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Onze heemkundekring bezit in zijn museum een schitterende
collectie oude spullen.
Steeds komt er weer iets nieuws bij .
In het begin van dit verenigingsjaar was dat de tram. Onlangs
was dat een prachtige wieg .
De tram is thans in volle restauratie . Elke morgen om 9 . 00 uur
ziJn enkele "l iefhebbers " druk doende met de restauratie van
onze tram . Ze vorderen snel .
Twee dames voltooiden inmiddels de restauratie van onze schommelwieg . Paulus kan niet zonder actieve l eden . Ook niet zonder
die leden, die rege lmatig gro te of kleine artikelen leveren
voor deze Brieven van Paul us .
Zo ook de omslagtekening .
Reeds vele jaren steeds een nieuwe tekening op de omslag.
Vroeger tekende Jan Soeterboek , nu Bas Dusseldorp . Hij tekende voor ons in alle standen onze nieuwste aanwinst :
DE WIEG .
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw -Ginneken

Nieuw-Ginneken, 15 Hooimaand 1993.
Beste Heemvrienden,
Op een zonnige zondag in mei bezochten een aantal leden van
Paulus een interessante tentoonstelling in het Breda's Museum
over het Kasteel van Breda. De groep was niet erg groot maar
wel enthousiast over de rondleiding, die ons liet zien hoe
het kasteel er in de loop van de tijd uitgezien heeft.
Trouwe bezoekers van ons museum zal het intussen opgevallen
zijn, dat we een prachtige wieg rijker zijn geworden. Onze
actieve leden Astrid Hooger heijde en Ad van Boxel hebben de
wieg van een prachtige bekleding voorzien. Astrid vond dat
er nog iets aan ontbrak n.l. een wiegekruisje. Via Omroep Brabant liet Astrid een oproep horen om een wiegekruisje te bemachtigen. Een stortvloed aan reacties was het gevolg. Het resultaat kunt U in het museum bekijken.
Tijdens de Bavelse manifestatie Anno 1920 zal de heemkundekring weer acte de presence geven. In zaal Bruininks zal dan
de videofilm over de historische optocht, die tijdens Anno
vorig jaar door Bavel trok en door Paulus is vastgelegd, voor
de eerste maal vertoond worden. Vanaf 13.00 uur is er elk uur
een voorstelling. De laatste om vier uur. Dit zal de laatste
activiteit van Paulus zijn in het 18e verenigingsjaar. De tentoonstelling over de scholen in Nieuw-Ginneken blijft tot en
met oktober te bezichtigen.
Het 19e verenigingsjaar hopen we op 5 september te kunnen beginnen met het officieel in gebruik nemen van het eeuwenoude
torenuurwerk dat wij onlangs ten geschenke kregen van het
klooster in Meersel-Dreef.
Op zaterdag 11 september is het monumentendag. Dan willen we
onze traditionele fietstocht langs een aantal monumenten houden. Ditmaal is de keuze gevallen op de kapellen van Galder
en Strijbeek. Ook de Luciakapel van Meersel-Dreef zal bezocht
worden. Deze prachtige gerestaureerde kapel is zelden te bekijken. Een unieke gelegenheid dus. Vertrek om 13.00 uur bij
het museum.
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Op maandag 13 september zal om 20.15 uur de 18e A~gemene Le~
denvergadering beginnen. Hierover leest U elders in deze brieven meer. Na de pauze, waarin weer heerlijk worstebrood geserveerd zal worden, treden in de Fazanterie Reuzel en Spekvet op.
In het dagelijks leven beter bekend als Jan Joris~en en R~e
land Stoop. Zij brengen ons levensliedjes en meezing~rs ~~t
vroeger tijden. Tussen de liedjes door vertelt Jan uit ziJn
rijk gevulde leven. Roeland vertelt wat meer ove~_de liedje~
en speelt op zijn accordeon, zijn gitaar of op ziJn andere instrumenten. Een avond, die weer druk belooft te worden. Zorg
dat U op tijd bent!
Ik wens u een zonnige en een heemkundig goed gevulde vakantie
toe, namens het bestuur van de heemkundekring Paulus va~ Daesdonck.

der Westerlaken
voorzitter.

OPEN MONUMENTENDAG OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1993.
door Jac Jespers.
Op die dag zal in Nederland voor de zevende maal de Nationale
Open Monumentendag worden gehouden.
Ook de gemeente Nieuw-Ginneken heeft weer besloten om onder
begeleiding van onze Kring hieraan deel te nemen.
Zoals bekend hebben wij dit de laatste jaren gegoten in de
vorm van een georganiseerde fietstocht door een interessant
deel van onze gemeente.
Dit jaar is gekozen voor een tocht door het Nederlands-Belgisch grensgebied.
Om 13.00 uur starten we bij het museum en rijden via Strijbeek met zijn St.Hubertuskapel naar Meerseldreef.
We zullen daarna achtereenvolgens een bezoek brengen aan de
oude Watermolen, de Luciakapel en het Capucijnerklooster met
Mariatuin te Meersel-Dreef.
De tocht wordt beëindigd bij de St.Jacobskapel te Galder.
Ook nu hopen we weer enige tientallen fietsers met belangstelling voor ons cultuurgoed te mogen begroeten.
De deelname en de toegang tot de monumenten is uiteraard
gratis.
Tot ziens bij het museum Pennendijk 1 op zaterdag 11 september a.s. om 13.00 uur.
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AGENDA 1993/1994

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

juli
augustus

Pauze

(+

21.00 - 21.30 uur). Koffie met worstebrood.

Na de pauze een heerlijke avond met ons Bavelse Heemkundige
Duo "Reuzel en Spekvet".

1-31 Museum gehele maand gesloten.
11 -14 Brabants Heemkamp te Halsteren*
31 Einde 18e verenigingsjaar.
1 Begin 19e verenigingsjaar.
5 Museum open.
11 Open Monumentendag. Fietsen met Paulus.
Vertrek bij het museum om 13.00 uur.
13 Jaarvergadering.
Aanvang 20.15 uur in de Fazanterie.
Na de pauze zal onze "eigen" muziekgroep "Reuzel en Spekvet" uit Bavel voor
U optreden.
18Volkskundedag te Oirschot over huwelijksgebruiken*

oktober

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 96

november

7 Museum open.
Opening tentoonstelling "Carnaval in NieuwGinneken".
8 Lezing.
21 Heemkunde en Archeologie te Tilburg*

december

5 Museum open.
15 Brieven van Paulus 97

januari

2 Museum open.
17 Lezing
30 Schatten bij Paulus 5 (in Pekhoeve)

februari

6 Museum open.
15 Brieven van Paulus 98.
20 Afsluiten tentoonstelling "Carnaval in
Nieuw-Ginneken".

Op maandag 13 september 1993 houdt onze heemkundekring zijn
ac11ttiende algemene ledenvergadering.
De agenda luidt als volgt:

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór
de vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze
een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

4 Museum open.
15 Brieven van Paulus 95.

september
18e JAARVERGADERING.

AGENDA.
1. Welkomswoord door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28-09-1992
gepubliceerd in B.v.P. 91 p. 11 en 12.
3. Jaarverslag door de secretaris.
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Verslag van de kascommissie (de heren Jo van Kaam en Jac Sax).
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 1993-1994.
7. Benoeming van de leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 1993-1994. Jo van Kaam treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden
volgens rooster als bestuurslid af de heren J.C. van der Westerlaken en A.P.J.M. Luyten. Zij stellen zich herkiesbaar.

( 7 5)

maart

april

ó Museum ·. open.

Opening tentoonstelling "Blik op blik".
Blik uit eigen bezit.
14 Lezing.
15.Brieven van Paulus 99.
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mei

8 Exc ursie.

juni

26 Bavel Anno 1920

juli

15 Brieven van Paulus 100!

augustus

211

3-6 Brabants Heemkamp te Wintelre*
31 Sluiting 19e verenigingsjaar.

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan U ook kunt deelnemen.
Informatie Brabants Heem 04907 - 61831

JN MEMORIAM.
In de afgelopen maanden overleden drie van onze trouwe leden.
Drie markante personen.
ED VAN WAESBERGHE.
Op Aswoensdag overleed te Etten-Leur pater Eduard van Waesberghe. -~ele jaren was hij een trouw lid van onze kring en bezocht hiJ de meeste activiteiten. Ook kon men Ed ontmoeten
op de Brabantse Heemkampen. Een heemkundige in hart en nieren.
WILLEM BINKHORST.
Vele jaren de motor in het Ulvenhoutse carnaval. Aanvankelijk
als prins, la ter als vorst. Groot stinulàt:or van de . " Broederschap
van Den Uil'!.
Willem was vanaf het eerste begin lid van onze kring. Zijn
"Vorstenjas" heeft een ereplaats in ons museum.
MARTIN VAN HOOIJDONK.
K~~t na zijn vrouw overleed Martin van Hooijdonk. Martin had
ziJn boerderij aan de Strijbeekseweg. In het kleine huisje
vlak bij zijn boerderij, thans bewoond door zijn dochter
woonde destijds Mgr.Van Hooijdonk, de eerste bisschop va~
Breda.

BIJGELOOF 63
Jeuk aan het r~chter oor betekent dat je moeder aan je denkt.
Jeuk aan het linker oor betekent dat iemand verliefd op je is.

PAULUS BEZOEKT BREDA'S MUSEUM.
door Jan van Dorst.
Op Zondag 16 mei heeft het bestuur en de leden van onze heemkundekring een bezoek gebracht aan het museum in Breda.
Onder de zeer deskundige leiding van mevr. Astrid van den Berg
11
hebben we de tentoonstelling 11 0og op het Hof bekeken.
Deze tentoonstelling geeft een beeld van Breda en het Kasteel
als eerste residentie van het Huis Oranje-Nassau in Nederland.
Breda en de Baronie van Breda hebben van de 15e tot en met de
18e eeuw deel uitgemaakt van het bezit van het huis OranjeNassau. Gedurende de 15e en 16e eeuw was Breda zelfs de residentje van de voorouders van het huidige Nederlandse Koninklijk Huis. In de Habsburgse tijd namen heren als Engelbrecht
II en Hendrik III van Nassau zeer vooraanstaande posities in.
De allure waarmee zij hof hielden te Breda, is aan de nu nog
bestaande monumenten in de stad nog wel af te lezen, maar zeer
veel is in de loop van de tijd ook verloren gegaan. Met name
de oorspronkelijke pracht van het renaissancepaleis dan Hendrik III . van Nassau liet bouwen, spreekt velen tot de verbeelding.
Het was het eerste renaissancebouwwerk in de Nederlanden, naar
een ontwerp van Thomas Vincidor van Bologna. Het huidige kasteel van Breda is in grote trekken nog steeds dat bouwwerk van
allure, maar vrijwel alle renaissance-decoratie is bij verbouwing al lang geleden verloren gegaan.
In deze tentoonstelling speelt dit renaissancepaleis de hoofdrol. Een grote maquette van het complex anno 1590 geeft een
fraai totaalbeeld. Fascinerende bouwfragmenten geven de werkelijke schaal, zoals een complete natuurstenen geveltop, enkele
terra cotta medaillons en gedeeltelijke reconstructies van een
vloer uit originele fragmenten van de unieke majolica tegels
van weleer. Voorts worden tekeningen en prenten getoond,waarmee iedereen zich een uitstekend beeld kan vormen van dit
Kasteel van Breda en de omgeving.
Het hof was echter meer dan een kasteel met tuin. De heren van
Breda hadden grote invloed op de stad, de omgeving en het bestuur. De historische voorwerpen, prenten en documenten getuigen hiervan.
Dankzij Hendrik III van Nassau werd Breda de eerste moderne
vestingstad in de Nederlanden. De nu nog zichtbare pracht van
de Grote Kerk ls mede aan de invloed van de Nassaus te danken.
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In de stad verrezen langs enkele straten de statige behuizingen van welgestelde families met nauwe. relaties met het hof.
Meerdere malen waren stad en hof het toneel van historische
gebeurtenissen, oorlogshandelingen en evenementen op het gebied van de internationale po.litiek.
Degenen, die niet met deze excursie zijn meegeweest kunnen we
aanraden om op eigen gelegenheid deze tentoonstelling te gaan
bekijken. Deze is nog tot en met december te bezichtigen.

'T KOOLWITJE.
door Leni van der Voort.
Een jaar na het overlijden van m1Jn man, Willem van der Voort,
wilde ik weer genieten van de natuur.
Ik gre~p naar mijn fiets om langs Ulvenhouts en Bavels mooie
dreven ontspanning te zoeken.
Steeds vloog een Koolwitje voor me uit. Thuisgekomen maakte
ik het volgende gedichtje.
KOOLWITJE.
Over de heuvelen
is licht
lichter de vlinder
met dartele vleugelen
naar de zon zich richt
vlug vliegt het voort
en voelt
de warme zonnestralen
Het ééndags leven bekoort
de avond daalt en koelt
fladderend vlinderke
gedragen door de wind
reeds verdort de vleugelen
over de heuvelen
de_ laatste rustplaats vindt.
Leni van der Voort
zomer 1990

DEMOLENLEI
door drs. K.A.H.W. Leenders.
In Engelbrecht van Nassau beschreef A.W. Jansen onlangs in detail hoe de watermolen van de Zandbergen tot 1637 zowat midden
op straat stond, tussen hlt huidige tunneltje onder de Ginnekenweg en de Zandbergweg . Deze watermolen werd aangedreven
door het water uit de Molenlei, die inmiddels helemaal omgelegd werd en nu naast het voormalige Ignatiusziekenhuis in de
Bredase singels uitstroomt. Deze twintigste eeuwse omleiding
is niet de eerste grote ingreep in die waterloop. Hierna probeer ik aannemelijk te maken dat al in de 13e eeuw een minstens even grote ingreep plaatsvond.
DE 19e EEUWSE MOLENLEI.
Op de gedetailleerde topografische kaarten van de 19e eeuw
kan de loop van de Molenlei nog geheel gevolgd worden. Breda
is dan nog opgesloten binnen zijn wallen en ook bij Ginneken
heeft de stedelijke bebouwing het platteland nog niet overspoeld.
Vanaf de brug onder de Ginnekenweg stroomde de Molenlei naar
de rivier De Mark. Niet via de kortste weg, maar via een
zuidwaarts gerichte benedenloop. Over een belangrijke lengte
was de Molenlei de achtersloot van de erven van de huizen
aan de Ginnekenweg. Ter hoogte van de burgemeester Serrarislaan mondde het Leike uit in de Mark, waarin juist daar een
grote meander lag.
Vanaf de brug in de Ginnekenweg oostwaarts het Leike stroomopwaarts volgend, zien we eerst tot bij de hoeve De Ploeg
een wat kronkelend min of meer natuurlijk verloop tussen omheinde akkers. Hier raakte de Molenlei nadien ingeklemd tussen
de Saksen Weimarlaan en De Roy van Zuidewijnlaan. Vanaf de
brug (nu viaduct) bij De Ploeg stroomopwaarts was de Molenlei
opvallend recht tot bij IJpelaar. Dit gedeelte zit nu zowat
onder de brede dam van de Zuidelijke Rondweg.
Ten oosten van IJpelaar belanden we eindelijk in min of meer
landelijk gebied: een grote lage kom waarin nu een gigantische vuilnisberg domineert. In die laagte stromen twee beken
te samen om de Molenlei te vormen: de ene beek komt van Molenschot, de andere van Bavel.
De tak van Molenschot wordt gevoed door twee kleinere beken die
de lage gronden ontwateren ten noorden (Elsschot) en ten zuiden (Molenschotse Broek) van de dekzandrug waarop het dorpje
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Molenschot ligt. De Bavelse tak komt he lemaal van de Lange
Rijt bij Gilze. Onderweg passeert de beek de voormalige Gilze
Wouwer. De Gilze Wouwer was tot in de Tachtigjarige Oorlog
een groep visvijvers van de heer van Breda, die in het beekdal
in de heide lag. Deze vijvergroep verdween, maar de naam ervan
ging over op de beek: Gilze Wouwerbeek. Langs de Hoge en de
Lage Aard en de Bolberg en door de voorde van Ter Voort stroomt
diP- beek naar de Molenlei.
HEUSDENHOlIT
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BAVEL.

OVERZICHT VAN DE MOLENLEI

ANALYSE VAN DE BEEK.
Ten oosten van IJpelaar zien we dus een natuurlijk bekenstelsel. In lage kommen (twee "broeken" en een "rijt") ontspringen
beekjes die min of meer duidelijke beekdalen of bredere laagten volgen en in de laagte ten oosten van IJpelaar samenvloeien.
Maar vanaf IJpelaar is er dan ineens een recht verloop, dwars
door akkerlanden die in de regel relatief hoog lagen. Het
lijkt wel of dat rechte stuk gegraven is. Maar als het gegraven
is, moet een oude uitweg voor het water van een vrij groot gebied verdwenen zijn.
Welke hulpmiddelen zijn er om dit uit te zoeken? Het gebied
waar de verdwenen benedenloop te zoeken is, is geheel met
stedelijke bebouwing bedekt. Daardoor is dat gebied een
blinde vlek op de hoogtekaarten (lage plekken zijn opgehoogd), de bodemkaart en de geomorfologische kaart welke
laatste de vormen aan het aardoppervlak beschrijft. Deze
klassieke hulpmiddelen zijn dus niet beschikbaar. Wel kunnen

we heel voorzichtig aan de hand van de oudste topografische
kaarten, Chris Buiks' toponiemen van Ginneken en Teteringen 2
en vooroorlogse luchtfoto's proberen een geomorfologische
kaart van het door Breda overspoelde gebied te reconstrueren.
Dit levert op dat de straat genaamd Lovensdijk over een smalle
dekzandrug gelopen zal hebben, die van de vesting Breda naar
IJpelaar strekte. Waar nu de straat genaamd Molengracht op de
als fietspad bewaarde Lovensdijk uitkomt, was een duiker waarlangs het gebied tussen de rug van de Lovensdijk en de rug
waarop Heusdenhout lag zuidwaarts kon ontwateren. Eenmaal onder de Lovensdijk door, boog die ontwatering af naar het westen,
langs de zuidrand van de rug van de Lovensdijk, om nabij de
Bredase watertoren op de vesting te stuiten. Als we die beek
in gedachten rechtdoor trekken (en op de maquette "Breda ten
tijde van het Turfschip" hebben wé het zelfs echt gedaan) dan
kom je precies uit op de plek waar een watertje genaamd De
Rulle ooit in de Ginnekenstraat in de oude stad Breda kruiste
op de weg naar de uitmonding in de Mark via het Doelenstraatje 3
Door de 16e eeuwse vestingbouw is dat stukje benedenloop gewoon "afgehakt". Een dergelijke amputatie onderging ook de rug
van de Lovensdijk, die doorgelopen moet hebbeB naar de hoogte
waarop het klooster Catharinadal gebouwd werd .
Inmiddels hebben we weer een fors stuk oude beekloop teruggevonden, met bijbehorend dal. Slechts 900 meter scheiden deze
beek van de "laatste kronkel" in de Molenlei. Het betreft hier
het gebiedje De Ramen. Dat wordt aan de noordkant begrensd
door de rug van de Lovensdijk, welke weg daarover blijft
lopen; en aan de zuidwestzijde door de huidige straten Molengracht en Korte Raamstraat. De rechte Molenlei of zo U wilt
de voormalige verbinding tussen de Valkenierslaan en de Heerbaan van Heusdenhout sluiten dat gebiedje aan de zuidoostzijde
af. De verkavelingsstructuur ervan op de kadasterkaarten van
1832 en op luchtfoto's van 1935 toont wat parallelle lijnen
die de juiste richting hebben: hier liep de Molenlei doorheen,
richting Rulle.
Nu wordt ook de slingering in de verbindingc tussen de Valkenierslaan en de Heerbaan van Heusdenhout duidelijk een typische oude
voorde waar men een beekje zonder brug overstak. Via die knik
bereikte men vanaf de Valkenierslaan langs de kortste route
de hoogte van de IJpelaarse Akker. Nog meer stukjes van de puzzel vallen nu op hun plaats. In de Ramen signaleert Buiks perceleg die aan het einde van de Molenvloet of Molengracht lagen . Voor Molenvloet geeft hij als verklaring: een water dgt
een waterrad doet bewegen, vaak een omleiding van een beekje .

216
Molengracht in in zijn visie een opgeworpen wal, hier mog7lijk
met zand dat vrij kwam door het graven van die molenvloet . Die
wal zal dus ophouden waar de gegraven Molenvloet ophoudt.
Het kan niet missen dat dit hier de juiste interpretatie is,
want we hebben een wel bijzonder ingrijpende omleiding van een
beek, een fors gegraven kanaal en daarlangs een even forse wal
van het uitgegraven zand. En het "einde" van de Molenvloet ligt
juist waar de kronkelende beek overgaat in een recht kanaal.
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is er dan een extra stukje rechte Molenlei dwars door de IJpelaarse Akker gegraven. Op die manier kon men een kr.onkelige
beek uit de rechte structuren weren. De geschiedenis van de
landschapsinrichting rond IJpelaar moet nog uitgezocht worden,
maar voorlopig schat ik dat deze ingreep van 1550 - 1750 dateert. De rechthoekige indeling van het Bavels Broek( tussen
IJpelaar en Overakker) werd in 1650 uitgemeten door Christoffel
Verhoff, die echter juist daarover slaande ruzie had met ridder Sebastiaan van IJpelaar.
DE GEVOLGEN VAN DE AANLEG VAN HET VOEDINGSKANAAL.
Zo hebben we de benedenloop van de beken die het gebied van
Molenschot, Bavel en het zuidwesten van Gilze ontwaterden
teruggevonden: via de Ramen langs de zuidzijde van de Lovensdijk als Rulle door de Ginnekenstraat naar de Mark.
Ooit werd deze natuurlijke beek dus via een kanaal afgeleid
naar de watermolen in de Zandbergen. Het rechte stuk van IJpelaar tot De Ploeg is juist 1500 meter lang en komt in ieder geval in aanmerking om gegraven te zijn. De laatste 800 meter
naar de molen zijn 1<ronkelend. Mogelijk is dat een wel heel
kort "beekje" of een akkerontwatering: dat is niet meer te
controleren nu dat gebied vol huizen staat. Zo'n kort beekje
kan natuurlijk nooit een grote stadswatermolen aandrijven.

OVERSTEEK V ALKENIERSLAAN - HEUSDENHOUTSEWEG OVER RUL/ MOLENLEI.

Dat wil zeggen, als we goed op de kaart kijken, blijkt dat we
er een stukje naast zitten. De Molenlei wordt niet recht aan de
oversteek van de Valkenierslaan/Heerbaan, maar een eindje oostelijker. De situatie doet hier vermoeden dat in eerste instantie de Molenlei vanaf die oversteek gegraven werd. In een latere fase, in de tijd dat omheen het landgoed IJpelaar allerlei rechte dreven en verkavelingsstructuren aangelegd werden,

Door toevoeging van een in eerste aanleg 1200 meter lang kanaal kreeg men echter de beschikking over een groot stroomgebied en voldoende water.
Tegelijk werd de waterloop doorheen de Ramen "drooggelegd":
dat gebiedje zelf leverde natuurlijk onvoldoende water om een
beek in stand te houden, zodat die daar degradeerde tot een
sloot of greppel en hier en daar zelfs dichtgegooid werd. Pas
vanaf het punt waar een volgende zijbeek in de oude Rulle uitstroomde, bleef de beek bestaan. In het midden van de zestiende
eeuw verloor de Rulle ook zijn benedenloop. Het restant stroomde in de vestinggrachten uit en bij de geamputeerde benedenloop gebeurde het zelfde als in de Ramen: bij gebrek aan water
verpieterde het beekje tot een greppel die op een gegeven
ogenblik zal zijn dichtgegooid.
DATERING.
Voor de datering van het voedingskanaal voor de Zandbergse
watermolen hebben we maar één gegeven. In 1280 sp§eekt men
van "usque ad fossam tendentem versus molendinum" : tot aan
een "fossa" die in de richting van de molen loopt. Het latijnse woord fossa is afgeleid van het werkwoord fodere, dat
is graven, omspitten. Het betekent dan ook kuil of - jawel afwateringskanaal; meer in het algemeen: gegraven waterloop.
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Kennelijk werd het kanaal dus al vóór 1280 gegraven. Maar
hoeland daarvoor? We hebben daar geen enkel gegeven over,
maar mogen veilig aannemen dat die klus van ná 1100 dateert,
waarschijnlijk zelfs ná 1200. Immers, de eerste vermeldingen
van · de naam Breda dateren eerst van 1124 terwijl die plaats
pas tegen 1200 enige betekenis kreeg. Tegen 1300 werd de stad
bediend door 2 groepen van 3 molens: een in de Zandbergen
tu~sen Breda en Ginneken; de andere halverwege Breda en Princenhage. Iedere groep bestond uit twee windmolens en een
watermolen. Die windmolens zullen hier niet van vóór 1250
datereng. Blijkbaar heeft men dus in de jaren 1250 - 1280
het een en ander aan de infrastructuur voor de voedselvoorziening van de zich ontwikkelde stad Breda gedaan. Deze periode
lijkt me daarom het meest in aanmerking komen als datering van
het voedingskanaal voor de Zandbergse watermolen.
Het is niet uit te sluiten dat aan de bouw van een "grote" watermolen aan de Zandbergen al enige tijd een kleine primitieve
watermolen stond, die wél genoeg had aan het water van een 800
meter lang beekje. Het is immers verbazend dat men voor de
bouw van een watermolen een plek uitkoos, die pas bruikbaar was
na het graven van een 1200 meter lang kanaal. Maar het blijft
een gissing.

opnieuw verlegd, nu langs het inmiddels voormalige Ignatiusziekenhuis naar de singels. De oude loop ging geheel verloren,
al zal er hier en daar nog een fragment achter de tuinen verscholen liggen.
Literatuur waar naar verwezen wordt:
Brekelmans, F . A .. De stedelijke ontwikkeling van Breda.
(1969) 3, 51 - 65 .
Buiks, c.J.M .. Veldnamen in de voormalige
Ulvenhout 1983 - 1988 (25 deeltjes).
Buiks,
1990.

Noordbrabantse plaatsnamen

3.

Ginneken

Teteringen.

Z.pl.

en

Bavel.

(Waalre),

Jansen, A.W .. waar stond de Ginnekense watermoler.? Een poging tot plaatsbepaling. Engelbrecht van Nassau 11 (1993) 55 - 63.
Willems, J.F. & J.H.Bormans. De Brabantsche Yeesten, of rymkronyk
Braband, door Jan de Klerk van Antwerpen. Brussel, 1839-1869.

van

Noten
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

CONCLUSIE.
In het derde kwart van de dertiende eeuw werden bij de zich
ontwikkelende stad Breda twee molencentra gebouwd, ieder bestaande uit twee windmolens en een watermolen. Deze molens
moesten voor de stad en het ommeland graan malen. In de stad
zelf stond aan de Molenstraat slechts één windmolen en ook
die zal eerst in deze periode gebouwd zijn. Om de watermolen
in de Zandbergen aan te drijven was misschien een heel klein
beekje beschikbaar. Dat volstond niet voor een grote watermolen en men groef een 1200 meter lang recht kanaal of Molenvloet waarlangs het water van de beken van westelijk Gilze en
van Bavel naar de molen gevoerd werd. Later werd daar nog 300
meter bij gegraven ten behoeve van de landschappelijke aanleg
rond IJpelaar. Het uitgegraven zand werd als de Molengracht
langs de Molenvloet opgeslagen.
De oude benedenloop van de beken in de Ramen bij IJpelaar ging
door verdroging geheel teloor. Een volgend vak van deze beekloop bleef bewaard. Het laatste stuk ging geheel verloren na de
vestingbouw rond Breda in de 16e eeuw.
De Molenvloet werd vanaf de 17e eeuw ook Molenlei genoemd, bij
verkorting "Het Leike". Deze naam gold in de 19e eeuw ook bovenstrooms van IJpelaar, tot bij Molenschot toe. Bij de stadsuitbreidingen van Breda na de Tweede Wereldoorlog werd het Leike

c.J.M ..

gemeente

Bulletin KNOB 68

8.
9.

Jansen, 1993.
Buiks, 1983/88; 1990.
Nog te zien op de kaart van Breda door Denis van Alsloot, 1625, ARAB,
Kaarten en plattegronden in handschrift 2488, gereproduceerd in
Brekelmans, 1969, t.o. 55.
De Kloosterkazerne waarvan het heuveltje bekend is bij iedereen die
in Breda rijles kreeg.
Buiks, 1983-88, nr. 14, 81
Buiks, 1990, 152.
Buiks, 1990, 150.
Geschiedenis van Breda, Schiedam, 1976, plaat 9.
De oudste windmolen in de buurt werd gesignaleerd te Lillo in 1250:
zie Willems en Bormans, 1839-1869, 651-652: "molendinum ventale".

JULI - HOOIMAAND - DONDERMAAND.
Met Sint Jacob en Sint An (25-7)
maait Jan en alleman.
AUGUSTUS - KORENMAAND - OOGSTMAAND.
Het weer op Sint Bartholomeusdag (24-8)
is de voorloper van de herfst.
SEPTEMBER - HERFSTMAAND - HAVERMAAND.
Mattheus held e r en klaar (21-9)
breng t goede wijn 't volgend jaar.
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INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE

EEN 550 JAAR OUD ARCHIEFSTUK.
door Kees Leijten.

ROM~

De heer Th. van Aalst uit Hapert vond bij zijn archiefwerk onlangs in het in 1906 uitgegeven boek "Diversa Cameralia"
het volgende bericht over Ginneken.

INVENTAIRE ANALYTIQUE

Blz. 85 nummer 377.

DES

C1~M

DIVERSA
:t>ES

Ef<ALIA

A~CMIVES YATICA~ES.
(I

389-I 500)

1442, 2 mars - Au collecteur de Liège Florent Sapientis, recteur de l'église
paroissiale de Ginneken, au diocèse de
Liège, inquiété en curie au sujet de
ce bénéfice, s'en est fait pourvoir de
nouveau par Eugêne IV et s'est obligé
à payer les annates, mais il n'est donc
pas tenu de payer les dites annates Mandat de ne pas l'inquiéter.
vertaald is dat:

AU POINT DE VUE DES ANCll!NS DIOCÈSES

1442, 2 maart - Aan de ontvanger(van belastingen) van Luik -

DE CAMBRAI, LIÉGE, THÉROUANNE ET TOURNAI

Florent Sapientis, pastoor/rector van de parochiekerk
van Ginneken, in het bisdom Luik,
belast door de curie met dit
beneficie, heeft zich opnieuw erin laten voorzien
door Eugenius IV en hij heeft zich verplicht de jaaropbrengst
te betalen maar hij heeft niet
van dit beneficie kunnen genieten; hij is dus niet
gehouden de genoemde annaten te betalen Opdracht hem daarover niet lastig te vallen.

PAR

D. URSMER BERLIÈRE. 0. S·. B.
DE

L"ABBAYE

DE

MAREDSOUS

Toelichting

ROME
INSTITUT H!STOR!QUI! Bl!LGI!

iB,. Piazza Rusticucci

PARIS

NAMUR

H. CHAMPION

VICTOR DELVAUX
Ruc de la Croix

I.ibrt1.irie 1péciate pour l'Hi•toire do Frun.ce
et de aca n.nciennea pto't'in-=es

Quai Malaquais, 5

1906

·

In de loop van de 12e eeuw ontstond het patronaatsrecht over een
kerk of beter gezegd: het patronaatsrecht over het pastoreel beeficie van die kerk. Dit hield in dat de pastoor recht had op de
opbrengsten van de pastorele goederen en op een derde deel van
de tienden. Deze inkomsten, die bestemd war•en voor een priester
die een pastorale of kerkelijke taak (officium) vervulde, vormden het beneficium. De eigenaar van de kerk (de vroegere kerkheer) kreeg het patronaatsrecht van dit beneficie. Dit is het
recht om een kandidaat voor de benoeming tot priester aan de
bisschop of aartsdiaken voor te dragen (presentatierecht) en
het recht het beneficie te vergeven (collatierecht).
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Dit patronaatsrecht van de zogenoemde collator ging over het
algemeen gepaard met het genot van twee derde delen van de
tienden.
Bij het verkrijgen van een beneficie via de paus moest aan
de H.Stoel een bedrag betaald worden. Dit zijn de annaten.
Blijkbaar heet iemand bij de Curie (van het bisdom of in Rome)
Florent Sapientis aangeklaagd betreffende het beneficie over
de parochiekerk van Ginneken. Florent heeft zich echter door
de Paus opnieuw laten voorzien van dit beneficie. Daarmee verplichtte hij zichzelf annaten te betalen via het bisdom aan
Rome. Aangezien hij echter niet van het beneficie heeft kunnen
genieten, was hij niet verplicht de annaten te hetalen. De ontvanger der belastingen van het bisdom Luik hoefde hem hierover
dus niet lastig te vallen.
Beneficie - Kerkelijk ambt, waarvoor de begunsti.gde moest betalen, maar waaraan hij zelf ook inkomsten genoot.
Annaten

- Aan Rome verschuldigde som geld, gewoonlijk gelijk
aan de helft van het inkomen van het eerste jaar.

* met dank aan Dr. W. Akveld en drs. M. Hoondert, die dit ingewikkelde stuk ontrafelden.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK 90.
Het museum is vol. Toch komen er steeds nieuwe dingen bij.
Het minder mooie gaat in depot. De kollektie groeit. Tot
juni kwam weer veel binnen in de volgende kollekties:
Bibliotheek
Muziekboeken - leesboeken en geb. Panorama's - aantal allerlei
soort boeken.
Café
Chocolademelkflesje.
Curiosa
Handenpenning 1963 - legpuzzle - goudkleurig klompje.
Devotionalia
Polychroom emaille wiegkruisje - wit wiegkruisje.

CURSUSSEN OUD-SCHRIFT 1993/94.
De Gemeentelijke archiefdienst Breda organiseert in het cursusjaar 1993/1994 ten behoeve van amateurhistorici, genealogen
en andere belangstellenden cursussen "Oud-schrift".
De cursussen zijn bestemd voor beginners en gevorderden.Het
aantal cursussen zal afhangen van het aantal aanmeldingen.
De deelnemers aan de cursussen leren het lezen en begrijpen
van 15e - 18e eeuwse documenten. De lokaal-historische aspecten
van de te behandelen teksten krijgen de nodige aandacht.
De lessen zullen 1x per 14 dagen van 19.30 - 21.00 uur worden
gegeven; voor gevorderden op 12 maandagavonden en voor beginners
op 12 dinsdagavonden.

Elektra
Zeer oude TV (ca 1950)
Foto-archief
Diverse schoolfoto's - div. oude foto's - ansicht
bruggetje Ulvenhout.
Geneeskunde-gezondhe i d
KAJ-verbandtrommel
Kelder
Weckfles met inhoud
Keuken
Zilveren bestek (6 delen)

Aanvang van de cursussen: half oktober 1993.
Inlichtingen en opgave van deelnemers:
Gemeentelijke Archiefdienst Breda, Vlaszak 4, tel. 076-294429.

Kleding
Ouderwets dames-nachthemd.

~1et

frette
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OUD-BURGEMEESTER DR. W.DE KORT OVERLEDEN.
door Kees Leijten.
Op 83 jarige leeftijd overleed op 2 mei in zijn ge liefde landstreek Ardeche oud burgemeester Or . Wim de Kort .
Dr. Wim de Kort volgde in 1960 burgemees ter Rouppe van der
Voort op als 3e burgemeester van Nieuw-Ginneken.
Hij werd in onze gemeente begraven op zaterdag 8 mei vanuit
de Laurentiuskerk, waar de uitvaartplechtigheid werd gehouden .

Koninklijk Huis
Muziekcassette d.d. 10-3-1966.
Kunst
Stilleven in .goudkleurige lijst.
Metselaar
Zeer ouderwetse dakpannen.
Meubelmaker
Houten schrijfhaak.
Oudheidkamer
Pijpenrek met plJpen - bruin rotan kapstok - bed-onderzeil
trapnaaimachine - geheel beklede schommelwieg.
Religie
Papieren kerststal - zwart houten kruisbeeld.
Religieuze bibliotheek
Kerkboeken en prenten
medailles en speldjes H.Familie zilveren rozenkrans - priesterkleding
School
Vele methode's - letterkaart - wandkaart H.Mis
schaaltje.

~

insecten-

Speelgoed
Blikje voor winkeltje - electra-spel - pop voor wieg.
Verenigingsleven
Vaandel en vlaggen van Ulvo (d.d. 25-8-1956)

Dr. WIM de KORT
Geboren 4 juni 1909
Overleden op zijn 54e trouwdag 2 mei 1993.

Mijn lijf was niet volmaakt
En wankel was mijn hart
Mijn tong niet welbespraakt
Mijn gees·t vaak dof verstard.
Maar God heeft mij gemaakt
En eiste slechts van mij
Dat hoe da11 ook gekraakt
Ik staan bleef aan zijn zij.
Zijn oordeel vrees ik niet
Hij weet het wel bewust
Wanneer te kort men schiet
Door wat niet in ons rust.
Mijn hart heeft steeds gezocht
Naar wat zijn liefde bood
Ik was Hem zeer verknocht
En ga straks heerlijk dood.
Wim de Kort.

Wereldoorlog II
Persoonsbewijs en distributiekaarten
Winkel van Sinkel
Diverse blikken - kaartjes stopwol - klosjes garen - olive-olieblik.
De schenkers waren: Mw, dhr of familie
Adriaanse, H.v. ~oesschoten, J.van Boxel, A. Damen, van Duppen,
Hamels, van Heesch, van Hooff, Van Hooijdonk, P.Jacobs, C. Koenders, Korst, C.Leijten , J.van Loenhout, Luykx-Nooren, A.Luijten,
Peeters, Postelmans, Riemslag, van Riel, C van Schendel, N.Soeterboek , Van der Westerlaken en het bestuur van Ulvo.

. Oud-burgemeester
W. de Kort van
Nieuw-Ginneken
overleden
Den-Haag (anp) - Het oud-kamerlid dr. W. de Kort is zondag
op 83-jarige leeftijd in ZuidFrankrijk overleden. Dat heeft
zijn familie meegedeeld.
De Kort was van 1945 tot 1973
lid van de Tweede Kamer voor
de KVP, waar hij als opvolger
van Romme enige tijd als fractie-voorzitter fungeerde. In 1963

was De Kort kabin etsformateur.
Van 1960 tot 1974 was hij tevens
burgemeester van Nieuw-Ginneken. Tijdens de óorlogsjaren was
De Kort directeur van het gewestelijk arbeidsbureau in Tilburg. In die positie onderhield
hij contacten met de illegaliteit.
De Kort was in zijn parlementaire periode onder meer voorzitter
van de vaste kamercommissie
voor sociale zaken. Hij was
kroonlid van de Sociale Verzekeringsraad, voorzitter van het
PGGM en voorzitter van de Ziekenfondsraad.
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NIEUWS UIT HET MUSEUM 3.
door Kees Leijten.
OPENSTELLING MUSEUM.
In de maand augustus is ons museum gesloten.
Vanaf 1 september zijn we elke eerste zondag van de maand en
elke woensdagmiddag open. De woensdagmiddag is een succ~s .
, Mensen, die de fototentoonstelling nog eens rustig willen bekijken zien we op woensdagmiddag(14 . 00-1 6 .oo uur).

EEN OUDE WIEG IN HET NIEUW.
door Kees Leijten.
Toen de heemkundekring Paulus van Daesdonck twee jaar bestond
(1977) kreeg de Kring door bemiddeling van Fons de Potter de
beschikking over de zolder van de Mariaschool aan de Dorps traa t in Ulvenhout om daar de verkregen spulletjes op te
slaan.
Een van de eerste geschenken was een oude ijzeren schommelwieg, die we kregen van Ria Schoenmakers ('t Kloostertje).
Bij de opening van het museum in 1986 bleef de wieg op de
zolder. Geroest en wel. Nu heeft de wieg een metamorfose
ondergaan. Adam Verkooijen straalde het roest er af en zette
haar in de menie.
Onze museummedewerker Hans de Brouwer zette de wieg daarna
in de witte lak. De dames Astrid Hoogerheyde en Ad van Boxel
hebben de wieg nu bekleed. De wieg staat nu te pronken in
de oudheidkamer.
In een wieg hing vroeger ook een wiegekruisje. Astrid Hoogerheyde deed een oproep via de rubriek Prikbord van Omroep Brabant en zie, niet minder dan 7 wiegekruisjes werden ons geschonken. De schenkers kwamen uit heel Brabant, van Bergen
op Zoom tot Den Bosch*.
Dank zij Ria, Adam, Hans, Astrid en Ad heeft Paulus nu een
prachtwieg in de oudheidkamer.
* De kruisjes werden geschonken door de dames Van Heesch,
Hoffmans, Hoogerheyde, Hoyng, Korst, Rijnders en Tolhuizen.

TENTOONSTELLING SCHOOLFOTO ' S VERLENGD.
De tentoonstelling van schoolfoto's is verlengd tot en met
oktober. Een succesvolle tentoonstelling die U niet mag mis sen .
TENTOONSTELLING "CARNAVAL IN NIEUW-GINNEKEN".
Op 7 november, kort voor de 11e van de 11e openen we een tentoonstelling over het Carnaval in Nieuw-Ginneken.
Kunt U onze collectie aanvullen met foto's, onderscheidingen,
badges of ander carnavalsmateriaal?
TENTOONSTELLING "BLIK OP BLIK".
Op 6 maart 1994 opent Paulus een nieuwe tentoonstelling met
Blik uit eigen bezit. Voorraadblikken voor de winkel of de
keuken, souvenierblikken, koekblikken enz .
Paulus heeft een mooie collectie.
Kunt U die nog aanvullen?
COPIE VAN SCHOOLFOTO.
Vele bezoeke rs aan de tentoonstelling willen graag een copie
van de tentoonges telde foto' s .
U kunt die bestellen uitsluitend op het museum à f 2 ,50 per
stuk. U kunt ze na 7 novembe r afhalen op het museum .
TOEZICHT IN HET MUSEUM.
Tijdens de ope ns telling van ons museum op de 1e zondag van
elke maand zouden wij graag beschikken over een aantal l eden ,
die ons willen assisteren bij het toezicht.
Middels een r ooster zou het over minimaal 2 a 3 beurten per
jaar gaan . Ook 11 be urten is uiter~ard moge lijK .
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WIE ZIJN DIT?

7

door Kees Leijten.
Van Jan de Jong ontvingen wij bovenstaande foto van voetbalclub "De Zwartjes". (~ 1925-1930)
Enkele namen zijn bekend.
Kent U een of meerdere personen?
Graag een berichtje aan Craenlaer 18 Ulvenhout.
De volgende 11 personen zijn bekend:
1 . Heyblorn?
37. René van Dun of Janus
2. Kapela.an ...
Jansen
4. Chiel Heyblom?
39 . Cyriel Roeland
15. Toon de Jong
40. Louis Michielse
23 . Charles Roeland?
43. Sjef Bastiaanse
36. Koos Fokkerna
45. Louis Roeland
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WAT BEZATEN ONZE VOOROUDERS?
door Chr.Buiks.
Het zal iedereen wel duidelijk ZlJn dat sommige stukken gereedschap al eeuwenlang vrijwel ongewijzigd in onze streek in gebruik
zijn . Denken we maar aan schop, riek, allerlei kannen, kopjes
etc . Andere gebruiksvoorwerpen zijn echter in onze eeuw of al
eerder in onbruik geraakt. We kennen zelfs vaak de naam niet meer.
Wie zou er b.v. nog weten wat een lichterblok is, of een lenghaal. Soms kunnen we er zelfs met gebruik van allerlei woordenboeken nog niet achter komen wat voor gebruiksvoorwerp er met een bepaalde naam bedoeld wordt.
Voor de genealogen zijn de boedelinventarissen van groot belang .
Maar al te vaak blijven genealogieën beperkt tot een opsomming
van personen . Door boedelinventarissen na te lopen krijgt men een
idee over de levensomstandigheden van onze voorouders . Van duizenden fami lies worden in de archieven dergelijke staten bewaard. Men
leert er niet alleen de bezittingen uit kennen, maar ook hoe het
huis (de boerderij) was ingedeeld, wat voor land er bij hoorde , wat
voor vee men had etc. Boedels werden geinventariseerd na overlij den van één of beide ouders .
Voor No ord-Brabant is er nog geen overzicht gepubliceerd van de
werktuigen die in deze streek in gebruik waren. Wel bruikbaar is
het werk van de voormalige direkteur van het open luchtmuseum Bokrijk, Dr.J.Weyns: Volkshuisraad in Vlaanderen (4 delen), een zeer
uitgebreid boek met veel afbeeldingen. Wat betreft de landbouwwerktui gen heeft men ook veel nut van: Sr . F. Goossenaerts: De
taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de
Kempen.
Door enkele duizenden inventarissen na te pluizen zou men verschil len op het spoor kunnen komen tussen de verschillende dorpen voor
wat betreft het gebruik van bepaalde werktuigen, in benamingen voor
die werktuigen etc. Men zou ook de evolutie kunnen bekijken in de
loop van de eeuwen : welke werktuigen verdwenen er en welke kwamen
er bij en hoe veranderden de namen. Ook kan men de werktuigen van
allerlei vaklui (timmerlieden, smeden, wevers etc.) optekenen .
Voor de 18e en 19e eeuw zijn er meer dan voldoende inventarissen
beschikbaar . Ook voor de 17e eeuw nog wel, althans voo r de periode
na 1650 . Oud ere inventarissen, b.v. van rond 1500 zijn echter zeer
schaars .
Vaak worden ook de prijzen vermeld als op de "boeldag" de voorwerpen verkocht werden . Deze hebben we niet opgenomen .
In het onderstaande zul len we de gebruiksvoorwerpen rangschikken
naar geb ruikswij ze . Die i ndeling is uiteraard nogal arbitrair.
Vee l voorwerpen werden vroeger ook op zeer vreemde plaatsen bewaard , b . v . graan op een op kamer.
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De inventarissen waaruit we ge put hebben ziJn uit 1743 (GA Breda,
afd. III- 54 b.nr. 115) en uit de periode 1641-1665 (GA Breda, afd.
III-54 b.nr. 17).

Bij de open haard. Op de grond het brandijzer, waarop de brandstof gelegd kon worden. Boven het vuur een zaaghaal om de pannen
op te hangen.
Uit : Woordenboek van Noordbrabantse dialekten.

Keukengerei.
De keuken was de centrale plaats in het huis. Hier brandde zomer en
winter onder de grote schouw het open vuur (tot eind 19e eeuw:
toen kwamen de kachels in zwang). Hier bereidde de vrouw het eten,
hier werd de koeketel opgewarmd . En ook woonde de familie hier het
grootste deel van de dag.
De spoelplaats, bijkeuken of in de Baronie "moos" genoemd, diende
voor de afwas. We vinden de term "moos" niet zo heel vroeg. Was er
geen of vond men het niet de moeite ze apart te vermelden?
1641-158
Keetel, mulck eemer(=melkemmer), koeykeetel, coopere mulckan
Hael, hanghyser (om pannen mee aan de haal te hangen)
teyl, stand(=karn), pot met veth, schotelkens van ten, eertwerck
(=aardewerk), kan met olie, 2 korven, zeeff
Koopere handtkeeteltjens, steene kannen zonder scheel(deksel)
boterschootels, haute eemerken(emmertje)
scherffbordt (om groente te snijden)
handtkorenmolen (meestal quern genoemd)
6 haute stoelen
8 pandt garen
haute schapraey (kast of rek voor potten en pannen)
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Brandijzer: hierin werd de brandstof gelegd.

Hangijzer: kon aan de haal gehangen worden.
Drie soorten halen: zaag-ketting en schroefhaal .
Uit: Woordenboek van Noordbrabantse diaJekten .

De moos, de spoelkeuken . Tegen de muur een kannebord of kannerek .
Achter het luik links de toegang tot de kelder, waar melk en
vlees bewaard werden . Uit: Woordenboek van Noordbrabantse dialekten .

2 sacken, 1 lanteern
wageschotte kist(wageschot =eikenhout van op stam gestorven bomen,
daardoor zeer hard en duurzaam)
Isere hael, brandtiser, rooster (om turf in te leggen), koeckpan
en tangh(=vuurtang)
wageschotte tafeltje
saenton(om melk te laten opromen), waskuypken
kannekens
Kleyne koeyketel, vierpan, (vuurpan om vuur in te doen om het bed
te warmen), doerslach (=vergiet)
aecker (=metalen (put)emmer) , 3 eemers
potten en kannen , schotels, leepels,
hael en voethengels(vouthengel=haak om iets aan te hangen)
heeckel(vlaskam), kandeler, suykerdoos
melcktonnen
moesbert (zelfde als scherfbort), laempe
schoenen, clonen (klompen), schort
cuypen
metale melckemmer
yseren moespot (moes=groente)
mercktkorf(om b.v. eieren of boter naar de markt te brengen),
haspel, spillen(weefklos aan het spinnewiel voor wol op te winden)

eerde(aardewerk) potten en schotels
stoelen en bancken
iser koeckschupken
houten soutvath
riebanck (? rechtbank)
kist
kleermand en kintskorf (met kinderkleren), kintsdoecken (luiers,
zwachtels)
lob (=aanhangsel b.v . van schouwkleed)
1743

Haal, viereyser(vuurijzer) en lenghaal(verlengstuk van de haal),
blaaspijp en tang
alle het speek en hammen aan de selder
het gerookt vlees in de schouw
een hoorne lantairne, kapstock, broodbac k met een hooykistje(om
iets in warm te houden)
kas met 4 deuren
bedtpan(om bed te warmen), teems, melkkan, aaker, keetel, koeykeetel
coffieketeltje, blicke dito
schuymspaan
4 groote tinne schotels, 9 dito kleynder
2 assietten(onderborden), 7 borden, 2 mosterdpotten, peeperbus,
2 zoutvaten
2 commen, trekpot(voor thee), 2 lampen, bierkan, 3 recken met 3
dousyn leepels
3 kannen met tinnen s c he ele n
blecke gieter, 4 sc hoo t e lrecken
moespot, r ooste r, s lreyke i j ser, kern(ka rn) me t e ijse r e banden
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De karn werd ook wel "stand" genoemd .

.,

Een kweern of handmolen. Hiermee werd in veel huishoudens het
graan gemalen als er b.v. te weinig wind was voor de molen. Voordeel van de kweern: kosteloos. Nadeel: vergde veel arbeidskracht.
Uit: De taal . ...

2 zaantonnen, melkton, melkvaatje, t gemack(gebruikt bij het
karnen)
1 reek met 3 geleye(glanzend aardewerk) schootelen
6 geleyde (sic=geleie) schootelen
8 stoelen, 2 taaffels, bancxken en 3 stooven
3 waateremmers
wieg
schoukleet en soutbak
blecke doosje, 9 fourchetten(vorken), 4 boutelliens(flessen)
spiegel, booterleepel, booterteyl, 2 booterkurven
korffken en benneken(tenen mandje)
2 koeckepannen, gangeyser en oliekan
backtrogh
kern, saanton, staff, bootertyl en maat(botermaat)
2 eysere potten
waskuyp, boterton, kuypke, black met 3 vorcken
koopere theeketel
vleeston(om gezouten vlees te bewaren), 2 kuypen, wasstoel(om
de was op te schrobben?) havermaatje
alle het eerdewerck, geleywerck, pottebanck
reek
schoorsteenkleet
martkorf, streykeyser, tinnen lamp, peperbus
rek met 6 tinne schotelen
2 tafels, 2 banken, 6 stoelen
blaaspyp, soutback
bierton , vleeskuyp, onderbak en vaatje
koopere teemst
3 spinnewie len

De vette keuken, van Pieter Breugel de Oude (ca.1525-1569).

tinne bierkan
asschoep, eysere comphoor(om pannen warm te houden)
leun-en 7 andere stoelen
eetespin(spinde=etenskast), tinne kan, vlesse, gelaasen en
roomers
een half beduyd(=halve pint ofwel 0 ,4 liter)
3 koopere blaakers
7 geleye schootelen, leepelbord
seygschotel(om melk doorheen te laten zijgen) , lantaarn
2 koopere theeketels, schuymspaan
aardewerk, soutton
blikken theebus en zuykerdoos
spiegel, waterpot
eenig delfs theegoed, paproerder en houte lepel
koopere doorslag(vergiet)
Landbouwgereedschap
1641-1658
schoepen, hackmes, bylen
sicht, manden
greel(gareel)
de quern of te meulen

_ _ __ _
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Unster, weeginstrument. Uit: De taal.

Trog om deeg te kneden.
Uit: De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.-W. van de
Kempen.

den troch
2 korven, zeeff
2 korven met een loopen serrisaet(spurriesaet?)
peertsgetouw(=paardengetuig)
ploegh en eecht(=eg)
lange kar
snyback(om stro te snijden)
kordewagen(kruiwagen), kuyp, hoyback
wan, een boschbyl (om hout te bossen=afkakken), kapmes
schup, leec k(leik, om sloten op te schonen),
s_a el, rysadel
4 riecken
3 schoeppen, 1 spaey(om te spitten)
mieshaeck(mesthaak), hoeyhaeck
2 manden, 2 hoerden(horden b.v. om een schaapskooi af te sluiten)
wagen met de leeren(om het hooi of stro tegen te houden)
swiengh(zwing, waaraan de "aamsklippels" vast zaten)
de korte kerre(=aardkar, welke gekiept kon worden)
ploech, laenghe kerre
snyback mette snije(om stro kort te snijden)
2 wielen en 2 pienvorcken(?)
seykorff (zaaikorf)
de reep(repel) met de braeck(vlasbraak)
wan met oesevat (oosvat, om graan op te scheppen)
hoenderkorff, 2 biekoerven(bijenkorven)
cluyster(om weglopen te voorkomen) both(scherpe, grote schop)
creugen (kruiwagen), houmes
uyser(unster, weegwerktuig), wagen, corte ker
aggers(egge r, navegaar, boor), dissel, boor
3 koeyenbacken(waar de koeien uit aten)

Delen : bak ( a) met bodem en 2
deuren (b), 2 borden ( c), zomen
( d) en kramstaken ( e) , 2 slikbomen ( f), 2 slikvangers, toten en spil
(g), 2 wielen (zie onderdelen aldaar), met as en asblok, leuns, muilband en schijf, en 2 bussen, verder
haak (h) en steun (i), 2 burriën (j)
met kloske en schee (1). Zie ald. (De
Kruiwagen of kreugen. Uit : De taal ... burriën lijken hier wat te vierkant}.
Toebehoorten : 2 strengen (m) met
sloof (n) , laadhout, 2 wieghouten
( o), gek, bak, . l of 2 schuthekkens,
2 biedeuren.

---------------------__,j

Een korte kar of erdkar met onderdelen. Deze kar was handig voor
het lossen, want ze kon "gekiept" worden. Uit : De taal ...

wagen, swingh en misplanck
lange kerre ende 2 quaet raeyen(wielen)
haergetouw(om zeis en zicht te scherpen)
lange seyse(=gewone zeis), vlagseyse, eertbeugel
seeff en voetwissen(om koeien vast te zetten)
wagenseel(touw voor de wagen)
2 vorcken, 1 rieck
karkussen (om zacht te zitten?), toornen, sicht en haeck
1743

ïOCoorensacken
tuynscheer en leij(?)
1 loopenmaet(graanmaa ~ van een lopen)
3 wannen, 8 koeyebacken
oude kuyp, manden en kist
leer en voederrieck
melkstoelen, beugels en schakels(om slaan tijdens het melken te
voorkomen?)
kaffmolen, snijbak
3 weesbomen(hooibomen, voor boven op de hooikar )
2 schuthorden(horden waarac hter men op het veld kon zitten bij
slec ht weer)
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Inhoudsmaat voor graan: het lopen. Voor rogge was dit ongeveer
21, 6 liter. Voor haver was er een groter lopen: 24,5 1. Per
streek, soms zelfs per dorp verschilde de inhoud van een lopen.
Uit: De taal ....

2 moerhakken (om turf te slaan), halve seysie (=zicht) en
ligterblok (om een lamp hoog op te stellen)
3 werkblocken, vleeston
boekentseeff(boekweitzeef), 3 waskuypen, trogh
zeeff, zaeykorff, 2 tonnekens
rysael, 3 zigten, 5 lange seysen
5 riecken, 4 vuerken(vorken), 2 hacken, 1 byl
4 pikken met 2 haaregetouwen(om zicht en seis te scherpen)
1 greeff(grote, scherpe schop met korte steel) met 5 schoepen
karhuyff, vlagzeijsie , bijtel
ploegeyser met eenige hakmessen
eenen hoop vlegels en ryf
mishaek, 2 terpotten(teerpotten), bi ekovel(kap om op te zetten
tegen de bijen)
boor, 3 oosvaten (graanschep)
werkbank, paersgetuygh (paardentuig)
2 saal met ligten en 2 gereels
2 paar eysere hagten (om de burries in op te hangen)
2 paar strengen(touwen, later kettingen , waarmee het paard de
kar trok)
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a
b
c
d

= het blad.
= de blessen.

aaibak: hiermee werd uit de hand graan gezaaid.

=boom.
= kruk.

Een greif, gebruikt om mest in vierkante stukken te steken. Later
om kuilvoer af te steken. Uit: De taal ...

Kleding en aanverwanten
Kafmolen. Ingenieus instrument om de wan te vervangen.

eenige toornen met 1 vliegkleet(net tegen de vliegen)
haverkist, roscam
korte wagen, 2 lange karren, 2 corte karren
2 ploegen, 4 egten
1 slee, 2 kartouwen
swing met 2 haamknippels
ertbeugel
eenige stuykblokken(wortelblok van een boom, mogelijk gebruikt
om te geselen=het graan ruwweg uit te dorsen)
ossesaal(ossezadel), karkisje(voor onder de kar te hangen)
karkisje en korfke
slaggaart(om turf in blokken af te delen?), ryven en gaffels
loopen en wan met een saaykorf
kruywagen, ploeg, slee, haverkist, kafmoolen
loopen en karreepen
2 graafen(=greif, grote schop met korte steel), 2 vlagseysies,
2 torfbotten

1641-1658
16 ellen lijnwaet(linnen)
slapelaeckens en handoecken
peulinck(kussen), deekens
oorkussen
mandt met eenig vlas
een linden(linnen) peulingh
2 paer koussen, wambeys(soort vest)
rocxken, hemdrock
kappot(soort hoedje), lobbe (afhangende kanten strook) 2 hemden
muts, 4 kussens, 1 deeken
gesponnen garen, haspel, spillen(bij het spinnewiel horend)
4 manshemden
3 fluwynen(kussenslopen), broeck en wambas, hoet
kintsdoecken, kRkstoel, wieg
1743

nieuw linnen, 21 ellen lang
grauw linnen
26 paer slaapelaeckens
21 manshembden, soo goede als slegte
22 servetten
2 groote tafelkleeden, 2 kleyne dito
16 paer kusse sloopen
6 witte en 1 bonte das(geen stropdas, maar een veel grotere)
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Delen:
de boom
2 bruggen ( a)
de kap (b)
2 kussens ( c, c)
de reep
de singel. ( d) .(hier
.
..te . kort getekend)
' .
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Zwing met aamsklippels. De "zelen streng" is van touw.
Uit : De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.-W. van de
Kempen.

3 paer mouwen
1 handdoek
7 mans sakneusdoeken(witte en 1 bonte)
3 witte mans mutse(slaapmutsen)
een bruyn pak van rok, broek
een camisool(hemd), een dito slegter
een groene sergien(gekeperde stof) rock, een dito swarte
3 oude broecken
sergien rokje
2 hemtrocken met silvere knoopen
een bruyn camisool
2 hoeden, hoedekas met 2 lampers(iets van fijne doorschijnende
stof)
handschoenen
2 paar koussen, 1 paar wanten
1 mansmuts
15 witte booterdoeken
naeymandeken, naeykussen
2 bonte kussensloopen
6 pond vlas
19 pond gesponnen garen,soo vlasse als werke(grove, verwarde
draden)
2 gordynen en valleken
een stoffkens japon en rok
een stoffen manteltje
swarte lakenen rock
een dito sergien
6 manteltjens

Melkteilen. Hierin kon de melk opromen

~

Zadel("saal") met zijn onderdelen. Voor de kar had het paard ook
altijd een zadel aan. Uit: De taal van en rond het landbouwbedrijf in het N.-W. van de Kempen.

6 vrouwe rocken, soo stoff als andere
3 stiklijven met 20 silvere knoopen
16 vrouwehemden
12 vrouwe neusdoeken
11 vrouwe smousse mutsen
19 dito trekmutsen
7 neerseltjens
3 ondermutsen en 3 trekmutsen, 2 paar mouwen
2 witte voorschooten, 4 dito catoenen
1 valie(falie, oorspronkelijk voor de regen, later voor rouw),
2 vrouwehoeden
swarte vrouwe strik
pluymen bedt peulj.ngen, 2 kussens, valleke en gordynen voor de
bedstede
falie en handoeken
Vee en graanvoorraad
Opmerkelijke dingen die we uit de inventarissen kunnen opmaken
zijn b.v. het geringe aantal schapen en varkens in Ginneken.
Schapen kwamen meer voor in plaatsen als Alphen en Baarle. Varkens werden in de 19e en 2üe eeuw in groter aantal gehouden:
deze werden vooral met aardappels gevoerd en die werd pas in de
2e helft van de 1~e eeuw op behoorlijke schaal geteeld. Bij de
granen zien we een sterke overheersing van rogge. Maar ook boekweit kwam op elke boerderij voor. Daarnaast nog wat gerstlvoor
het bier), haver(voor paard en kippen), veel minder tarwe en ook
hier en daar wat gierst.
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Spurrie: werd geteeld op de armste zandgronden. De koeien werden
er meestal op getuierd (aan een paal). In de spurrietijd smaakte
de boter erg lekker. Geteeld tot halverwege de vijftiger jaren
van onze eeuw.
Vlagzeisie: gebruikt om vlaggen te slaan.
Uit:

Delen: a.
b.
c.
e.
f.
g.
h.
i.

gebit
stanger (2)
draaierke ( 2)
kinketting
Een voetwis om de koeien mee vast te zetten.
neusriem
kopstuk
Uit: De taal ....
hootdriem
keelband
j. ooglap (2)
Soms een trompe.
2 lonniën met !ent (zie ald.).

Toom met onderdelen.
Uit: De taal van en om het landbouwbedrijf in het N.-W. van de
Kempen.

Bij de koeien zien we allerlei kleurvariëteiten. De uniforme
roodbonte en zwartbonte rassen zouden pas eind 19e eeuw verschijnen.
1641-1658
2 1/2 lopen rontsaetlkoolzaad)
2 loopen lynsaet
4 veertelen(veertel=86 liter) ende 1 loopen(21, 6
weyt
5 quartierl=1/4 lopen) erweten
1/2 loopen huysboonen
5 1/2 veertel rog
1 loopen tarwe
3 veertelen (1 veertel=98 1.) haver
raepsaet
den hop
caff
200 schobben (schoven) stroy
den hoyschelf
ien speurrietasltas van spurriestro)

1.) boeck-

Boekweit. Werd veel verbouwd in de 17e en 18e eeuw. Ook nog wel in
de 20e eeuw. Erg gevoelig voor vorst. Leverde voedsel voor kippen
en de mens (boekweitpannekoek).

6 loopen garsten (gerst)
1 1/2 loopen rontsaet (koolzaad, rond in tegenstelling tot het
platte lijnzaad) en lyssaet
saeykoren (rogge om te zaaien, korenrogge)
6 veertelen boecket (boekweit)
12 veertelen koren (rogge)
snyeling (kort gesneden stro) en kaff
3 koye, 1 veers, 1 kalfken
bruyn meri peert
18 hoenderen, soo jonck als oudt
rooyruggel koey (rood met een witte rug)
een roey koey
swartruggel koey
roetlrood) kalf, swart kalff
3 verckens
swart merrie pert
swart vuelen
12 hoendere ende
haen
vael ruggel koe
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1743
SW'ä'rte koey
rooye koey
4 swarte bleere(blarenJ en 1 grijse bleere koey
coolswarte koey
swartbleer hockeling
swart kalff
4 hockelingen
eenjarig voolen(veulen)
swart ruyn paerd
swart merrie paerd
out bruyn ruyn paart
hoenderen
3 varckens
6 stocken bijen
12 veertelen rogh
Rogge:
6 loopen boeckweyt
ton met eenig garst(gerst)
loose boekweyt en haver
2 sakken met boekwijtemeel
zak met cromilsaat(cromil=kermil=huttentut, een oliehoudend
gewas)
hoop klaverknoppen(zaden van klaver)
hoop lapboonen
zak met sloorsaat(koolzaad)
kuyp met geele erweten
1 1/2 loopen erten
hoop aardappelen (1761, in Teteringen al in 1713 bekend, elders
ca. 1750 J
eenigh boonen
500 bosse strooy
een hoopken kaf en toemaet(hooi van 2e snede, tommerd)
een hoop hooy van omtrent 200 steen(oude maat, ca. 3 kg.)
eenig gierst, vaatje met giers
Voor wie meer over het onderwerp wil weten:
Meyns, J : Volkshuisraad in Vlaanderen. Naam, vorm, geschiedenis,
gebruik en volkskundig belang der huishoudelijke voorwerpen in
het Vlaamse land, van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog
(4 delen, Beerze l, 1974).
Koolbergen, H van : Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphen (1988).
Goossenaers, Dr. J. : De taal van en om het landbouwbedrijf in
het N.-W. van de Kempen, Gent (1956/8).
Ter Molen, J.R. e.a. (red.) : Huisraad van een molenaarsweduwe,
Muse um Boyma ns van Beuningen (1987)
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.VAN· AACHTER
DE PLATTEBUIS
VAN AACHTER DE PLATTEBUIS

{•7)

door Peer van de Schraanswaa1e
Nou, meese, ik heb m'n eerste pieren gevangen, ar wir losgelaten ok, want ze zwemmen nou ammel in de Mèrrek. Ja, het visseizoen is geopend, vur de meeste vissers tenminste, want vur
mij nie, want 'k zaat de zaoterdag al vrug in de waai van
Harry Goos, daor tegenover de Klokkenberg, mar om 11 uur
's middags was m'nne dobber nog nie nor beneje gewiest.
Toch heb ik wel gehord, dat er veul gevangen is, en ammel grote,
want as ' t waor is wak altijd hor zeggen, zitte er gin kleintjes
in de Mèrrek. Nou mot ik er wel bijvertelle dat er bij de kapper
wel us overdreve wordt, en dan denk ik altij: erme visse, mar
as ik aon ' t waoter zit, lijkt ' t dikwijls op erme vissers!
Affijn, ik was wir tegen de middag bij ons vrouw, mar m'n viskisje is nie open gewiest, en toch heeft ons Merie nog vis gebakken, recht van de mart in de pan.
Ja, beste meese, zo gaogut mee de vissers, dikwijls wa vangen,
maar meestal te klein, en dan motte ze teruggooie. Mar agge dan
thuis komt, kunde toch zegge, da ge wa gevangen hèt.
Mar we geve de moed nie op, want d'r zullen langer vissen dan
vissers zijn; ' t is alleen zo'n zonde, da ' t visseizoen altijd
samenvalt mee d'n errebezietijd, en dan kan er bij ons Merie
gin uur af, want as ik mar over visse praot, dan denkt ons
vrouw al dat de errebesies zulle rotte, en das nou ok niet de
bedoeling, want daor zèn ze te duur vur.
Mar gierig is ons Merie nie, da mot gezeed zen, want ' t eerste
mandje da geplukt wordt is vur de pastoor en nou heb ik haar ok
al horre zegge, dat er nog een mandje errebesies naor de redaksie van "Brieven van Paulus" mot, want ons vrouw is er nie
zo'n klèn bietje groots op as ze wir 'n stukske van me geplaotst
ziet.
Uit: Nieuw Geluid, 9.6.1963.

UITSPRAAK 88.
Die geen speld wil achten,
moet geen naald verwachten.
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samengesteld door Kees Leijten
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293 Schatten bij Paulus IV
294 Scholen in Nieuw-Ginneken
295 Verschenen 45
296 Laur . school Ao 1926/Wie zijn dit 5
297 Een monument voor Jan Soeterboek
298 Brabant.se Almanak 5
299 Bibliografie Jan Soet.erboek
300 NieuwE uit het museum 1
301 Thoornsche Markt.prijs der Rogge 10
302 14e Wisseltentoonstelling
303 Kent U ze nog ? 6
304 Tee Aart.sen.opzichter en architect
305 In Memoriam Dagobert Gooren ss . cc
306 Grote Toeloop"Schatten bij Paulus "
307 Kruipt de kip vroeg op 't l eerke
308 Per bus
309 Nieuws uit het musewn 2
310 45e Brabants Heemkamp
311 Wie zijn dit ? 6
312 Koppermaandagprent 13
313 2000 maal "Van Daesdonck"

bf-cd
ha-hl
bc-fj
cl-lf
ae-kl
bh-jn
ae-al
le-lf
ja-jg
ej-fc
hg-ht
bh-ha
jh-jq
ab-ld
bf-fn
ae-lf
ej-fc
be-jn
hg-ht
ae-lm
ae-fb
bh-jo
ab-ld
ha-hk
dh-fc
f f-fm
.ig-jn

091-003
091-008
091-017
091-030
091-034
091-047
092-054
092-059
092-071
092-072
092-081
092-094
092-089
093-101
093-103
093-103
093-126
093-143
093-156
094-160
094-165
094-167
094-175
094-175
094-180
094-183
094-204

054 Colsen.Wim P.A.+
027 Ons Brabant bovenal (Versj.en 1.34) bh-fg
028 Landbouw in vroeger tijden 1
de-ki
085 Dorst.Jan van
011 17e Jaarvergadering
012 Jaarverslag 1991-1992
013 Paulus bezoekt Bredaas Museum

092-059
092-061

ab-af
af-ag
ae-bf

091-011
091-013
095-211

087 Damen, Andre
001 Herinneringen a.d . Laurentiusschool bc-ej

093-117

103 Eijl-van de Klashorst,Ad van
022 Haar

fb-fm

094-201

155 Gooren ss.cc.,Pater Dagobert +
015 Park bij Nieuw IJpelaar

b<i-ef

094-177

156 Goosen, Jan
018 Dit zijn ze 5
019 Jeugdherinneringen 13

ej-fc
bc-ej

093-114
093-115

158 Grauwmans jr ,Jan (Ulvenhout)
013 Kroniek uit het land van Paulus 7
014 Kroniek uit het land van Paulus 8

bd-dj
bd-dj

091-035
094-185

177 Herpe n.Gerard van
029 Jan Soeterboek, man van 1000 dingen hg-jl

092-077

250
314
315
316
317
318
319
320

Een 550-jaar oud Archiefstuk
Oud-Burgemeester De Kort overleden
Oude Wieg in het Nieuw
Nieuws uit het museum 3
Wie zijn dit? 7
Bibliografie 18 deel 1
Bibliografie 18 deel 2

251
be-la
eb-hg
lc-ld
ab-ld
fc-hh
jh-jt
jh-jt

095-221
095-225
095-226
095-227
095-228
095-248
095-252

315 Mulder,Henk
005 Een magisch teken

fm-hn

091-007

318 Meeren,A
001 Toespraak bij opening Gemeentehuis

bd-ca

091-031

354 Oomes-van den Berg.Anneke
028 Vinkelse Troubadour
ae-fg
029 Per tram door Brabant met Leideritz ae-cl

091-009
092-055

434 Rombouts,Guus
002 Herinn. aan de Laurentiusschool

bc-ej

093-117

456 Schraanswaaije,Peer van de
Van Aachter de Plattebuis
015 16 Kessemies
016 17 Errebesietijd

ij-jb
fb-jb

092-052
095-247

461 Soeterboek,Jan +
021 Sti 1 te
022 Ballade van de Leegte

hq-jo
bh-jo

092-091
092-092

477 Tomkins,David
004 De Putjesschepper

bi-fi

091-017

501 Unen, Jac van
001 Herinn.aan de Laurentiusschool
529

bc-ej

093-145

024 Jacht op doping/Op en rond grens 20 bg-gc

094=184

Verkooijen,Ad~n

536 Voort-Jongeneel,Leni van der
004 Per bus
005 't Koolwitje

bh-jo
bc-jo

094-167
095-212

552 Westerlaken,Jan van der (voorzitter)
127 Concocatie 60
128 Ginn.Paardentram (Monumenten 9)
129 Convocatie 61
130 Gedenkteken Oorl.slachtoffers (MlOJ
131 Nieuwjaar zingen (knipsels 2)
132 In Memoriam Jan Soeterboek
133 Convocatie 62
134 70 jaar Laurentius-/Rosmolenschool
135 Convocatie 63
136 Convocatie 64

ac-ae
be-cl
ac-ae
ea-gi
fb-ik
hg-ht
ac-ae
bc-ej
ac-ae
ac-ae

091-002
091-023
092-050
092-067
092-074
092-075
093-098
093-105
094-158
095-206

627 Zwljnenberg . Ellie
007 Prentbr. en bidpr. van voor N.Ginn .
008 Vreugde bij Paulus van Daesdonck
009 Scholen in Nw.Ginneken
010 .Jubl i leumboekje 70 jaar Laur·/Rosm .

ae-lf
ae-ai
ae-ej
ej-J-1m

092-057
093-153
094-163
094-168

791 Redaktie deel 91
001 Dom
002 Bijgeloof 60
003 Tentoonstellingen 4
004 Trarrunode l in het museum
005 Plakboek van Paulus 2
006 Kolektie Paulus van Daesdonck 86
007 Tram van Jan
008 Heemkundig Weerbericht 82
009 Heiligen in de weervoorspelling 16
010 Brabantse Databank
011 Uitspraak 84

md-mj
fb-ia
cm-le
cl-ld
ae-lj
lc-ld
hg-jh
fb-ic
fb-kh
bh-ja
jd-je

091-012
091-014
091-030
091-030
091-030
091-045
091-047
091-047
091-047
091-048
091-048

792 Redaktie deel 92
001 Klassefoto's
002 Kappersinventaris voor Paulus
003 Ambact1ten en beroepen
004 Kollektie Paulus van Daesdonck 87
005 Heemkundig Weerbericht 83
006 Heiligen in de weervoorspelling 17
007 Bijgeloof 61
008 Plakboek van Paulus 3
009 Uitspraak 85

ae-lf
lc-ld
bd-hn
lc-ld
fb-ic
fb-kh
fb-ia
ae-lj
jd-je

092-051
092-060
092-064
092-065
092-066
092-066
092-066
092-094
092-096

793 Redaktie deel 93
001 Wie heeft Lips in zijn stamboom ?
002 Uitspraak 86
003 Fotocopie kranteberichten
004 Kollektie Paulus van Daesdonck 88
005 Heemkundig Weerbericht 84
006 Heiligen in de Weervoorspelling 18

be-jn
je-je
bc-ej
lc-ld
fb-ic
fb-kh

093-099
093-101
093-125
093-151
093-152
093-152

794 Redaktie deel 94
001 Mooiste dag van je leven
002 Bijgeloof 62
003 Kollektie Paulus van Daesdonck 89
004 Heemkundig Weerbericht 85
005 Heiligen in de weervoorspelling 19
006 Houten Ramen ( Brokstukken 2 )
007 Knipsel-Plaatselijk Nieuws (Stem)
008 Uitspraak 87

bh-fb
fb-ia
lc-ld
fb-ic
fb-kh
ea-11
ae-ld
jc-jd

094-171
094-172
094-173
094-174
094-174
094-179
094-183
094-204

795 Redaktie deel 95
001 In Memoriam
002 Bijgeloof 63
003 Heemkundig Weerber1 cht 86
004 Heiligen in de Weersvoorspelling 20
005 Cursussen Oud-Schrift 1993/1994
006 Kollektie Paulus van Daesdonck 90
007 Uitspraak 88

ai-hg
ia-ig
fb-ic
fb-kh
cj-la
lc-ld
jd-je

095-210
095-210
095-219
096-219
095-222
095-223
095-247

De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in de
jaargangen 1-17.
De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebt.en een nummer gekregen
dat volgt op de verbruikte nummers tot en met de zeventiende jaargang.
De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het nummer van het
deeltje plus 700.
Dus redëiktionele artikelen uit deel 95 hebben het nummer 795.

WIN PAUWS

252
Bibliografie Jaargang 18
door Kees Leijten
Ook op het einde van deze jaargang is een bibliografie opgenomen.
De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in de
jaargangen 1-17.
De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebben een nurmner
gek.<egen,dat volgt op de verbruikte nummers tot en met de
zeventiende jaargang.
De redaktionele artikelen zijn genununerd naar het deeltje plus
700.
Deze jaargang dus 791-795.
Elk artikel heeft per schrijver weer een numner.
Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld.
Door aan genoemde 12-cijferige code nog een tweelettercode toe
te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrieken worden ingedeeld.
De computer zal het nummer 627-008-ae-ai-094-163 als volgt
analiseren:
627
008
ae
ai
093
153

Elly Zwijnenburg
Vreugde bij Paulus van Daesdonck
Activiteiten van de heen~undekring
Ledenbestand
deel 93
pagina 153

informatieblad voor de leden van de heemkundekring •paulus · van Daesdonck•
ieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
••r s chijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
••l • kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
e r e Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
nte Nieuw-Ginneken .
C. J.H . Leijten en J.C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TX Ulvenhout, 076-61 27 42
B. Dusseldorp
C.J .H. Leijten
heemkundekring •paulus van Daesdonck"" werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
end als vereniging op 25 november 1975.
vereni ging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
112568.
Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
52.18.33.639 t.n.v . Paulus van Daesdonck
37,13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
heemkundekring heeft een :igen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
auseum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 . 00 uur-17.00 u . en
groepen op verzoek . Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adres sen:
Luijten
Langen
Verkooijen

't Hofflandt
36
Ulvenhout
Kloosterstraat 46
Bavel
Stri jbeekseweg 44a Strijbeek

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Mee ren
LUijten
Grauwmans
Verkooijen
Jespers

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
p:nningmeester
2 penningmeester
technisch koOrdinator
medew. Galder/Strijbeek
medew. Ulvenhout

Monumentenboekje

77 Holen •ee Korenbloem•
77 130 jaar Mariaschool
78 Korenmolen •De Hoop"
179 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
tlO van Ginneken tot Nieuw- Ginneken
l Driekwarteeuw Constantia
2 David Tomkins
J Ve ldnamen 1-20 (1983-1986)
100 jaar school Galder
carnaval in oud- en Nw. Ginneken
Gouden Paulus
TUs s en Witte Wolk en Annev i lle
Wande len in Strijbeek
lte rken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout (Callot)
Bet Mastbos en het werk van houtvester van Schermbeek

Tekening C.Huyzers ca. 1837.
archief Stedelijk Museum Breda.

n1n- n12q26
01613-1467
076-Ó01280
( 1 9 90)
( 1991)
( 1991)
(1992)
( 1992)
(1990)
(1992)
( 199 1 )
( 1991)

J.M . E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
c.J .M. Leijten
H.J. Di rveR, K. A.H . w. Leenders e.a.
Dr. J.L.M. de Lepper
H.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken
J.C. en R. van der Westerlaken
Drs. H. J . C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A.M.M . verkooijen e.a. (B.v.P. 44)
Br i even va n Paulus (46)
Redaktie e.v.a. (B . v.P. 50)
Jac Jespers (uitverkocht)
Jac Jespers en Drs . Harry Verhoeven
Or . C. S. M. Rademaker SS.CC.
Ir . W.J . Bonekamp, M.P . C. Scheepe r s
A.J. Spi erings

TSCHAP
renigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 septe mber tot 31 augustus .
diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
ring het tijdschrift •Brieven van Paulus• uit.
lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het

igin9sjaar

19~- 1 9!!3

f 25,-- per jaar.

