebruiken hun haar voor zeer veel doeleinden: .
nestmateriaal (konijn) , vervoermiddel (apen klemmen zich vast
aan de vacht van hun moeder), zaden en insekte-eieren worden
via dierenpelzen vaak vervoerd, vlinders gebruiken hun haartjes als schoonmaakmiddel en stoffen er hun ogen mee af,
tastzin, zoals de snorharen van kat of muis, mollen voele~
aan hun haren waar de regenwormen zitten, vooral de haartJeS
op hun snuit en op het puntje van hun sta~rt. Vogels hebben
meestal t~sthaartjes (jawel!) aan hun gezicht .
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Insekten beschikken ook over smaak-en reu kh aren, z.g . haarsensillen die altijd hol zijn. Bij de vlieg zitten ze aan de
onderkant van de poten en daar proeft hij mee.
Voor verschillende gebruiken heeft het mensenhaar en ook soms
dat van dieren een grote betekenis. Al in de oudheid zien we
aan oude afbeeldingen, dat haar een grote rol heeft gespeeld
vooral als sieraad.
'
Lange krullen zijn een tijd lang als zeer aantrekkelijk beschouwd, ~o zelfs dat de mens niet tevreden was met zijn eigen
hoeveelheid haar en pruiken in de mode kwamen denk aan de
Lodewijken XIV, XV en XVI, de koningen van Fr~nkrijk.
Rond 1900 kwam er weer een enorme opkomst in de haarmode 1 voor
ons vrij interessant, want uit die tijd zijn er nog veel boeken, ook vakliteratuur kwam in opkomst en ook de attributen
v~n de kappers uit die tijd zijn nog wel te vinden. De opleiding van de kappers paste zich hier direct bij aan. De kapperhaarwerker begon als jongste bediende. Baarden waren uit de
mode en de heren lieten zich scheren, zodat de kappers ook op
zondagmorgen open waren. De jongste bediende mocht beginnen
met inzepen van de klanten en als ze daar handig genoeg in waren mochten ze leren scheren met het gebogen scheermes en waren barbie~: De volgende etappe werd knippen en ook dat vergde
heel wat tiJd, eer de bediende dat onder de knie had, niet alleen het fatsoenlijk in model knippen maar ook het vakkundig uitdunn~n, het z.g. "effileren" met de rechte kapperss chaar. De
barbier kreeg dan de rang kapper, het was nog steeds hoofdzakelijk een mannen-aangelegenheid, de vrouwen maakten hun haar
zelf op.
Na de kappers-titel waren weer enkele jaren nodig om het vak
af te ronden en haarwerker te worden. Elke wat grotere kapperszaak had, behalve enkele z.g. cabines, waarin een toilettafel,
stoel en een wandspiegel stonden, nog een z.g. haarwerkersk~~ertje: Als er geen klanten waren, werd door de kapper en
ziJn bediendes gewerkt aan pruiken en haarstukjes.
Het haar van de dames was lang en de werkende stand droeg
geen kapsel, maar had een wit linnen muts, een z.g. "floddermuts", waaronder het haar verbor gen zat. Veel vrouwen lieten
als extra bijverdienste eens per jaar hun haar afknippen en
bracht de lange vlecht naar de kapper. Die verkocht het haar
door aan de groothandelaar.
In Breda was iedere eerste zondag van de maand een z.g.
"haarmarkt" in hotel "de Kroon" in de Boschstraat. Je kon verschillende vlechten bij elkaar passend kopen en de kapper
bracht een opvouwbaar loupje mee , zoals ook de textielhandelar en bij zich hadden bij het kopen van stoffen.
Het haar werd bij e l kaar gezocht op kleur en fijnheid.
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In het haar-'atelier van de kapper stonden enkele houten
pruikebollen, die de houtdraaier speciaal maakte. Zo'n
pruik werd aangemeten en er werd van grauw linnen stof een
model gemaakt, mPt coupe-naadjes, bovendien achter de oren
stevig aansluitend met horlogeveertjes. Als het linnen pruikmodel paste, kon begonnen worden met het z.g. "inplanteren".
De klant moest eerst bepalen, waar hij of zij de scheiding
wilde hebben, die ontstond door de knopen een bepaalde kant
uit te leggen. Nu werd haar voor haar op het linnen ge-inplanteerd. Dat gebeurde met de smyrna-knoop en hetzelfde model
naald, maar heel fijn zoals de naaldjes waar na de oorlog de
ladders van de nylons mee werden opgehaald. Is het een wonder
dat het spreekwoord ontstond: Hij heeft het zo druk als een
pruikemaker met één klant.
Behalve de pruikebol, het naaldje, linnen en haar had de
haarwerker een "pruikemakersvingerhoed". Dat was een metalen
vingerhoed, klein van formaat, want hij ging aan de rechter
pink. Opzij van de vingerhoed zat een staafje met een vlijmscherp mesje. Het haar werd geknoopt met een kort en een
lang eind. Na iedere knoop werd het korte eind met het mesje
van de vingerhoed zo kort mogelijk afgesneden. Nadat al het
haar op de pruik was bevestigd, viel het door de ligging van
de knopen al in een bepaald model en werd het geknipt in de
met de klant afgesproken coupe.
Rond 1900 en zeker t ot het eind van de dertiger jaren was
er in het haarvak ook veel kleinwerk.
Allereerst was het nog altijd gangbare "toupetje", een plaatselijk haarstukje, ge liefd bij kaalwordende heren.
Maar ook de dames begonnen zich niet onbetuigd te laten, ze
tooiden zich graag met b.v. een toef krullen achter in de nek
of op het hoofd, gemaakt op een model van fijn ijzerdraad en
vastgeze t met speldjes of met prachtig bewerkte schildpad
haarkammen.
Ook z.g. "frou-froutjes " werden aangebracht, krullen boven de
oren, die op hun plaats bleven door een fijn ijzerwerkje boven
het oor, zoals een bril en goed onzichtbaar vastgezet met
speldjes tussen het eigen kapsel.
Nu is al dat werk machinaal en ik denk niet dat er nog een
echte pruikemaker bestaat.
· Rond de eerste wereldoorlog werden ook veel haarsieraden gemaakt, b.v. vlechtjes, soms met wel 10 strengen, als horlogeketting. Vaak werd zo'n ketting door de haarwerker gemaakt van
het haar van de echtgenote als cadeau voor r,aar man. De zilveren of gouden attributen aan de uiteinden waren los in de
handel bij de juweliers.
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Ook van het haar van een overledene werden soms kleine
vlechtjes gemaakt . Ik kreeg van mijn g rootmoeder haar medai llon met erin het vle c htje van een overl e den zoontj e , ee n
broe1·tje van mijn moeder : "ons Doruske " .
Maar -ook dierenhaar werd op verschillende manieren geb ru ikt .
Heel bekend i s het paarde haar, als vulling in de schouders
van de heren cos tuums, he t z . g . "crain " (=staart-).
In de Biedemeiertijd, ongeveer van 1815 - 1850 , di e zich ken merkte door een grote eenvoud, zagen we stoelzittingen in
prachtige patronen van de staa rtharen van paarden .
En heel bijzonder i s in Overi jssel de nu niet meer te maken
"gaö- stok", een staf, gemaakt van een lange , r echte , geschi lde
boomtak. Die werd doo r de zelfstandige boeren gebruikt om op
zondag naar de kerk t e gaan, pachtboe ren mochten di e niet laten maken en weinig oude mannen beheersten dat vak nog . Als
lang handvat werden langs de bobenkant de schachten van witte
zwaneveren gelegd , met zwart leer aan de boven- en onderkant
bevestigd . Met de staartharen van een zwart paard werden ze op
hun plaats gehouden , alsof het een gev lochten matje in zwa rt e n
wit was. Bovenop : een rond stukje zwart l eer , vastgezet me t
bolle koperen tetsen .
Het beroep van gaö - stok-maker is uitges torve n en schijnt wel
speciaal geweest te ziJn .
Ik geloof dat er op het geb ied van haar- gebruik nog heel wat te
ontdekke n valt voor iemand die e r i nte r esse in he eft . Miss chien
komen we nog typische verloren gegane gebruiken tegen. Ze zi jn
het waard om voor het nageslacht bewaard t e blijven .
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