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-------------------------------------------------------------Nieuw-Ginneken, 15 Wintermaand 1993.

SPONSORS.
Elke uitgave van ons tijdschrift vindt U op de inhoudpagina
ook onze sponsors vermeld. De sponsors zorgen met hun financiële bijdrage er voor dat het museum kan blijven bestaan.
Elk jaar ontvangt Paulus zijn weldoeners op een vrijdagmiddag.
Penningmeester Dick Meeren verhaalt er over in dit nummer,
waarin U ook leest over onze nieuwe aanwinsten, onze nieuwe
schilderijen en de vorderingen met de restauratie van onze
tram.
Daarnaast weer vele bijdragen over ons heem dat zich uitstrekt
over de voormalige gemeente "Ginneken en Bavel".
Alle aktiviteiten in ons museum, de restauraties en reparaties
en het hele museumbeleven zijn en mede dank zij de medewerking
van onze zes

SPONSORS.

Beste Heemvrienden,
In aanwezigheid van een prins, een vijftiental oud-prinsen
en twee carnavalskapellen is de tentoonstelling "Carnaval in
Nieuw-Ginneken" op 7 november met veel feestgedruis , toespraken, een motie en veel heen en weer gewip geopend.
Er is veel uit het verleden te bewonderen: carnavalesk eremetaal, costuums van lang vervlogen raden van elf uit GalderStri jbeek, Bavel en Ulvenhout, veel fotomateriaal, waaronder
oud prinsen Cor en Johan van Ginneken, Wim Langen, Jan Jorissen,
Piet Nuyten, Jos Moelands en vele anderen.
Er was veel belangstelling voor het costuum van oud-vorst Willem
Binkhorst en niet te vergeten voor de legendarische jas met medailles van de veel te vroeg overleden Toon Huijben.
U hebt tot ca rnaval de gelegenheid om deze tentoonstelling te
bezoeken .
Op 8 november hebben we kunnen genieten van een boeiende lezing
met prachtige dia's over de Brabantse boerderij. We hebben goed
geres taureerde boerderijen kunnen bewonderen, maar ook kunnen
zien hoe het niet moet. Fons Drijve~s heeft ons attent gemaakt
op de details, die vaak van wezenlijk belang zijn. De li efde
voor de boerderij is kennelijk van vader op zoon over gegaan .
We hebben n.l. een vijftiental jaren ge leden de vader van de
heer Drijvers voor een le zi ng gehad, die ook de Brabantse boerderij tot onderwerp had. Een honderdtal leden van Paulus hebben
deze ge legenhe id niet voorbij laten gaan . En terecht want we
hebben weer van vee l moois kunnen genieten .
Op 10 november hebben het bestuur en een aantal leden van Paulus
deelgenomen aan een quiz voor Brabantse heemkundekringen. Een
dertigtal kringen nam er aan deel en Paulus heeft er een zevende
plaa ts uit kunnen sle pen .
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AGENDA 1993 / 1994 (77).
Op 12 november hebben we onze sponsers in het museum ontvangen.
Algemeen was men van oordeel dat de kwaliteit van de tentoonstellingen duidelijk is verbeterd sinds er een vaste kracht in
het museum aanwezig is. Tijdens deze bijeenkomst mochten we van
burgemeester Van der Velden een schilderij in ontvangst nemen,
een jachttafereel voorstellende.
Intussen zijn de werkzaamheden aan het torenuurwerk in een eindfase gekomen. Er is een nieuwe wijzerplaat gefabriceerd en o.l.v.
Hans Kuijstermans worden nu de overbrengingen en de cimbalen
aangebracht. Wanneer de klok officieel in gebruik genomen wordt
verneemt U tijdig.
In afwijking van wat werd aangekondigd n.l. 17 januari Sjaggerijn en Terpetijn over dialect, een avond op 10 januari over geneeskunst.
Sjaggerijn en Terpetijn hebben wegens omstandigheden alle nevenactiviteiten af moeten zeggen en treden maar één maal in de
Grote Kerk op. In plaats daarvan een avond onder de titel: Help
de dokter komt. De arts en heemkundige Jan van Eijck uit Goirle
komt ons aan de hand van dia's vertellen over de geneeskundige
praktijken van vroeger. Na afloop zult u blij zijn in 1993 en
niet in 1593 te leven. Wij wandelen door de geschiedenis van
de geneeskunst, van blo~dzuigers tot CT-scan. Het wordt een
avondje huiveren, maar wel met een lach en een traan.

september

1 Begin 19e verenigingsjaar.
5 Museum open.
11 Open Monumentendag. Fietsen met Paulus.
Vertrek bij het museum om 13.00 uur.
13 Jaarvergadering.
Na de pauze optreden van onze "eigen" muziekgroep "Reuzel en Spekvet" uit Bavel.

oktober

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 96.

november

7 Museum open.
Opening tentoonstelling "Carnaval in NieuwGinneken".
8 Lezing door Fons Drijvers "Mooi en lelijk van
de Brabantse boerderij".
21 Heemkunde en Archeologie te Tilburg*
(Boerke Mutsaers)
5 Museum open.

december

15 Brieven van Paulus 97.
Op zondag 30 januari is het weer: Schatten bij Paulus. Dit
maal in de nieuwe schuur van de Pekhoeve. Tussen 13.00 uur en
16.00 uur kunt U uw kunst en kitsch weer door deskundigen laten beoordelen.
Ik wens U prettige kerstdagen en zoals het onder Brabanders
de gewoonte is een zalig uiteinde en een goed begin.

Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van de Heemkundekring
Paulus v
Daesdonck.

Wester laken

januari

2 Museum open.**

l -+1 O Lezing door dokter Jan van Eyck "Help, de
•

februari

maart

april

dokter komt" in de Fàzariterie aanvang 20. 15 uur.
30 Schatten bij Paulus 5 (in Pekhoeve)
6 Museum open.
15 Brieven van Paulus 98.
20 Afsluiten tentoonstelling "Carnaval in NieuwGinneken".
6 Museum open.
Opening tentoonstelling "Blik op blik".
Blik uit eigen bezit.
6-20 Studiedag Archeologie in Boxtel.*
14 Lezing Genealogie door Mr.Olav Dierckxsens.
3 Museum gesloten
10 Museum open.
15 Brieven van Paulus 99.
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mei

1 Museum open.
8 Fietstoc ht naar de Vloeiweide.

juni

5 Museum open.
12 Bavel Anno 1920.

juli

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 100.

augustus

*

**

3-6 Brabants Heemkamp te Wintelre.*
7 Museum gesloten.
31 Einde 19e verenigingsjaar.

Activiteiten van Brabants Heem, ook voor U.
Het museum is geopend
- 1e zondag van de maand 14.00 - 17.00 uur.
- elke woensdag van · 14.00 - 16.00 uur.

DE PAARDETRAM.
door Jan van der Westerlaken.
Gestaag vorderen de werkzaamheden aan de paardetram.
De balkons zijn gereed, het dak inclusief de luifels z1Jn
weer als nieuw, de ramen zijn weer voorzien van ruiten, de
twee schuifdeurtjes zijn weer als vanouds van koperen sloten
voorzien, de nieuwe banken wachten vol ongeduld op passagiers,
de voor- en achterlichten moeten nog aangelicht worden door
petroleumlampen.
De tram is ook weer voor zo ver nodig in de originele kleuren
opgeschilderd.
Dit alles is gerealiseerd door het onvermoeibare restauratieteam Jan van Dongen, Huub Brech, Jos van der Aa, Kees Broeders
en Jan Brouwers.
Intussen is een redactie al bezig met het samenstellen van
boekje over de wetenswaardigheden van deze tram.
Wat er nog moet gebeuren is het vervaardigen en aanbrengen
van een nieuw onderstel. Aangezien de rails tussen Ulvenhout
en het Ginneken al bijna J/4 eeuw geleden is opgeruimd en wij
toch met de tram willen gaan rijden is dat noodzakelijk.
Het ligt in de bedoeling om tram en boekje voor het eerst te
presenteren in Ginneken. Dit omdat Annex 50 zo genereus voor
Paulus de tram heeft aangekocht. In Ginneken zal de tram dan
officieel aan Paulus overgedragen worden.
Over de datum wanneer dat precies gaat gebeuren wordt U tijdig
op de hoogte gebracht. Waarschijnlijk wordt het de maand mei.
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SPECIALE CARNAVALS-EXPOSITIE BIJ
PAULUS VAN DAESDONCK.
door Elly Zwijnenburg.
Zoals U onderhand wel weet is het elke eerste zondag van de
maand Paulus-zondag; dat houdt in dat op die dag het museum
van de Heemkundekring 's middags is geopend.
Op 7 november is er weer een nieuwe en wel zeer unieke expositie geopend, een over het carnavalsgebeuren in onze gemeente,
vanaf pakweg de jaren 50. En ik durf U te verzekeren, dat U
daarbij vast en zeker ludieke herinneringen zult tegenkomen.
VANAF DE JAREN '50.
Al kostte het heel veel moeite, toch heeft de Heemkundekring
weer veel "kostbare" carnavals-herinneringen boven water weten
te krijgen. Zo is o.a. te bewonderen de "legendarische" jas
van Toon Huijben met al de onderscheidingen erop; de jas van
Willem Binckhorst; de pantoffels van"de Baron van het Geneuk"
(was jaren geleden lid van het gevolg van de Prins van Bosuilendorp). Verder een complete fotogalerij van zowel Maerkrattenrijk, Baviaonenland als Bosuilendorp. Daarop zult U
nog veel personen herkennen en zij zullen zeer zeker heel veel
leuke herinneringen oproepen aan de vroegere leutdagen.
Daarnaast . vindt U er veel krantenknipsels; carnavalskranten,
medailles en (wissel)bekers van buut- en sauwelavonden. Ook
vaandels, kostuums van Prinsen en Raden van Elf en dansmariekes voeren U terug naar vervlogen jaren.
LUDIEKE OPENING.
De expositie werd op ludieke WlJZe geopend door de(toen nog)
oud-prinsen Peter de Grote van Baviaonenland en Bema van Bosuilendorp. Hierbij waren ook aanwezig de oud-prinsen uit alle
3 de kerkdorpen en natuurlijk de gevolgen van de beide Prinsen
en hun hofk~~ellen, die het officiële gebeuren muzikaal opluisterden.
Nadat de voorzitter van de heemkundekring, Jan van der Westerlaken, iedereen had èverwelkomd, dienden de beide prinsen een
"motie" in tegen Jan Westerlaken. Hij had namelijk een week
te vroeg (mag pas op de elfde van de elfde) al uit laten lekken en bekend gemaakt wie de ~rins van Bosuilendorp en van
Baviaonenland zou worden in het carnavalsjaar 93/94. Dat werd
hem dus niet in dank afgenomen; maar na zijn uitleg kreeg hij
"verschoning" van beide heren.
Daarna namen beide prinsen plaats op een oerdegelijke echte
Hollandse wip, die voor de deur van het museum was opgesteld.
Misschien wel dankzij het feit dat de ene prins lang en mager
en de ander kort en i e t s dikker is, hielden zij een goede balans en konden elkaar goed laten "kontje tits en".
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Onder de vrolijke tonen van de beide hofkape l len openden de
prinsen daarna samen letterlijk de deur en daarmee figuurlijk
de expositie .
BRENG WAT MEE VOOR PAULUS .
Al zijn er al veel carnavalsattributen boven water gekomen ,
toch moet er vo l gens de mensen van de heemkundekring nog veel
meer bewaard zijn gebleven bij de mensen thuis , zoals o . a .
emblemen , boekjes , kled i j, foto ' s enz .; dus heeft U even tijd ,
zoek dan nog eens in de carnaval sdoos op zolder of in het
foto - album . En heeft U nog iets gevonden, breng het mee naar
Paulus; het kan zo op dé expositie erbij, want die blijft er
nog tot na carnaval 1994 .

MOOI EN LELIJK VAN DE BRABANTSE BOERDERIJEN.
BRABANTSE BOERDERIJEN BEKEKEN.
door An neke Oomes-v . d . Berg .
Een restauratie van een boerderij vereist vakkennis . Deze conclusie kon getrokken worden na de lezing die Fons Drijvers
voor Paulus hield op 8 november.
De heer Drijvers is architekt en hij heeft veel faam verworven
al s restaurateur van oude boerderijen . Daarnaast heeft hij
zitting in een aantal werkgroepen en commissies , vooral met betrekking tot het behoud van boerderijen . Ook i s hij l id van de
monumenten- commissie van Nieuw-Ginneken en lid van de boerderij commissie van Brabants Heem .
"Mooi en lelijk van de Brabantse boerderij ".
De titel van de lezing is goe d gekozen : "Mooi en lel i jk van de
Brabantse boerderij" . Aan de hand van een groot aantal dia ' s
liet hij de schoonheid van boerderijen zien en hij l i et zien
hoe deze vaak s l echt verbouwd zijn en daardoor hun schoonhe i d
verloren.
Drijver s constateert echter dat steeds meer bewoners van oude
boerderijen hun woning in de originele staat terug willen brengen . De fouten die gemaakt zijn tijdens eerdere verbouwingen
worden zo goed mogelijk hersteld . Grote ruiten worden weer vervangen door ramen en kleine ruitjes , l uiken worden terugge plaatst, dichtgemetselde schouwen worden weer opengebroken en
proporties worden hersteld.

- Vele oud-prinsen bij de opening van de tentoonstelling
" Carnaval in Nieuw-Ginneken ".
vlnr. Wim Langen (Bavel), Piet Rijnaarts (Galder), Jan
Jansen (B), Chris Bastiaansen (B), Jos Moelands (G), Ben
Martens(Vlvenhoüt), Jan van der Wester laken (Paulus van
Daesdonck) , Johan van Ginneken (B), Kees Peeters (U), Jan
Jorissen (B), Peter van Engelen (B), Leon Verweel (G),
Kees Bastiaansen (B), Cor van Ginneken (B), Bert Raps (U)
en Piet Nuijten (U).
foto Jac Bax .

Verhoudingen zijn erg belangrijk voor het aanzien van de boerderij . Een te smalle l at tussen tussen de ruiten of een te hoge deur veranderen het uiterlijk zo sterk dat de woning niet
meer op een boerderij lijkt.
Voor een restaurateur is het belangrijk de achtergronden en de
ontstaansgeschiedenis van boerderijen te kennen en zich te verdiepen in al l e details . Een enorme vakkennis is onontbeerlijk
omdat elk detail in een bepaalde tijd en plaats thuis hoort .
Tijdens deze lezing vertelde Drijvers vol vuur over zijn vak.
Uit alles blijkt dat hij van zijn vak én van de boerderijen
houdt . De passie probeert hij over te brengen op het publiek.
Kijken door de ogen van een vakman .
Een groot aantal vaste

be~oekers

van de " Paulus-avonden " hebben
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belangstellenclgeluisterd naar de heer Drijvers . Er waren echter
ook ee n aantal nie uwe bezoekers waaruit blijkt dat de heer Drij vers niet alleen staat met zi jn belangstelling voor oude boerderijen . Iedereen die op 8 november in de Fazanterie aanwezig was ,
zal in de toekomst kritischer kijken naar boerderijen omdat men
nu door de ogen van een vakman naar"het mooi en lelijk van de
Brabantse boerderij " heeft ge ke ken.
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JAARLIJKSE ONTVANGST SPONSERS.
door Dick Meeren.
Op 12 november ' 93 mocht het bestuur van de Stichting Paulus
Museum weer de sponsers welkom heten .
Deze inmiddels tot het gemeengoed behorende speciale middag
vindt plaats in het Museum aan de Pennendijk . Onder de bezielende woorden van burgemeester P. van der Velden, die bij deze
ge legenheid 'n tweetal door hem uit de geveilde inventaris
van het Jachthuis verworven schilderijen aanbood werd er even
sti l gestaan bij de toekomst van het museum.
Hij riep daarbij de sponsers op mee te denken en zo moge lijk
mee te handelen bij het zoeken naar een vorm voor blijvend
behoud van het museum, nu de mogelijkheden er nog zijn.
Toekomstige ontwikkelingen met betrekkir.g tot gemeente lijke
herindeling bedreigen mogelijkheden voor permanente oplossingen , zodat handelen thans zich opdringt voor het te laat is.
Onder geanimeerd samen zijn en gebruik van weer voortreffelijk
klaargemaakte streekgerechten door Rietje Langen (waaronder de
niet te versmaden uitgebakken kaantjes) en diverse drankjes
werden uiteenlopende zaken besproken .

DIT ZIJN ZE (6).
door Kees Leijten.
Nog dezelfde dag dat de "Brieven van Paulus 96 " in oktober bij
U in de bus viel kregen we van Thé Diepstraten (84 jr) de namen
door van de mensen op de foto.
1. Veldwachter J.Gouverneur
2 . Mw. Adriaansen,(vrouw de Looier, ) moeder van Toon(nr . 5)
3 . Rinus Brouwers
4. Piet van der Heyden
5 . Toon Adriaansen (beter bekend als Toon de Looier)
6. Jo Smeekens
7. Postbode Toon Diepstraten

- De sponsors in gesprek .
vlnr . Burgemeester Van der Velden; penningmeester Dick
Me e ren(op rug); Joost Bol (directeur Rabobank); Peter van
Iersel(Van Iersel Utiliteitsbouw)
op de achte r grond Wim Langen ; gemeentesecretaris Sjef Cop pens en Jan van Dorst .
foto Kees Leijten .
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De heren Verkooijen en Graaumans wisten het nuttige met het
aangename te verenigen in onderlinge gesprekken , evenals de
heer Bol namen s de Rabo- bank . Eet nagenoeg voltal lige college
van B en W en de heer Coppens namens de gemeente konden met
de heer Van Iersel van de Utiliteitsbouw , a l sook de heer Peeters van het architectenburo Peeters & Evers ove r het nodi ge
van gedachte wisselen, waardoor een niet alledaagse afslui ting van den vrijdagmiddag werd bereikt . Ook de heer Van
Hooijdonk werd in de aandacht betrokken hoewe l deze wegens
drukke omstandigheden in zijn autobedrijf niet persoon lijk aanwezi g kon zijn .
De sponsers we rd en bedankt voor hun bijdrage de afge l open tijd
en er nogmaals op gewezen dat juist voor hun bedrijf de dien sten van het museum ter beschikking staan . Temeer daar het
museum zich ge lukkig mag prijzen met het ter beschikking hebben van een vaste medewerker , de heer Hans de Brouwer , kan
een continuteit hiertoe worden gewaarborgd .
Met hun bij drage aan het behoud van het culturele erfgoed mo gen de sponsers er gerust op zijn dat hun steun optimaal ge bruikt wordt en kunnen po t entiële sponsers zich mogelijk geroepen voelen. Zij kunnen uiteraard ten alle tijden met het
bestuur van de Stichting Paulus Museum kontakt opnemen . Het
Bestuur hoopt alle sponsers (eventueel ook de nieuwe) vo l gend
jaar wederom i n goede gezondheid en onder minstens even goede
omstandigheden te mogen ontvangen .

- Burge meester Peter van der Velden on thult het jach ttafe r eel .
Me dewe rker Han s d e Brouwe r kijkt toe .
foto'.fK ees Le i j t e n.

- Het schilderij met de springende paarden van J . F.Semey.
foto Kees Leijten .
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DE EIK KREEG EEN HEK.
door Kees Leijten.

Vele jaren lang hebben de bewoners van Ulvenhout gevochten
tegen de aanleg van de A 58 in hun achtertuin.
De weg is er toch gekomen en met de weg kwam er ook veel
geluidsoverlast. Vele bomen sneuvelden.
Eén boom aan de Annevillelaan kreeg het voordeel van de
twijfel en bleef midden op de weg staan. De weg werd er
zelfs een beetje voor omgelegd. Met de aanleg van de snelweg veranderde echter ook de waterhuishouding rondom de eik.
Deze zomer kreeg de boom daarom een "grote beurt". De wortels,
de kruin , de watertoevoer stonden op het lijstje van de "bomendokter".
De media besteedden er veel aandacht aan.
Een maand later zette Heras een hek rond de boom.
Norbert Bökkering schreef er over in De Stem en Johan van
Gurp keek toe met zijn fototoestel in de aanslag vanaf het
viaduct in de Annevillelaan

SINTERKLAAS.
door Kees Leijten.

De ver-amerikanisering van Nederland slaat ook toe bij de
jeugd.
Steeds meer mensen vieren geen Sinterklaas meer, maar gaan
over op Santa Claus (Kerstman).
Daarom is het goed eens nn te gaan hoe men Sinterklaas vroeger
in Bavel, Galder en Ulvenhout "officieel" vierde.
Was er voor de 2e Wereldoorlog een intocht van Sinterklaas?
Wanneer is dat begonnen?
Kwam hij vroeger ook op school?
Wie waren vóór 1950 de officiele Sinterklazen?
Heeft er iemand nog een foto van de into.c ht van Sinterklaas
van vóór 1940?

De oude eik op de A58 wordt sinds kort omringd door een ijzeren hekwerk.

FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP

Wij zouden het erg op prijs stellen als U zoudt willen reage ren. Het hoeft geen verhaal te zijn (mag wel !) van Uw
herinneringen. U kunt Uw gegevens op een papier tj e zetten
en naar het redaktie-adres sturen of doorbellen naar 612742 .
We zijn benieuwd !
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1993
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SAGEN EN VOLKSVERTELLINGEN

NIEUWS UIT HET MUSEUM 5.
door Kees Leijten.

19

verzameld door Jan Bastiaansen
MIEWINI'ERHOORNBIAZEN IN 'IWTh'TE

KAPPER.
Dit voorjaar verkreeg het museum door bemiddeling van Adam
Verkooijen de oude kappersinventaris van Koos de Kort, inclusief de kappersstoel. Thans is deze collectie, aangevuld met
voorwerpen uit eigen bezit te bezichtigen in ons museum.

Tussen de eerste zondag van de Advent, St. Andriesdag,
en de zondag na Driekoningen kan men in het noordoosten van Twente regelmatig het sonore geluid van
de midwinterhoornblazers horen.
Een oeroud gebruik dat tot op de dag van heden bewaard
is gebleven.

SCHILDERIJ HUBERTUS.
Burgemeester Peter van de Velden kocht onlangs op de koopdag
van de inventaris van het Jachthuis te Ulvenhout twee schilderijen van de Gentse schilder J.F.Semey (*1891), een kleiner
met drie springende paarden, een groot doek (205 x 130 cm),
waarop de legende van St.Hubertus staat afgebeeld.
Het jachttafereel toont St.Hubertus te paard op het ogenblik
dat hij oog in oog komt te staan met een hert, dat in zijn
gewei een stralend kruis draagt.

Toch heeft het er in de vijftiger jaren naar uit gezien
dat dit gebruik zou verdwijnen.
Het was Toon Borghoes, een leraar uit Oldenzaal, die
in 1953 het gebruik van de hoorn ging stimuleren.
Hij deed dit door in een advertentie mensen op te roepen
die met hun hoorn nog konden blazen.
Op die oproep in een Twentse krant verschenen 19 mensen,
waarvan er maar één was die nog een originele houten
midwinterhoorn bezat. De overigen kwamen met een of
andere blikken toeter.
Dat zette Dhr. Borghoes aan het denken. Via oude mensen
die in hun jonge tijd nog op de hoorn geblazen hadden .
en anderen die er vroeger zelf gemaakt hadden verwierf
Borghoes de kennis die nodig is om een hoorn te maken
en er op te blazen. Mede door zijn enthousiasme zijn
er thans weer honderden in de streek van Twente die
jaarlijks tegen Kerstmis het "mirrewinterhoornblazen"
beoefenen.

TORENUURWERK.
Het totenuurwerk, dat Paulus enkele jaren verwierf in Meerseldreef is grondig gereinigd en gerestaureerd door Hans Kuijstermans.
Samen met onze bestuursleden Adam Verkooijen en Wim Langen
ondersteund door onze medewerker Hans de Brouwer heeft Hans
Kuijstermans de klok weer draaiende.
Binnenkort wordt hij officieel in gebruik gesteld.

HOEFIJZERS.
Op de zolder van het museum hangt een bord met 16 hoefijzers
die Toon Jansen (Toon de smid 1908-1985) uit Bavel gemaakt
heeft voor het diploma "Onderwijzer in Practisch Hoefbeslag"
aan de afdeling Veeartsenijkunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht (1937).
Zijn zoon Jan Jansen heeft onlangs een overzicht gemaakt van
de namen van die 16 ijzers. Het overzicht hangt er nu ter
toelichting bij.

Duister verleden.·
waar voor diende het midwinterhoornblazen?
Er zijn verschillende verklaringen voor het gebruik dat
al oeroud is. In Duitsland zijn rotstekeningen bekend
uit een ver verleden waarop te zien is dat men reeds
in die tijd het hoornblazen op de hoorn de komst van het
Christuskind wilde aankondigen.
Een andere verklaring is afkomstig uit de tijd van
de 17e eeuw toen de katholieken in het geheim hun godsdienst moesten belijden.
In Amsterdam kende men toen "Onze Lieve Heer op Zolder
en in Twente preekte de pastoor in schuurkerken.
In die tijd regeerde graaf Sigismund als Drost van
Twente. Hij was een hardvochtig man die de katholieken
uitperste als citroenen wanneer zij hun godsdienst uit
wilde oefenen. Een oudP. pastoor uit het dorp Deurningen
verzette zich hier tegen en was vastbesloten om zijn
H. MIS te zullen blijven lezen.

66
Sigismund trachtte dit te verhinderen door bij verrassing binnen te valle n. Te neinde de gelovigen en
de pastoor af te per s en.
Ma ar zo gauw hij met zijn manschappen de p oo rt uit reed greep de eerste de beste boer zijn midwint e rhoorn e n blies zijn toon teneinde de pastoor te waarschuwen.
Wanneer Sigismund dan aan de schuurkerk arriveerde vond
hij de deur gesloten.
Nog een andere verklaring ligt in de gemeenschappelijke
angs t van de winterse dreiging en de vrees voor lange
donkere nachten. In hun verbeelding zagen zij boze geesten in de donkere wolken die wild jacht maakten op mensen en dieren. Om deze geesten te verschrikken en te
verjagen bliezen de mensen dan op hun hoorns.
Is het gebruik van vuurwerk tijdens oud en nieuw o o k niet
een oeroud gebruik om geesten te verjagen?
Door de geesten te verjagen poogde men zijn angst te
verbergen waardoor weer verlangend uitgekeken kon worden
naar licht en nieuw leven in de natuur.
Niet uniek
De Twentse midwinterhoorn is uniek in Nederland.
Elders in Europa met name in Zwitserland en Oostenrijk kent men alpenhoorns. Zij zijn echter veel
groter en sierlijker. Ook in Hongarije roepen de
boerenmeisjes het vee naar binnen met een houten hoorn.
De Twentse hoorn is het meest verwant met de Hyrdelurs,
een hoorn die in Noorwegen en Zweden gebruikt wordt.
Daar wordt hij echter in het midden van de zomer ge ~
bruikt. In heldere midzomernachten wordt de klank uren
ver waargenomen wanneer jonge boeren de stilte van
de bergweiden verdringe;1 door hoorngeblaas.
Vakmanschap
Het maken van een midwinterhoorn is maar voor een enkele
vakman weggelegd.
Ik had het voorrecht om met zo!n vakman te spreken en te
luisteren naar zijn toon op zijn zelfgemaakte midwinterhoorn.
Een midwinterhoorn wordt gemaakt van berken of elzenhout.
Men zoekt in de ter plaatse nog volop aanwezige houtwallen
een ges c hikte stam uit. Het liefst een die aan de zijkant
van de wal is gaan groeien en daardoor al de juiste bogen
vo rm heeft.
De stam wordt op ongeveer 1,50 m. afgezaagd en ontdaan van
zijn bast (afgeblast).
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Vervolgens wordt hij helemaal glad gemaakt met een trekmes en daarna helemaal overlangs doormidden gezaagd.
Nu begint het uithollen v3n de twee helften. Met een
guts worden beide helften geheel uitgehold, waarna ze
weer op elkaar gelijmd worden. Met rotan worden de beide
helften bij elkaar gehouden. Vroeger had men geen houtlijm en rotan toen werden de beide helften bijeen gehouden door wilgen twijgen. Wanneer de beide helften niet
precies aansloten kon men er geen geluid uit krijgen.
Daarvoor dompelde men, alvorens te spelen, de hoorn in
het water zodat de naden dichttrokken .
In het dunne einde plaatst men het mondstuk, de Happe,
dat gemaakt wordt van flierhout waaruit de zachte kern
verwijderd wordt .
Een geoefende blazer kan er zes tonen uit halen. Er komt
een zodanige blaaskracht aan te pas dat men maar enige
minuten achterelkaar kan blazen.
Er worden ook wedstrijden geblazen en er is zelfs een
kampioenschap Daarbij gaat het er om wie een bepaalde
melodie het mooiste kan blazen.
Een oud gebruik herleeft. Veel, heel veel is er verloren
gegaan aan oude gebruiken.
In Twente, in de streek van Ootmarsum, Denekamp en Beuningen, is tijdens de advent nog volop nostalgisch
hoorngeblaas te horen.
Op de zondagen in december worden in diverse dorpen wandeltochten georganiseerd waarbij men op zijn tocht regelmatig getrakteerd wordt op het midwinterhoornblazen.
Tot slot nog een gedichtje in het Twents over het midwinterhoornblazen.
Wat toet 't daor toch?
Wat toet 't daor toch van wieden?
Daor kleent van allen kaant
'n heed van zeut verblieden
Dat jag mien hett' in braand
'n Mirrewinterhoorn.
Röpp weer in Twèènteland.
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN 12.
DE RESTAURATIE VAN KORENMOLEN DE KORENBLOEM .
door Ja n va n der Wes t er laken .
Het jongste rijksmonument in de gemeente Nieuw- Ginneken is
molen de Korenbloem . Hij is ge bouwd in 1909 nadat de vorige
molen, een standaardmolen , was afgebrand .
Deze standaardmolen was afkomstig van de Goudberg in Strijbeek
en is in 1835 heropgebouwd op de plaats waar nu de Korenbloem
staat te pronken . Tesamen met onze kerktoren s vormen de mole ns het zo karakteristieke si lhouet van onze twee grootste
kerkdorpen .

- De Korenmolen die vroeger het Van Coothplein in Breda sierde.
De monumentale molenstomp werd enkele jaren geleden door de
gemeente Breda gesloopt.
In het monumentvriendelijke Etten - Leur wordt een dergelijke
stomp thans weer in volle glorie hersteld.
foto uit colle ctie Frits Denee .
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Het volgende werk dat onderhanden genomen gaa t worden ZlJn de
togen. Dat zijn de toegangen tot de mol en. Zij zijn zo lek als
een mandje. Om de bovenkante n goed te kunnen behandelen en af
te dekken zal eerst de berg zand die zich bovenop de togen be ~
vindt moeten worden verwijderd. Dat zal worden uitgevoerd door
de moderne materialen van onze museum sponsor het aannemingsbedrijf de Gebr.Graaumans .
In 1909 werd dat grondwerk al l emaal met paard en kar en de
kruiwagen verri cht !
Het metselwerk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf gebr. Bogaerts .
Tenslotte zal als laatste de kap aan de be urt komen . Deze moet
van een nieuwe l aag dakleer voorzien worden . Dit spectacul a i re
werk zal verricht worden doo r molenmaker Bos uit Almkerk . Onverschrokken doen de ze vakmensen hun werk op zo ' n 23 meter boven de begane grond . Al deze werkzaamheden hebben een doe l: te
voorkomen dat het voc ht op dit monument vat krij gt . Dat zou n. l.
op korte of l ange re tijd het einde van dit monumental e bouwwerk
kunnen betekenen .
Ik hoop dat er nog vele generaties van die draaiende wieken in
"onze " gemeente kunnen genieten .

De Korenbloem wordt na een grondige restauratie in 1977 weer
in gebruik genomen.
foto archief P . v . D.

Op dit moment ond ergaat de Korenbl oem een g r ondige restauratie .
Bij de laatste r estauratie in 1977 zi jn er twee nieuwe roeden
gestoken . Nu was het voegwerk van de romp aan de beurt . Er is
geen gebruik gemaakt van de voegspecie, die tegenwoordig veel
gebruikt wordt , maar van het materiaal dat vroeger ook al bij
het bouwen van de mo l en geb ruikt werd n . l. tras , een bepaald
soort gema l en tufsteen. Bij de verwerking van deze tras moet
men zorg dragen dat hij niet te snel droogt , omdat de tras dan
gaat scheuren . Om dit te voorkomen werd het nieuwe voegwerk
elke dag " ingepakt " in karton en plastic . De opmerkzame toe schouwer zal dit zeker opgevallen zijn en zich afgevraagd heb ben wat daar nu wel de bedoeling van was .

- De Molen straat in de vijftiger jaren .
Links boerderij Van Boxel . De molen mist al twee wi eken .
foto archief P . v . D.
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In het archief van Paulus bevindt zich deze fraaie foto .
Een feestwagen met het opschrift " Neerlands Toekomst ".
Wie weet wanneer deze foto gemaakt werd en ter welker gelegenheid . Kent U een van deze personen?
Graag ontvang ik Uw reaktie per brief op Craenlaer 18 of per
telefoo n 61 27 42 .
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SPEULE .
door Thé van Naodeze.

BRABANTSE ALMANAK 199 4.
door Kees Le ijte n.
Voor de zesde maal in successie verscheen kort: voor Sinterklaas de Brabantse Almanak, een uitgave van Brabants Heem.
Naast de kalender, de feest- en gedenkdagen , een eeuwigdurende
kalender en vele andere a l gemene zaken ove r tijd, het hemelstelsel, weer en de seizoenen, interessante gegevens over de
gemeentes, de provinc i e , alle heemkundekringen en musea.
Onder de artikelen zien we: St.Jan de Doper ; bevrijding van
Brabant; Kroniek 1894 en een interessant verhaal van Huub
Oome over de Kooiker.
De Almanak t e lt niet minder dan 256 pagina's en is te verkrij gen in de boekhandel. Te Bavel eveneens bij Van Enge len
en in Ulvenhout in 't Hoekwinkeltje.
Een l euk klein en goedkoop cadeautje.
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Heemkundig Museum 'Paulus van Daesdonck'
Pennendijk 1, 4851 VL, tel. 076-653894 en
076-612555 of 076-612742 (privé)
Gevestigd in oude Brabantse boerderij m~t
volledig ingerichte keuken en woonkamer uit
ca. 1930. In de andere venrekken zijn een
oud winkeltje en herberg. een klaslokaal en
een kapel ingericht. Verder gereedschappen
van diverse ambachten. Wisselende tentoonstellingen.
Geopend: eerste zo. van de maand van 14.0017.00 uur.

11 sept. - Ginneken. Boer Hendr. Rijken alhier die zich
nu eens niel langer wilde lalen dwingen van hel weer,
zou Donderdag boekweit dorschen, het kastie wat het
wilde. Vroolijk kletterden de vlegels tegen den grond,
ook nog des namiddags, toen het water als met hakken
uit den hemel gegoten werd. En des avonds klonk uit de
verte het: ' /looi. strooi, hokker1hfooi, 1111\'i' r<' .l:"f'. de
hokke/'/ is aj!' En er werd vroolijk feest gevierd, het
gebruikelijke bockweitfeest, waarbij pannekoeken en
rijstebrij gegeten worden . Den anderen dag ecluer kon
men eten boer met zijn volk zien zoeken naar de boekwei t, daar men bij het regenachtige weer de korrels in
den gro nd geslagen had.

~Î
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Tot nou toe heb ik ' t meest over ons eigen huishouwe gehad en
da was eigelijk nie m' n bedoeling, ik had meer over dingen
willen praote , die ik m' n eige kan herinneren van vruger , over
Baovel: Ik ge l oof da mee van het oudste is, dat ik nog bewust
weet is dat ik ziek was gewiest en dat ik een week of zo nie
nar de bewaarschool was gewiest bij Mie van Lienen in ' t patterenaot. Ik mot toen ' n jaor of drie gewiest zijn . Het l iep
toen tegen Sientereklaos en ons Marie bracht mijn in de vurre
middag nar school mee nen zwarten doek van ons moeder om .
Siete reklaos haaj gereje in een grote platte maand - net zo ' n
maand as wij thuis ook hadde - en de koekskes die er in lagen ,
ware dezelfde die ons moeder in de wienkel ook verkocht:
r onde koekske mee ' nen gekartelde raand, koek aan den ene
kaant en gesuikerd aon den aandere kaant . Toontje de Looier
vond ze ook heel lekker, mar Jan van Naontjes nie, die hieuw
nie van zuut.
Uit dieë zelfde tijd ongeveer mot nog in mijn geheugen ZlJn
blijven hangen, da ze begonnen met het bestraten van de weg
l angs de kerk aan den ene kant ' t patronaat aan den andere
kant Kees den Bakker en Jan Ballemans , Jaon v d Bogert en zo
verder langs De Brouwers naar Giels. En bij het beginpunt weet i k nog - dat ik Jan Koks, de wegwerker, af en toe ' nen
steen - ' nen echte zwaore straotskaai aan mocht geven . Jan
Koks prees me zo , dat ik dieë man m' n levenlang nie heb kunnen
vergeten .
Later zijn e r dingen gekomen die ik bewuster beleefd heb en
die ik nog gère in mijn en misschien ook andere Baovelse
meesen in herinnering wil brengen : Zo, hoe wij vruger onze
vrije tijd voor en nar de school door brachten .
Hoe en waa rmee wij vruger spul de? Ja , als ik dan aan vruger
denk: dan is e r toch nog al wa veraanderd. Hoe da we spul de
en waarmee ! Ik pak er zo mar wa-d - uit; gemot toch erges mee
begienen . Voetballen bv . mee 'nen ouwe ketsebol en op oew
klompe . Hou mar stil; ik vergeet het nooit: we waren aan ' t
voetballen op ' t schoolplein. Da was toen nog van zaand en
daor stonden drie kastanie bomen op: ene veur de klas van
meeste r Luiks (das dieë grote dikken boom die 't er nou nog
staat), ene veur de klas van meester Metsers (de Flik) en
ene veur de 1e klas van juffrouw Dien : d ' een kool was bij dieë
eeste boom van meester Luiks en de aandere kool bij juffrouw
Dien .
Tontje van Baovel en ikke stonden tegenover mekaare. We waren
van ' t ze l fde kwol l e jaor . Daar kuijgek me daor 'ne stamp van
dieë kl omp van Tentjes tegen mijnen enkel, da ze me drek nar
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oons moeder moesse brenge . Tegenwoordig zouden ze zeggen: de
wedstrijd werd afgelast, maar die woorden kenden wij toen nog
niet . Ze schaaiden er uit meesjotten en ik zat ' n tijdje mee
m' n been op ' ne stoel : m'nen enkel wier zo dik, dat ons moeder
den dokter liet komen . Die kwaam - ja dokter Gommers - as ik me
nie vergies, den ouwen dokter Emiel Gommers( de jonge was toen
nog geen dokter), me z ' n gerij met z ' n mooi bruin pèrd , mee z ' n
schommelbelleke op z ' ne kop en die zee : dat ik ermee moest bli jven zitten, dan zou hij over een week nog we l eens terug komen
om het gezwel door te prikken. Ikke, natuurlijk ' n week bibberen
van angst , want da zou wel zeer doen, docht ik, ' n week l aoter
kwam den dokter weer, prikte even, deed ' n gaasje i n de wond ; dat
er ~an zelf uit zou gaan . Ik was door ons Marie, m' n oudste
zus, aan de praat gehouwen en had hoegenaamd niks gevoe l d. Intussen heb ik er wel een aandenken aan Toontje van Bave l aan
overgehouwen : ' n lidtekentje van een cent groot . Dat wij toen
furieus voetbalden, was begrijpelijk want het was als kersvers
nieuws dat er in Bavel een voetbalclub was opgericht : B. V. C.
dat een nuiw veld bespulde ten zuiden van den Bokkepad. Sjokske
Machielse was den oprichter en de grote bezieler van de club :
onzen Drik en onze Toon speelden er ook i n en Toon I en Toon II ,
respektiefelijk zoon van Kiske en Willemke Marijn i ssen, Jantje
Veeken en Joaneke Hendriks , al s kieper , Piet Roeland uit Ulvenhout en nog ' n paar uit dë stad, waar ik de namen nie meer van
ken . Onze Rinus kon nie voetballen, maar hij zal we l in het
bestuur .
Behalve voetbo l len deeën we nog we l aan aandere dinge : in't
vurjaor giengen we nog wel ' ns vogeltjes zuken . Vur al i n de
Bunder hieuwe veu l voge l tjes : zo l angs de s l oots kaante van
de Laai daor hieuwen veul mèrels en ove r bakkerkes en in de
poten biemeewerkes en mosvienke in tuinheggen en bremkwetjes
en klapeksters in de scharreboskes.
Zo gingen wij ' ns onze Jan en ikke mee Jan van Naontjes de
Bunder in : daor hadden ze van merennesens ' n akker mee errebieze l iggen en daor wies Jan ' ne mère l houwe. Ik weet nog
goed : ik haj m' n bruine lappen pantoffeltjes aan, want ik
wies van te vurre nie, da we vogeltjes gienge zuke : Nou hadden
de Wirrekesmannen van den Bol berg ook 'nen akker liggen neffe
die van Willemke Merennesen. De Wirrekes waren op den akker
en stonden zo mar eventjes mee iemand te praoten. Wij nergens
gin erg in wu l len nar Jan z ' n mèrel gaan kijken , hoevul
aaier dat ie al had . En nou schiet me di eë vent die mit de
Wirrekes mannen staot te praten in eens uit z ' ne s l of:
"Hé daar ! Wat zijn jullie van plan? " Mee, da wij zagen dat dieë
vent, dë ·. lange Sus was, de jaachtopziener, giengen wij er van
deur ! Lope ! , lope ! da me deeje ! Ik ver l oor ' ne panto f fe l , mar
ik liep mar deur ; bang dat de lange Sus uns achternor kwaam .
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Mar toen ik thuis kwaam op éne pantoffel , kwaam er wel waluije !
" Vuruut terug de Bunder in en net zo lang zuke, tochoewe pantoffe l gevonden hed ! Ja, mar, de lange Sus dan? Oh, die is
ommes al lang nar huis! Verut en nie terug zonder pantoffel !"
Onze Jan en ikke terug de Bunder in . Op ' n afstandje ge keken :
Ginne lange Sus meer, ge lukkig ! We liepe langs het padje dat
ik ' n uur geleeje gelopen had en vonden gelukkig mijn pantoffeltje . De Wirkesmannen stonden te lachen en .riepen: "Wat hadde
gullie gedaon, da ge zo bang waant van de lange S1,;s? " "0 niks ,
mar wij verschrokken zo, da we allemaol begonnen te lope en
toen verloor ik mijne pantoffel !" En haddem nog gevonden? Jao ,
mar goed ook, want ons moeder was kwaod, hoor ! "Gaot dan mar
gauw nar huis, want Keeke is nie pluis, as ze kwaod is . " Dat
was vogeltjes zuke mee ' n stertje .
Wat deeje we vruger nog mee r: joppe ! Da gieng zo : op ' ne
flinke afstand van een meet wier 'nen hele steen rechtopgezet.
Er was enen opzetter : den oudste of de jongste begon mee opzetten van den hiele steen . De andere mochten bv. 3 kere gooie .

de Bavelse Voetbal Club (BVC} in 1917.
boven vlnr. Tcon Marijnissen II, Driek Diepstraten, Sjaak
Michielsen( op f ichter}, Jan v . d . Veeken, Toon Marijnissen I,
Rinus Diepstraten .
midden vlnr . Toon Jansen, Herman Felder, Toon Diepstraten.
onder vlnr. Piet Roeland, Joaneke Hendriks (keeper}?

·'
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Wie het slechtste gegooid had, wier dan opzetter. Da was het zogenaamde "joppen".
Dan deje we af en toe nog wel eens wat aanders wa nou op den
dag van vandaag niemer zou kunnen en niemer zou meugen ook!
Bij Tinus Meeuweze, de tiemerman, hadde ze achter 't huis en
de tiemerwienkel 'ne grote hof. Daor gienge wij altij gère
speule: To Meeuweze en Cor de Looier die, waren dan moeder en
meid. Wij waren dan mee 'n man of ettelijk: Sjaak Meeweze, Toon
de Looier, oonze Jan en ikke waren dan vaoders en kienèere.
De mannen zowen op jacht gaon om kienkepieten te vangen.
De Buinder was toen nog een en al akkers en waaien. Kienkepieten
zaten daor volop: veul meer as meese in heel Baovel.
(Nou is het net andersom: nou wonen er in de Bunder meer mensen als kienkepieten in heel Baovel).
Nou vongen wij er nie zo heel veul, oor! 't Was meer vur de
leut! Mar de billekes wieren toch echt gebakke en mee'n klein
bietje botter en zout ware ze verdimmes lekker.
Vurdamme nar huis gienge moes Toon de Looier altij z'n duime
aan Tinus Meeweze laoten zien. "Toon, lot ze nog 'ms zien!"
"Watte?" zeej Toon dan. "Oew duime naturelijk! Ik wil es
zien of z'al plat genog zen veur ne schoenmaoker?"
"En hedde gullie gin kattekwaod uitgehold? Pas mar op, want
Hofkus is zine rondgang wir aan 't maoke!" Nou, dat was altijd
wel een attractie, als die z'ne ronde dee.
Dan verzon ie wel 'n smoesje om alle zakemensen eens aan te
doen. Dan wist ie wel dat ieder bezoek eindigde met het verzoek: "'n Borreltje Hofkes?", waarop Hofkens steevast antwoordde "Och ééntje kan geen kwaad!" En daar had ie wel gelijk in. Maar als ie dan op zijn geplande ronde Jan de Smid Willemke Vlamings, Jan Leys, Bastiaansen, den houtzager, Koos
Jorissen, de Mulder, kaffee 't Haantje, overal maar één borreltje kreeg, dan had ie z'n stereotiep getrouwe stok en stut
hard nodig en was hij lang niet altijd zeker dat zijn zwarte
platte pet met blinkende klep steeds recht op zijn kopke
stond.
We dwalen af van ons spelprogramma:
Zeker mag ik niet vergeten te vermelden: de hechte band die de
familie van Naodeze had met Drik de Looier en z'n hele huishouwe. Eigenlijk heette hij Drik Adriaansen, maar zo werd hij
praktisch nooit genoemd.
Kortweg zou ik hem kunnen omschrijven als een zeer geziene,
dorpsfilozoof, die jarenlang in Toon Kloet een goeie fa.niliaire
en humoristische knecht had. Het zou de moeite waard zijn om
die twee tiepen eens nader uit te diepen - dat komt misschien
nog wel eens - Bij Drik de Looier in den hof heb ik heel wat
tijd door gebracht omdat Toon de Looier en ik trouwe vrienden
waren. We scheelden maar 'n paar weken in leeftijd. We speelden
meer bij de Looier in den hof dan bij ons, want hullieën hof
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was veul groter as den onze. Ze hadden nogal wa appelbomen
staan. Langstele, Tootappels, Ravesteiners en kruidores en
biezeme en errebezies. En veur in den hof s~ond 'nen bos kruinagels. Die bloeide altij begien Maai.
Da zou ik nie zo goed weten. Maar as ons vaoder verjaarde den twidde Maai - dan kreeg altij de eeste blommen van de
kruinagels van vrouw de Looier. Toen waren er nog gine blommenwienkels net as nou!
En aachter in de hof bij Drik de Looier haje ze 'n mooi
zomer huis. Gin getiemerd huis mar 'n gegroeid zomerhuis van
krentebosse. En as die in Juni in bloei stonden, dan was het
net een feesthuis en daor spulden wij dan moederke. Cor was
dan moeder en Joke was kiendje en Toon en ikke waren dan om de
buurt vaoder en onze Jan en To Meeuweze waren, dan oom en tante die op veziete kwame. Toon had ook wel eens 'n vogeltje of
'n knijn in 'n kooi en toen was er 's 'n vogeltje of 'n kenèntje dood gegaan en Toon had van zullie vaoder 'n segarekiesje
gekregen en daar had ie da dooi beesje ingeleed. En toen hebben we 'n grafke gegraoven - wij wiese percies hoe da moes
want Toon woonde neffen 't kerkhof - Daarna hebben we de Mies
gedaan en het beesje begraven.
Aan een van de appelbomen hadden we aan een van de takken van
de kermisappelboom 'ne sturel gemaakt en mochten wij dan om de
buurt in sturele. Dan wier het avertoe nog wel eens ruzie als
er ene telang in bleef zitten of als er wa te hard gedouwd
wier - Dan kwaam vrouw de Looier wel 's kijken: "Gin ruzie en
aanders nar huis, hoor! Dan kunde bij Keekes ruzie gaon maoke!"
'n Ander spel, dat prakties alleen op het schoolplein werd gespeeld, was "duvele". Op het plein werden twee strepen getrokken (zo mar met de klomp in het zand) van den ene boom dwars
over het schoolplein en ook bij den derden boom dwars over
stonden lijnen. Tussen die lijnen stonden dan aanvankelijk drie
vangers, kenbaar door 'n zakdoek om den arm (de duvels), die
de overstekers bij het oversteken van lijn één naar lijn twee
met drie tikken trachten te vangen. Om de vrije lopers, die
niet wilden oversteken mochten de duvels de onwilligen gaan
inhalen, maar dan mochten de vrije lopers de duvels al slaande
("duvelen'') terug binnen de lijnen te drijven. Als alle lopers
duvels waren geworden, begon het spel opnieuw. Dan werden de
drie laatst gevangenen de drie eerste "duvels".
Dan nog iets over de benaming van enekel algemeen bekende spelen:
Verstoppertje spelen, heette in Bavel "akkreje"; elders werd
het wel "verstekeling" genoemd. In Chaam heette dat "piepke
lwooze". Misschien zijn er nog wel andere namen voor.
Het spel "krijgertje spelen'', heet ook wel "tikkertje". Nu
heette dat vroeger in Bavel "poetje takken". En nou kenden WlJ
vroeger daar nog een variatie op: "Ongelukkig poetje takken".
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Op de plek waar je door de vanger getikt wqerd, moest de
vanger doo rgaan met je ene hand op de geraakte plek.
"Jaren aannemen" deden we vroeger ook riog wel eens op het
schoolplein. Er werd in een hoek van twee muren een kwartcirkel
getrokken. Het aantal spelers werd geteld: b.v. 15. Eén van de
zwaks te spelers begon dan met het hoogste aantal "jaren"
(d.i. het aantal loopkeren(vangkeren) die hij denkt nodig te
hebben om de loslopers te vangen. Natuurlijk werd dan direct
een kleiner aantal vangkeren geroepen. Degene die het laagste
cijfer noemt wordt dan "aannemer", gaat dan in de kwartcirkel
staan en roept "ik kom". Heeft hij in het aantal jaren dat hij
geroepen heeft alle vrijelopers gevangen dan krijgt hij applaus,
zo niet boe-boe geroep en dan begint het spel weer opnieuw.
'N ec ht jongensspel is van ouds het bokspringen in zijn verschillende vormen. In Bavel heette dat "foepjeeje". De simpelste
vorm was: "lopende foep": een rij jongens lopen achter elkaar:
de eerste bli.jft gebukt :;;taan, de tweede springt erover en
blijft daarna even verder gebukt staan, de derde springt vervolgens over 1 en 2 en blijft als derde gebukt staan enz.
Een andere vorm was: Foepjeje mee damme (kan alleen op zand).
Een jongen gaat gebukt staan, hoofd links (gezien van de
aanloper) zit achter den dam(een zandruggetje) vlak rechts.
Als alle springers gesprongen hebben maakt de bok een nieuwe
dam+ 1/4 meter verder en gaat daar achter staan. De springers
beginnen opnieuw; wie de eerste dam intrapt of er over start
of de bok om springt is af en moet de plaats van de bok innemen enz. Ook kan men in plaats van dammen de bok telkens verhogen.
Dan nog een ander echt jongensspel was het hoepelen. In Bavel
heette da "rjeepe". Da kon mee 'n ouw fietswiel zonder spjeeke.
Dan douwde mee 'n stokske in de velg dieen hoepel vuruit. Mar
veul harder konde laoopen mee 'nen ijzeren hoepel diege bij
Jan den smid in 't Haantje kont laote maoke. Het liefst gienge
me nar het bos bij Mienuze. Daor hadde berg en dal en dan
deeën wie berg af het verste kon komen agge oewe rjeep boven
aan de berg 'n zjeeer nar beneje gaaft.
Da Mienuze bos was flakken bij de Bavulse Haai - Daor hadden
de soldaoten in de mobelezaosie allemaal lwoopgraove gemokt.
Daor deeje 'me dan saldotje tenmienste as de saldaote d'r nie
waren.
As de saldaote van 't zesde er waren, dan gingen me trouwens
ook kijken. Van oons moeder hajje me bekaant altij appels meegekreegen. We hajje 'nen boom mee citroen appel staon. Die
zaagde bekaant nerreges; mar lekker dat die ware. Nou die name
we dan mee nar de haai. En as de saldaote dan rust hajje verkochte me die appels aon de saldaote, die dost hajje van het
oef ene. Soms krege 'me wel nikkeltje veur· 'nen appel - ast 'ne
grwote was tenmienste. Daor konne me dan bij oons moeder klies-
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katjes veur kwoopen, mar de liete me dan Toon de Loojer doen
of Jan van Naontjes en die djeelde me dan ook mee naturelijk.
Nou denk ik in eens aon de konigin. Die is op 'ne kjeer 'smerreges hjeel vruug nar de saldaote kome kijke op de Baovulse
Haai.
Oons vaoder was heel vruug wakker geworre van lewaai op straot.
Hij was benuwd wat er aon 't haandje was. Hij nar buite en
daor ware allemaal saldaote en die hajje-n-'t ammel over de
konigin. Ons vaoder riep gaauw oons moeder en al d'aandere.
Onze Jan en ikke moc hten ook nar beneje komen: gaauw broek
en 'ne frak aon en nar buiten, de konigin zo er zo zijn - Ja
daor kwaam 'ne schoone zwarte nuwen auto aongereje en op het
Kerkplein vlak veur de deur van de herreberg van Jaoneke Pijpers stapte een juffrouw uit - was da nou de konigin en ze
had ginne kroon op en ginne flewele maantel aan. Ze wier op
'n mooi bruin pèrd geholpe mare ze bleef zitte mee twee bjène
aon eene kaant. En toen gieng 't in volle draf nar de haaj
op aon. Hoge officiere d'r veur en d'r aachter. Wij moessen
van oons moeder wir gaauw terug nar bed. Mar ik geloof nie
da me nog geslaopen hebbe. Naderhaand hebbe we nog gehoord
da de konegin Hofkes nog bekaant omver gereje had. Laoter op
den dag heed de konigin d'r pèrd nog laote drienke aon de
put bij Sjo van der Ao! Laoter in 'nen feestoptocht van de
vrede hebbe ze nog 'ne waoge gemokt mee 't huis en de put van
Sjo van der Ao d'r op.
Nou denk ik in eens wir aon stel aandere pèrde die ook dost
hajje. De twee van die zwaore Belze pèrde. Ze stonde mi z'n
tweeë vur 'nen oets mee twee zware lange bwome die haje ze
uit 't klokkebaaye bos geslept. Bij Kees de Bakker hieuwe ze
stil. Dir waren twee voermannen bij en die hadden heel den
dag gesjouwd in het bos en hajjee dost. Nou zulde zeggen: dost
en bij Kees den Bakker stoppe? Ja in diee tijd had Kees den
Bakker neffe z'nen bakkerswienkel ook nog 'n herreberg.
- Ik heb er met Piete, z'ne zeun, nog wel eens gebiljard da tussendeur! - Mar die voermannen hajje dost en zo te zien
waren ze ook bij de Brouwers al wel aan gewiest. En omdat het
ene pientje op het aandere was gevolgd, haj 't nog al lang geduurd, vur da zij bij d'r grijze knolle terug kwame. Toen krege
ze mejelije mit d'r grijze knolle. Ze gienge trug in de herreberg en kwaame alle baai terug mee 'n glas bier vur die goeie
trouwe knolle. Vermoedelijk zijn ze goed in 't Gieneken aongekome; anders had 't wel in de kraant gestaan.
Tot nog toe heb ik met gedachten - zo merk ik - veurnaomelijk
in de zomer. geleefd. Maar ook de wintertijd gaf z'n ontspanning:
Als het maar eens wou s neeuwen!!! dachten we al in November en
zeker in December . Kwam er dan eens een flink e bui en bleef de
sneeuw een paar dagen liggen, dan hadden we zó een slibbe rbaan
gemaa kt en ging e r al gauw een s li e rt j ongens en me s ke s -
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liefst om en om achter mekaore glijdend de baon over. Viel er
een meske - natuurlijk een meske!-dan was er als de kippen 'ne
jongen bij om heur heel gedienstig op te helpen.
Bleef de sneeuw langer liggen en kwam er dan op de koop toe 's
nachts nog een laag bij, dan moesten er sneeuwmannen gemaakt
worre en met sneeuwballen gegooid worden, zodat er wel veldslagen werden geleverd met sneeuw. Zelfs op het schoolplein. Ouderen zullen het nog wel weten, dat de ouwe jongensschool of
Aloysiusschool, eerder nog een gemeenteschool, dat boven in de
gevel stond: GEMEENTESCHOOL. Als we tegen elkaar uitgevochten
waren, gegonnen de grootste jongens - vindingrijk als de geleerdste waren de T boven in de gevel als doelwit te nemen.
Was de T helemaal onder de sneeuw verdwenen, dan was het doel
bereikt GEMEENESCHOOL en ging er een hoera op.
(Tussenhaakjes: toen ik afscheid nam van die oude school kreeg
ik als aandenken uit handen van meneer Baeten een tableau met
twee tegels uit die oude titel de T en de E + de oude afgekeurde schoolbel - heel geestig en zinrijk!). Maar als de sneeuw
lang bleef liggen, werden goeie gooiers vindingrijk. Dan moesten de schoorstenen of Bavelser gezegd "de schouwen" van oude
huizen het ontgelden. Zo gaan nog steevast in strenge winter
de praatjes rond, dat kwajongens zo goed konden gooien dat hun
sneeuwballen bij Jan Ballemans en bij Willemke de Kievit terecht kwamen in pappot die boven het vuur hing. En wie er
vroeger met 'n sneeuwbal over de kerk kon gooien, weet ik niet,
maar het zou mij niks verwonderen, dat het "de Keun" geweest
is of veel vroeger nog "de Fiep", want dat waren gooiers en
lopers, nou!
Maar in de winter werd er ook geschaatst. Als er veel hemelwater gevallen was, had "de Laai" toen nog een prachtig kronkelende beek, het overtollige hemelwater over zijn oevers naar
de omliggende weien verspreid; ging het dan vriezen en bleef
het een paar dagen aanhouwen, dan bonden wij onze houten blokjes met krulijzers onder en leerden wij met vallen en opstaan
glijden; wat WlJ al trots "schetse" noemden. Dat was in de
Bunder. Maar als het in het najaar weinig, of niet geregend
had en wilde het een paar nachten vriezen, dan konden de
schaatsliefhebbers op de Bavelse Hei terecht: kinderen en beginnelingen op het kleine ven (waar nu de voetbalvelden van
"Bavel" liggen; de grote en kundige schaatsers hadden dan de
beschikking over het Grootven ook de Dubbele Katen (vermoedelijk een verbastering van "duplicaten") genoemd. Dat was een
groot ven, dat vele bunders besloeg, ongeveer van 't huis van
Kees vd Veeken tot waar vroeger de Zatte Gracht liep (schilderachtig kronkelpad van ongeveer het zuidelijkste punt nu van
de tennisbanen tussen vliegdennen door naar de groene rand van
het Ulvenhouts bos achter de oude "Fazanterie"). Hardrijders
zag je daar niet veel, wel kunstrijders, die de kunst van het
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"buitenover rijen" verstonden (onze Wi llem, alias Br.Cornelius,
was er goed in).
Was er geen ijs of geen sneeuw, dan moest men zich behelpen
met "ganzeborden", kienen, dammen en kaarten. Van de kaartspelen waren toen het "bieän" en "rikken" het meest in zwang.
Bridgen was toen nog niet zo ingeburgerd, dat is later pas gekomen. "Jokeren" was toen ook al bekend evenals het "harten
jagen". Voor kleine kinderen werden de speelkaarten ook gebruikt om te "liegen".
Laat ik mijn jeugdherinneringen devotelijk afsluiten: In het
oktaaf van Sint Anneke 26 juli gingen drie Bavelse moeders,
vrouw Meeweze, vrouw de Looier en ons moeder, Keeke van Naodeze,
altij samen op bedevaart nar Mulleschot. Ze kwamen terug als
het Lof uit was en ze de snoepkramen eens langs gewiest waren.
Na vier ure gingen wij ze tegen langs den Bolberg, Lendonk as zo wijd kwamen tenminste langs het padje van Verstijle. Ik
zeg wel "wij", maar dat waren dan To en Sjaak Meeuweze, Cor,
Joke en Toon de Looier en onze Jan en ikke. Als we tot in Verstijlespadje gekomen waren, kregen we steevast een standje da
me zo wijd gekomen waren. Mar ge begrep wel: dat dee onze
nuwsgierigheid nar wa ze vur ons meegebraocht hajje van de Mulleschotse kermis. Gin peperemunte, of klieskatjes die konne ze
bij oos thuis in de wienkel ook wel kwopen. Neeje: kleur zuurbolle! Die iedere een aandere kleur hajje ache ze uit oewe mond
haolde. En illestieke mannekes! Want da de spissialliteit van
de Mulleschotsekermis; ze zeeien ommes altij tegen de opgeschote
meskes: "Ge mot nar Mulleschot gaon in 't oktaof van Sient
Anneke, dan kornet wel goed. En dan zongen de opgeschote jongens:
"Kom mar nar Sient Anneke, dan krijgde gij een manneke". En
daarom konde op al die kraome ellestieke mannekes kwoope! Mar
as wij de drie moeders tege gienge, dan bleef het nie bij zo'n
illestiek snoepke, want om debuurt trakteerde één van die drie
moeders, net zo lang tot damme thuis waren.
Toch nog 'n spelleke dat meskes nog al eens deeje om de tijd te
dooien, as ze op 'n klender bruurke of zusje moessen passen.
Dan hadden ze gewoonlijk wel gezelschap van één of meer vriendinnekes. As de klène zoet was, hajje z'r gin last mee, mar
assie begos te jengele, dan gienge ze kakkestoelemaaie doen.
Ut meske of den brak wier dan tussen twee meiden ingestureld
en dan zongen ze: Kakke stoele maaie en de wend die kom van
Traaje en assie nie van Traaje komt dan komt ie van Kakke stoele maaie! (bis-bis-bis!)
Over "sturele" gesproken - Wa gongen wij gère speule bij de
boeren in de schuur of in de stal bij de boeren in de zomer
as de bjeeste in de waai liepen - net as bij Toon Beenákkers
op den Bolberg mee Nis en F~áans Beenakkers - en bij Koos
Meeuweze op Trevort en bij Jaon Roinme op Lendonk en gienge me
mee Keeze en Janne snoeke in de Schootjes
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HET H.HARTBEELD BIJ HBT KLOOSTER VAN DE PATERS IN
BAVEL.
door Pater Dagobert Gooren ss.cc.'f"

In het begin van de twintiger jaren werd er een groot gipsen
H.Hartbeeld geplaatst in de hal van het klooster van de paters der H.Harten te Bavel. Het was feitelijk te hoog voor
deze ruimte en paste eigenlijk niet in de fraaie hal van de
villa uit 1866 die de paters in 1916 hadden betrokken. Het
beeld was een kopie van het bronzen H.Hartbeeld, dat vóór
de St.Jozefkerk op de Heuvel in Tilburg staat en ontworpen
is door August Lemmens uit Roermond; dit werd op b november
1921 onthuld. Van dit beeld werden gipsen kopies in diverse
maten in de handel gebracht. Eén hiervan kwam in he t klooster te Bavel terecht. Begin jaren vijftig ontstond het idee
om dit beeld in een aangepaste kapel over te brengen naar de
voortuin van het klooster. Maar de gemeentelijke schoonheidscommissie van Nieuw-Ginneken was hier tegen. Daarom besloot
men om het beeld alleen buiten te zetten op een bakstenen
sokkel. Dit gebeurde op 24 september 1952. Wel moest het
beeld voorzien worden van een extra beschermende verflaag .
Maar gaandeweg bleek dat men geen rekening had gehouden met
de sterkte van de natuurelementen. Er moesten ingrijpender
maatregelen genomen worden. In het begin van de zestiger jaren maakte men een mal van het beeld en werd er een geheel
nieuw beeld van beton gegoten, dat van binnen goed versterk t
was. Het resultaat was wel geen kunstwerk, maar wel een getrouwe kopie van het origineel. Het staat op dezelfde plaats
als het eerste en tevens op een bakstenen sokkel, voorz i e n
van een aangepaste beplanting .

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 88.
Heiligen in de weersvoorspelling 22 .
December - Wintermaand - Kerstmaand.
Christina koud en klaar (1 5-1 2 )
Brengt een vruchtbaar jaar.
Januari - Louwmaand - Sneeuwmaand.
Vries het in St.Veerle's nacht
Zes weken wordt er vorst verwacht .
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EEN 550 JAAR OUD ARCHIEFSTUK (2).
door Kees Leijten.

In deel 95 van dit tijdschrift publiceerde i k een tekst uit
1442.
Helaas was er een regel weggevallen in de Franse tekst.
De juiste tekst moet zijn:

1442 . 2 ma.rs

col l r=- c t eur de Li eçre. Florent Sapienti$ .r ecteur de l'eglise
paroissiale de Ginneken . du diocese de
Liege
inquiete en curie au sujet de

-i\u

ce benefi c e.s'en est fait pourvoir de

nouveau par Eugene IV et s'est oblige
a payer les annates . mais i l n ' a ~u
jouir de ce benefi c e :
il n'est do~c
pas tenu de payer les dites annates,Mandat de ne pas l'inquieter

EEN 550 JAAR OUD ARCHIEFSTUK (3).
door Dr . F.A.Brekelrnans.

Bij het artikel van Kees Leijten me t deze tite l, geplaatst
in Brieven van Paulus no.95, wil ik het volgende opmerken over
het bericht betreffende Florentius Sapientis uit de "Diversa
Cameralia".
Vooreerst wordt in dit bericht "inquiété" ver t aald met "belast",
maar naar mijn mening betekent het verontrust.
Op de tweede plaats moge ik een aanvulling geven op de betekenis van het woord "annaten". Volgens Dr .W.Nolet vormden deze
een pauselijke belasting (de "servitia") op beneficiën.
Zij werd geheven bij de benoeming van bisschoppen en abten.
In de 14e eeuw bedroeg zij 1/ 3 van de geschatte inkomsten over
het eerste jaar.
Sedert het jaar 1306 werd ook van de verwervers van lagere
beneficiën een taxe geheven, eveneens annaten genaamd. Gewoonlijk bedroeg deze de helft van het inkomen over het eerste jaar.
Tenslotte kan ik berichten , dat in het jaar 1478 een eind kwam
aan het bezit van dit beneficie door het overl~ jd e n van Florent ius Sapientis. In dit jaar werd - na een geschil tussen de
abdis van Thorn en de heren Johannes Beets en Joharnes van
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Aerssen - tot nieuwe beneficiant benoemd de subdiaken Ludovicus van Elsenbroeck. Deze was toen als kannunnik verbonden aan
het kapittel der O.L.V.Kerk te Tongeren. Hij betaalde in oktober van dat jaar voor deze benoeming een bedrag van dertien
rijnsgulden(Zie G.C.A. Juten, Consilium de Beke(1921), p.107).
Florentius Sapientis is dus van 1442 tot 1478 benefic iant
(rector) van de kerk van Ginneken geweest.

"

Naar aanleiding van het artikel De Molenlei door Drs.K.Leenders
(Brieven van Paulus no.95) wil ik over de loop van de Molenlei
het volgende opmerken: In dit zeer lezenswaardige artikel staat
op p.213: "Dit gedeelte zit zo wat onder de brede dam van de
Zuidelijke Rondweg".
Naar mijn meni ng stroomde de Molenlei ie ts noordelijker dan de
huidige, in 1964 geopende rondweg. Zij kwam aan de westzijde
van de Generaal Maczekstraat over het punt, waar nu een grasveld ligt, en liep dan naar de overkant ter hoogte van de
Steynlaan. Twintig jaar geleden was op di l punt nog het muurtje
van een bruggetje te zien. Van daaruit strekte de waterloop
zich uit naar de hoeve "De Blauwe Kei". Aan de zuidzijde van
deze hoeve, even ten noorden van de zo even bedoelde rondweg ,
ligt thans nog een open restant van de Molenle i ter lengte van
ca . 50 meter. Het is bij regenweer nog me t water gevuld.
Blijkens de kadastrale kaar t (o.a. die van landmeter L.C.A. de
Haan uit 1850) lie p de Molenlei vervolgens door tot de Ypelaar
en zo verder.
Als deze mening juist is heeft de Molenlei, in elk geval tot
aan de Blauwe Kei, dus niet onder de brede dam van de zuidelijke
rondweg gelopen.
De omlegging van het riviertje de Molenlei naar :de Wilhe l minasingel heeft niet nà de Tweede Wereldoorlog, maar reeds in de
jaren 1942-1 943 plaats gehad .

Dr . F. A. Breke lmans.

REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (14)
ve rzameld door Christ Buiks.
DOODSLAG BIJ HET MASTBOS, 1673.
Op dinsdag 26 juni 1673 was er bij het Mastbosch op de weg naar
Galder een woordenwisseling geweest tussen Adriaen Jan Cornelis
Cooningen en Paulus Anthonis Peter Sibs. Paulus had een mes getrokken en Adriaen lelijk geraakt. Aan de gevolgen van de messteek was Adriaen vervolgens overleden.
Nu waren er wel diverse verzachtende omstandigheden. De twee
jongelui'waren van jonghs af aen tesamen in een gebuert aldernaest malcanderen opgevoeyt'en waren ook altijd kameraad geweest. Paulus Sibs was altijd'een goet onnosel gesel, sachtsinnich van humeur, goet van comportement en vervreemt van alle
c rackeel en gevecht geweest'. Adriaen, het slachtoffer, was
trouwens met ruzie maken begonnen.
Tot' versoening en door Christelycke liefde en mededogentheyt
bewogen' accepteerden de familieleden het gebeurde als een ongelukkig toeval.
Wel moest de familie van de dader de onkosten van de begrafenis
en uitvaart betalen en ook de kosten van de mis.
Bij ernstige incidenten moes t de dader vaak boete doen, een of
meerdere bedevaarten houden, de familie van he t slachtoffer on twijken etc . (dan werd er ook een contrakt-een zoen- opgemaakt).
(bron: R540, f 306 ,306v).

80-jarige knecht beschrijft de landerijen van Nieuwenhuizen, 1598
Op verzoek van de renteheffers op de hoeve Nieuwenhuizen
verklaart de 80-jarige ex- knecht Henric k Jan Jacobs
welke percelen er vroeger bij die h oeve behoorden.
Hij diende op die hoeve onder de huurder Rombout Peeters
en ook al onder diens vader. In 1552 vertrok Rombout
Peeters van Nieuwenhuizen en ging ook Henrick elders
werken.
Gedurende de ti jd dat Henri ck op Nieuwenhuizen werkte
hoorden er bij die h oeve de vo lgende stukken grond:
- een 1/ 2 bunder l a nd t te dyer tyt genaemt het bolxken
- twee we ykens , 1 geme t , oostwaerts aenden brembosch
-een pleck erven, 1/2 buynder: den brembosch, te dyer
tyt uytgelopen hout ende b~em, oostwaerts aende merck
-een plexken beemden, 1 gemet: het hertste ve l denken,
oostwaerts aenden reep, westwaerts aenden Brembosch
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-10 lopensaet lant, westwaerts aen het bolxken
-een plecke erve, bergen ende dellingen (=laagten),
2 gemet: den hoeyberch, oostwaerts aenden langen
acker .. noortwaerts aen het hengstveldeken en den reep
-twee buynder beemden: den molenbeemt (die naederhant
totte voirs hoeve is gevueght)
-3
1/2 buynder lants: den leegen acker ofte den langen
acker, aende erve daer de huysinge mede op staen,
westwaerts .aenden hoeyberch, noortwaerts aenden reep
-3 buynder daer de huysinge mede op staet, oostwaerts
eensdeels aen derve van de blaucamer ende eensdeels
aenden grooten coolhoff

HERTOG JAN I GESTORVEN TE BAARLE-HERTOG?
door Ed Ragas

-1/2 buynder lants: den grooten coolhoff
-een acker lants 3 1/2 buynder: den hoogen acker, tegens
de hoeve van nieuwenhuysenover den wech oft binnennpat
oostwaerts
-een gemet vuytgedolven moeren
-4 buynder weyden over dandere syde van de hoeve vande
blaucamer nae Galder toe
-beemden, 2 buynder: den vlotbeemdt, oostwaerts aen
dervevan de blaucamer, noortwaerts aende merck
-een pleck heyden, 12 buynder, aen oft omtrent de hoeve
van Schoondonck
-een parthije beemden 7 1/2 buynder in crayenest onder
de Haege.

Wat nog geen enkele geschiedschrijver of chroniquer van onze
enclavegemeenschap ooit had ontdekt, ontdekte auteur Geert van
Lierde en maakt er melding van in zijn boek "Bier in Belgiê";
Hertog Jan I van Brabant is te Baarle-Hertog gestorven.

De eigenaresse, juffrouw Roovers, was in het bezit van
zowel Nieuwenhuizen, Schoondonk als de Blauwe Kamer
en wisselde stukken land uit van de ene hoeve naar de
andere. Nieuwenhuizen verloor zo: een acker van 3 1/2
buynder: den langen acker, een gemet moeren, het bolcxken, twee weykens van samen 1 gemet, het hengstveldeken,
den brembosch, den hoyberch, den grooten coolhoff, de
4 br. weyden en den vlotbeemt.
De 12 buynder heyden bracht ze onder bij Schoondonk,
terwijl tenslotte de 7 1/2 bunder in Kraaienest onder
Princenhage verkocht werden.
Enkele percelen voegde zij echter aan Nieuwenhuizen
toe nl.: 2 buynder beemden, die ook genoemd werden "den
Molenbeemt", den Reep en 10 lopensaat land.
Henrick Jacobs beschikte over een goed geheugen daar hij
na bijna 45 jaar nog precies de namen, de grootte en de
juiste ligging van elk perceel kon omschrijven.
Het belang van de renteheffers was natuurlijk dat zij
nu wisten bij we·lke boerderij de percelen, waaruit zij
geld ontvingen, behoorden.
R819, f26v, 27, 27v

Leuven wordt dikwijls bestempeld als de hoofdstad van het Belgisch bier. De vestiging van het vroegere Artois, nu Interbrew,
is daaraan zeker niet vreemd. Als we teruggaan in de geschiedenis
komen we ook de naam tegen van Hertog Jan I van Brabant, meestal
bekend als bierkoning Gambrinus. Jan Primus regeert van 1261 tot
1294 als hertog van Brabant en oogst roem na zijn overwinning in
de slag van Woeringen (1288). Na deze veldslag tegen de Graaf
van Gelre annexeert hij Limburg. De overlevering wil dat hij een
groots en rijkelijk met bier overgoten feest organiseert voor
zijn soldaten. Om hen toe te spreken, klautert hij boven op een
stapel vaten en zet zich schrijlings op de hoogste ton met een
bierkroes in de hand. Zijn liefde voor steekspelen zou hem uiteindelijk fataal worden, want tijdens een toernooi in BaarleHertog wordt hij dodelijk getroffen.
In het dialect verbastert zijn naan Jan Primus tot Gambrinus en
Cambrinus. Voor de middeleeuwse (en wellicht ook latere) brouwers
moet hij heel wat betekend hebben, want niet alleen in Belgiê,
maar ook in Frankrijk en Duitsland wordt hij als bierkoning geprezen. Naar verluidt, zou hij tijdens een driedaags banket in
Brussel zomaar eventjes 388 literkroezen achterover gegoten hebben.'

Dit lezen we in het Info-Bulletin no.1 van 1993 van Bierclub
Brouwershuis pagina 10. Voor de volledigheid lezen we een
stukje mee in het Info-Bulletin.
'In het boek "Bier in Belgiê" van Geert van Lierde komen we het
verhaal tegen over Jan Primus ofwel Gambrinus. Al wordt hij vermeld in het hoofdstuk over Leuven, het ons welbekende BaarleHertog speelt hierin een vrij trieste rol.
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Tot zover dit interessante artike l over Hertog Jan I van Brabant .
Als geinteresseerde in de plaatselijke gesch i ede ni s vraag je je
onmiddellijk af waarom nooit iemand van dit belangrijke voorval
melding heeft gemaakt .
Hertog Jan I van Brabant was tenslotte niet de eerste de beste
en er is ge lukkig nogal wat over hem geschreven , dus in eerste
instantie de Grote Winkler Prins encyc l opedie er maar eens op
na geslagen. Daar vinden we direct wat we zoeken . Hertog Jan I
leefde van 1254 tot 1294 . Volgens de WP is hij gesto rven te Barle- Duc . Als je niet goed op de hoogte bent van de geschieden is
is de verl eiding inderdaad groot om dit te vertalen als BaarleHertog . Helaas is dat fout. Bar-le-Duc is de hoofdstad van het
voormalige Lotharingse hertogdom Bar . Bar-le- Duc ligt in NoordFrankrijk aan de bovenloop van de Maas in het huidige departe ment Meurthe- et- Moselle. Toch heeft deze historische dwaling
ons in i ede r geval weer een leuk verhaal opgeleverd .

BOERDERIJ " DE PAAL".
door Kees Leij t e n
Daar waar het Belgi sc he "Hei - einde " uitkomt op de Nederl andse
"Kers·elseweg" ligt de boerde rij "De Paal" met de grens paal
recht voor de deur . Pater Wilfr ied Mertens ui t Meerse l dreef
schreef er over in BvP 69 (p . 177 en 178) .
José Bui ks uit Rij s berge n zond me onl angs de namen van de
personen op de bijgeplaatste foto ' s .
In de Brabantse Almanak 1993 l azen we het onders t aande krantenbericht uit 1893 .

Uit : Nieuwsbrief Heemkunde- Kring "Amalia van Solms " BaarleHertog- Nassau (Jrg8 nr . 3 septemb er 1993)
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KN I PSE L UIT 1893 .
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20 juli - Niet ver van Ginneken, bij de grens van België,
aan den zoogenaamden 'Paal', bevond zich eene landbouwerswoning, bewoond door Van Opstal. Deze woning met de schuur zijn Vrijdag een prooi der vlammen
geworden.
Onder het branden· miste men het kleinste kind, een
wicht van een paar jaren. Overal werd gezocht, docht
nergens werd het knaapje gevonden. Eindelijk ja, daar
zat het in een zandhok onder het bakhuis, in gezelschap
van den hond, die zijn kleinen makker hier veilig waande. Een man, die het kind daar zag, wilde het spoedig
naar de in angst verkeerende ouders brengen, maar de
hond duldde niet, dat men zijn beschermeling zou aanraken en beet zelfs den man in den arm.
Eerst nadat de ouders nader kwamen, liet het dier het
kind uit het zandhok gaan.
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SCHATTEN BIJ PAULUS 5.
door Kees Leijten.

Voor de vijfde maal organiseert Paulus van Daesdonck dit jaar
onze eigen "Kunst en Kitch" dag onder de naam Schatten bij
Paulus.
Op zondag 30 januari 1994 zullen vijf deskundige taxateurs
hun licht weer laten schijnen over de vele grote en kleine
stukjes Kitch en Kunst, die U hen toont in de nieuwe schuur
van de Pekhoeve te Ulvenhout.
De vijf taxateurs zijn:
- Laurent de Beer
- Jozef van Kerkoerle
- Max Langeweg
- Anton van der Lee
1915

Fam Sprangers v.l.n.r. Fons, Louis, Jan, Adriaan Sprangers,
Cornelia EN To.

- Ad van der Schoot

:Goud, zilver, edelstenen, sieraden.
:Horloges, klokken.
:Schilderijen, oude prenten.
:Heemkundige zaken, oude munten, archeologie, oude boeken.
:Glas, kristal, keramiek, porcelein,
aardewerk, zilver.

De toegang bedraagt f 2,50 en elke taxatie ook f 2,50.
Paulus verwacht velen op zondag 30 januari a.s. op de Pekhoeve
tussen 13.30 uur en 16.00 uur.
Maar kom wel op tijd!

DE JONGE WACHT.
Op het eind van de dertiger jaren bestond in Nederland een
Katholieke jeugdbeweging "De Jonge Wacht".
Na de oorlog hoorde men er niets meer van.
Het was een organisatie die veel weg had van de verkennerij.
Wie weet er meer over? Wie was er bij en kan ons verder daarover informeren?

1907

Fam Sprangers wonende boerderij "De Paal" Meerseldreef .
v.l.n.r. met paard Jan, op het paard Fons, Marie, met hond
Frans, drie onbekenden, To, Cornelia, Maria, Isabella Sprangers-Kerstens, op paard Louis en Adriaan S prangers de twee soldaten er achter zijn ook onbekend.

MET DE TRAM MEE.
Dit voorjaar zal "on~e'' tram weer rijden. De eerste rit gaat
natuurlijk naar Ginneken. Wie is er nog met de tram naar Ginneken gereden (vóór 1920) en wie kan daar iets over vertellen?
Bel het door naar ons redaktie-adres! (612742)
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TENTOONSTELLINGEN.
door Kees Leijten.

5"

SEBASTIAAN, MARTELAAR OF MYTHE.
In het Markiezenhof is er tot en met 9 januari een schitterende
tentoonstelling te zien over de volksheilige Sebastiaan.
Naar Sebastiaan zijn vele van onze Brabantse Zonen ge noemd,
maar ook de schuttersgi lden dragen vaak zijn naam.
De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken van 14. 00 tot
17.00 uur (behalve maandag)
Over Sebastiaan zegt de folder het volgende:
KOLLEKTIE PAULUS 1 MUSEUM 92.

Seba;tiaan

Op 12 november werd Paulus door burgemeester Peter van der
Velden verrast met twee olieverf schilderijen (zie artikel in
dit blad).
Daarnaast kwamen er weer van allerlei spullen binnen.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:

Sebastiaan is ongeC\\·ijfel<l één \ïm de meest tot de
,·erbeelding ;prekende heiligen van het christendom.
\'olgens de legende ,,·as hij aan het eind ,·an de derde
eell\f officit-r in het Romeinse leger \·an keizer
Diocle tianus. HU maakte Yan deze ,·ooraanstaande

positie gebruik om in het geheim ,·elen tot het christelijk
geloof te bekeren.

Bibliotheek.
Informatiebladen Nieuw-Ginneken - div. oude boeken.

\\°anneer Diocletianus dit ontdekt, geeft hij opdr.i.cht
hem \<lst te binden en met pijlen te doorboren.
Sebastiaan overleeft deze foltering, rr.aar ,,·ordt opnieuw
gegrepen en sterft alsnog de marteldood.

Curiosa
Sigaretten-aansteker - 5 tegels Ginneken - 2 tegels Bredase
kerken - 2 grote schilderijen.

Al in dt: \Toege middeleeuwen onL"taat er rond
Sebastiaan een niet onaanzienlijke cultus: hij wordt

\·ereerd als martelaar, maar rnoral als pestheilige. Dit
laatste dankt hij aan zijn attribuut, de pijlen, ,·an
oudsher symbool ,·an onhe il en pest. Dezelfde pijlen
maken hem tevens tot beschermheilige van de
schuttersgilde.

Devotionalia
Zilverkleurig kruisbeeld.

Sebastiaan speelt echter ook een belangrijke ro l in de

Electra
Oude telefoon.

ht'eldenrle kunst. \'anaf de midrlelet'm,·en tot heden is
hij t"en inspiratiebron n1or tallozt' kunsten aars in h<:el
Europa. \'ek prachtige schil<lerijen en hl'clden ge tuige n

Foto-archief
36 Foto's Anneville e.o. - dia's Anneville - foto klooster Bavel

hierYan .

Daarnaast nntsta:u e r mt:t 11a1111: i11 de ~Oe eem,· rond
Sehas1ia~111 t"en om,·angrijkc: cultus hi1111t·11 dt' ga,·mon·mcnt

Gerhard Lentink : Sebastiaan - Martyr (1984 - 1985)
hout, staal, aluminium, plexiglas, 80 x 159 x 223 cm
foto: Reinout van den Bergh, Breda

BRABANT BOUWT IN BAKSTEEN.
In het museum "De Gulden Roos" kunt U tot en met 6 januari een
tentoonstelling bezoeken die een beeld gee ft van de ontwikkeling
van de na-oorlogse baksteen- architectuur in Noord - Brabant .

1923.

Kelder
Gevulde weckflessen.
Keuken
Snijbonenmolen.
Kleding
Kraagbaleinen - manchetsknoper1 - boordenknopen.

BRIE.VEN WIN PAUWS

Land- en Tuinbouw/Veeteelt.
Gref - vlagzeis .
Metselaar
Voegspijker .
Oudheidkamer
Gehaakte kleedjes - olielamp .
Religie
Oorkonde H. Familie .
School
Bijbelplaten - bijbelmateriaal - aantal leesboekjes .
Speelgoed
Leesplankje .
Sport en Spel
2 paar schaatsen .
Timmerman
Klauwhamer - schrobzaag .
Uniformen
Uniform Rijkspolitie.
Winkel van Sinkel
Sigarettendraaier - sigarendozen - pak stijfsel - Van Melle blik
diverse koektrommels - tabaksdozen - doos met soorten garen.

De schenkers waren :
Mevrouw , de heer , de familie J.v . d.Aa, N. Bastiaansen, J.de Constant-Rebecque , J . v Dorst , C. v Ginneken, W. Hamel, J . Heuvel mans, J.Hoefnagels, P. Leijten- Graumans, N. v Loenhout, C.Neefs,
R.Overdiep , J.Raats, J . Snepvangers , J . Sommen, M.Tijs, P.v . d . Velden, J . Verhoeven, J . Voermans, Zrs.Franciscanessen.

UITSPRAAK 90 .
Een verstandige onthouder
Drinkt af en toe een glaasje (G . K. Chestèrton)

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus · van Daesdonck"
te Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
Het verschijnt vijf ma al per jaar en geeft naast veel info rmatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
gemeente Nieuw-Ginneken .
Redaktie .
Redaktie-adres
Omslagtekening
Lay-out

c .J.M . Lcijt e n en J.C. van der Westerlaken
Craenla er 18, 4851 TX Ulvenhout, 076-61 27 42
Ir .B. Dussel dorp
C.J .M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" "" we r d opgericht 3 april 1975 en koninklijk
erkend als vereniging op 25 noveniber 1975.
De vereniging is inge s chreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
Sekretariaat :
Bankrekening
Girorekening

Abd ij van Thorns t raat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
52.18.33.639 t.n.v. Paulus va n Daesd onck
37:13.311
t . n . v . Paulus van Daesdonc k

Ledenadministratie
Pa ulus van Daesd onck, Pos tbus 89, 4850 AB Ul venhout
MUSEUM
De heemkunde kr i ng hee f t ee n e i g en hee mkund i g mu se um op he t a dres Pennend i j k 1.
Het museum is geopend de 1e z ondag van de maa nd van 14. 00 uur - 17.00 uur e n
e lke woensdagmid dag va n 14. 00 uur - 16.00 uur.
Voor groepen op ve rzoe k . Sc he nkingen voo r de ko ll e k tie g aarne in het mu se um o p
werkdagen van 8. 30 uur - 16 . 30 uur .
BESTUUR
J.C. v . d .
C. J.M .
J . A. v.
W. A.
H. J.M.
A. P. J.M.
J . A.M.
A. M.M.
J.M.E . M.

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Me eren

Luijten
Gra uwmans

Verkooijen
.Jespers

1993
199 1
199 1
1992
2e secretaris
penningmeester
1992
2e penningmeester
1993
1992
technisch koOrdinator
medew. Galder/Strij beek 1993
medew . Ulvenhout
199 1
voorzitter

vice-voorzitter
secretaris

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw - Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constant ia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1- 20 (1983 - 1986 )
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in oud- en Nw. Gi nneken
1904 Gouden Paulus
1985 Tussen Witte Wolk en Anne ville
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerke n in Bavel
1987 Wande len in Ulvenhout (Callo t)
1990 liet Mastbos en het we rk van houtvester van Schermbeek

J.M.E . M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C. J.M. Le ijten
H.J . Dirveft, K.A.H.W. Leenders e.a.
Dr . J.L . M. de Lepper
H.J. Oi rve n, J.C. van der We s terlaken

J.C. en R. van der Westerlaken
Drs . H. J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir . Chr. Buiks
A. M.M. verkooijen e.a. (B.v.P . 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e . v . a. (B.v.P. 50)
Jac Je spers (u itve rkoc ht)
Jac Jespers en Drs . Harry Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker ss.cc.
Ir. W.J. llonekamp, M. P . C. Sc heeper.s
A.J. Spierings

LIDMJ\ATSCllJIP
ne t verenigingsjaar van d e hee mkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus .
Naa st diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex c ursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit.
net li.dmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
ve renigingsjaar 1993-1994 f 25,-- per jaar.

