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Bij de voorplaat: Rond 1875 was er weer een grote overstroming van de Maas. De inwoners
van Rosmalen, die hier veel van te lijden hadden, vertrokken naar de hogere zandgronden.
Deze familie had een plaatsje gevonden in de school.
Een tekenaar van de Katholieke Illustratie trok rond in het getroffen gebied en maakte onder
andere deze tekening voor de Katholieke Illustratie (M. der Kinderen)

IN MEMORIAM TOON HEUMANS

N a een korte ziekte, die zich aanvankelijk niet ernstig
liet aanzien, is op 4 augustus jl., in de leeftijd van 66
jaar, ons medelid Toon Heijmans overleden.
Toon was, geboren en getogen in Rosmalen, in hart
en nieren Rosmalenaar, met grote belangstelling voor
meerdere facetten van het verleden in het algemeen
en van onze gemeente in het bijzonder. Het was
daarom niet zo verwonderlijk dat, vooraleer in
Rosmalen onze Heemkundekring werd opgericht, hij
al lid was van de Heemkundevereniging Nuwelant te
Nuland. Toen deze vereniging op 1 8 oktober 1 988
een informatieavond organiseerde om te bezien of er
ook in Rosmalen belangstelling bestond voor een Heemkundekring, was daarbij als
vanzelfsprekend Toon aanwezig. Hij toonde zich onmiddellijk een groot
voorstander van het oprichten van een eigen Heemkundevereniging in Rosmalen
en was er erg blij mee, dat begin 1 989 de oprichting een feit was. Toon heeft dus
aan de wieg gestaan van onze vereniging.
Hij was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten en vaste deelnemer aan onze
excursies en fietstochten. Hij was actief lid van een aantal werkgroepen en als
zodanig nauw betrokken bij de voorbereiding en inrichting van onze tentoonstelling
in oktober 1990 en bij het archeologisch onderzoek in 199 1 op de plaats van de
voormalige St.-Josephschool nabij de St.-Lambertuskerk.
Het was niet zijn aard om bij al zijn activiteiten op de voorgrond te staan. Rustig,
weloverwogen en met kennis van zaken heeft hij met veel plezier en in vooral
goede harmonie met anderen veel werk voor onze vereniging verricht. Hij was
altijd aanwezig; hij stond steeds voor eenieder klaar en je deed nimmer een
verheefs beroep op hem. Zijn betekenis voor de Heemkundekring Rosmalen werd
dan ook binnen onze vereniging door eenieder zeer geacht. Niet alleen omdat hij
zich erg verdienstelijk maakte, maar ook vanwege zijn sympathie, die hem zo
kenmerkte. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
Zijn definitief afscheid is in de eerste plaats voor zijn vrouw Sjaan, zijn kinderen
en zijn kleinkinderen een groot verlies. Maar evenzeer voor ons is het een
jammerlijk gemis, dat hij niet meer in ons midden is en dat we voortaan
verschoond moeten blijven van zijn aanwezigheid en de waardevolle inbreng in het
wel en wee van onze vereniging, die hij een zo warm hart toedroeg.
De voorzitter,
Th.GJ.M. Derksen
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VAN DE REDACTIE

Na deze droevige inleiding van onze voorzitter is er hier plaats voor een zeer
verheugende mededeling: de Rosmalla bevat dit keer maar liefst kortere of langere
artikelen van acht verschillende auteurs! Weliswaar zitten hier ook de bekende
schrijvers bij, maar de vooruitgang is aanzienlijk. Alle auteurs hartelijk dank. Laten
we hopen dat we op deze manier ook volgende Rosmalla's zullen kunnen vullen.
Reeds in nummer 1 van dit jaar werd aangekondigd dat er een monumentenboekje
zou verschijnen over de Rosmalense monumenten. Dit boekje verschijnt binnenkort
en vormt tevens het eerste deeltje uit een serie boekjes onder de naam Rosmalla
Extra. Volgende deeltjes zullen over andere, tijdloze, onderwerpen gaan die op
Rosmalen betrekking hebben. Leden van de Heemkundekring en abonnees van de
Rosmalla krijgen dit eerste deeltje te zijner tijd in de bus.
Een volgend themanummer zal waarschijnlijk gaan over het eerste lustrum van de
Heemkundekring Rosmalen. Eind volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat
Rosmalen werd bevrijd. Dit laat de Heemkundekring niet ongemerkt voorbijgaan.
Bij dezen vragen wij daarom alvast om kopij hiervoor.
Tot slot nog een mededeling van zakelijke aard: het redactieadres was tot nog toe
gevestigd bij Mari van de Ven aan Martinus Nijhoffstraat 8. Omdat hij nu in
Leuven gaat studeren en zodoende slechts in de weekenden bereikbaar zal zijn,
leek het ons een goed idee om het redactieadres te verplaatsen naar Harry
Coppens, Stationsstraat 8, om de radactie goed bereikbaar te houden.
De redactie van Rosmalla,
Harry Coppens
Mari van de Ven
Wil Verstappen-Witlox

BIDPRENTJES

Henk de Werd
Een van de taken die ik mezelf gesteld had voor de 'grote' vakantie, was het
opnieuw ordenen en opschonen van mijn privéverzameling niet-Rosmalense
bidprentjes. Rond 1960, toen ik echt 'Rosmalen-ziek' werd, ben ik met de
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verzameling van Rosmalense doodsprentjes begonnen. Die collectie is inmiddels
uitgegroeid tot zo'n 2 000 prentjes. Bij het schrijven van de teksten onder de
fotocollectie van onze Heemkundekring was deze beidprentjesverzameling een veel
gebruikte documentatie. Tegelijk met de Rosmalense kreeg ik ook talloze niet
Rosmalense bidprentjes. Aanvankelijk wist ik daar geen raad mee. Uit piëteit achter elk prentje zit immers een overleden mens- bewaarde ik ze. Inmiddels was
deze collectie uitgegroeid tot zo'n 6000 prentjes en was enige ordening dringend
noodzakelijk. Alle dubbele exemplaren (toch altijd nog enkele honderdtallen) gaan
naar onze Rosmalense Heemkundekring. Martha van Rosmalen en An v.d. Donk,
twee uitstekende bidprentjesarchiefbeheerders, kunnen daar hun hart aan ophalen.
De collectie bevat enkele zeer oude prentjes en, hoe kan het anders, veel drama.
Verongelukte echtparen, het overlijden van jonge kinderen, pausen (Leo XIII, Pius
X, Pius XII, Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I), bisschoppen (Diepen,
Mutsaerts, Bekkers, Hansen, De Vet, Van Rossum, De Jong), leden van het
Belgisch Koninklijk Huis (Alben, Leopold, Astrid) en noem ze maar op, legden
het werk stil, omdat er dan eerst gelezen moest worden.
Ter ÇJo,lvruchtigc n:lgcd."'\chtcni:o>
V,ln onze Broeders-Verkenners

Louis en Nico van de Griendt.
Hcnk Verspeek. Kees van de Wal
en Thcodorus van Wijck
V.lll de /.ln V:ln [\r"h,lntsr,lnl der MUf.
Vcstcr!'i�lro('p rl� Vughr. die ons zijn \'OOf
qql,l,ln ;"Is ...!"chroffers V;Hl ('cn droevig
oll{lcval op 31 M<1;'1I( 193'),

MeI Gotl� {Jenalle hebben zij ern�tlg \l�tr8cht. hu"
plkh! te docn tc gfn "Vtr God. de Kerk tn hun Lllod;
;edtfur\ tc htlp.::n WIIOlr 1( konden tn ele Verkenners

wct te \lChnOllanlCo.

F.n ..,cn .Ic {l,nte LcidN hen lol lid, ,;cr np fcn
('\fwuwlleht ul1r, v(!nd Hij hcn bueid.
n'('Prdus op hct vukcnncr�pa.d. blijf 3lCcds hfot
"<lede �poor ,·olgcn. dllt .... i' "o�r u hchb<n {ldeÇl<'l.
Hliif t,(wwe kinJcr�n "'lil Moeder M.. .!.. : trouwe
vriendtn ".. n Chri�t,,� in lijn Htili{l S'H:remtnt:
!rOIlWt t>ro(dcr� Vlln hen. (He II tijn VOOTIlC\1nlln. rloor

c1l'1{ltlijks voor ons te bidden:
o God. vol (l'otdhtid en ve'gevingsgc:indhtld en

?l.linna", "",n het menselijk geluk. w'lsmeken Uw barm·
h,"IiÇlhcid Rf voo. on IC brocJerl·Vtrkrnne.,. dir
"it dil Itveo lil" httngrgllRn. opdlOl Gil door de
vOOl�pfl'8 k der Hcili\1e MRrl", "Itltd Mllllgd. rn VII"
"I Uw heiligen, htn wilt totLlltcn tot ,de hroeder
schap vlln htt ccuwig Qcluk. Door Christus. onu:
Heer. Amen.
Mar'". Motdtr der Verkenners. bit! vOOt on�.
Sint JOris. stnkc Rid<iH. htlp ons.
R.K. Foto,Pusburu.u "Het

Zuiden"

•

Den Bosch.

Herinnering aan het drama met vijf jonge padvinders te St.-Michielsgestel. CoU. Henk de Werd

Uiteraard heb ik me ook verdiept in het hoe en waarom van bidprentjes. De
allereerste Noordnederlandse doodsprentjes moeten al omstreeks het midden van
de zeventiende eeuw verschenen zijn. Het waren toen nog fraaie gravures, meestal
op perkament en soms met de hand ingekleurd. Later, toen de veel goedkopere
staalgravure werd toegepast en men gebruik ging maken van gewoon papier, kwam
het bidprentje binnen het bereik van de gewone burgers. Volgens pater Dominicus
de Jong van de Achelse Kluis! onderscheidt de deskundige Karel v.d. Bergh,
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iconografisch gezien, zeven soorten
bidprentjes. Laat ik er enkele
�( ;
groepen van noemen.
Allereerst heb je de kneke/prentjes.
.::
Grijnzende doodshoofden en
;\
\
dreigende geraamten kom je tegen
'.
op prentjes uit het begin van de
UIU \'001\ DE ZIEL YA.N aLIGEI\
,
negentiende eeuw. Soms waren de
� �';1U'CD�!}1Y8Q}CD0�(mn���zQ
,.
teksten aI voorgedrukt. Je hoefde
OCnBUUGElIEESTER VA!'l BÈnucnn,
�
alleen maar de naam van de
?
.'lldaar Ha een!! EchtvC1'biJ,êltcuis van 57
jaren' o,verleden,
�
persoon en eventuele
;, del! I � -,Ja'1'Iuar ij '18·19,' i' n llen oudenlolll ,"an� >,
bijzonderheden in te vullen.
,· .. Im !Ol,' ju ...
'n.
S
ç<- ' Later kwamen de zerkjes, de
'
<
.
kerkhofprentjes, i n zwang.
-..sJt3-�Zt-108;�;,H3:::;'�,
Afbeeldingen van graftomben, al
t,:1>1Ia.:n.
� �
>
Gud " ?Ol.·ml het c'igell 1:S te sparen <
dan niet aangevuld met engelen.
� t'Ji ()�'I..'Jwdi9
te ziju, o.ntjcJ'1/L U 0011)' de
.
Deze zerkjes ondergingen in de
:.iel VUlt dcz.flft uwen dienaur, updat hij)
.�
,. , ;, '''ie. O}I [f gehoopt en in L! geloojd heejt,
tweede helft van de vorige eeuw een
�;,' o)!tdonlL van de bande" de.zes stc11elij�
kitscherige invloed. Zielen die
�;' fiw]} !e'l'fJ/s, .moge OV(!1'9(W1, tcn er'llWl:gc"
\� lel'fln. /Jom' CHRISTUS O1IZl!Jl llcCI', AmeJl.
opstijgen ten hemel, Christus die de
�}"
I
dode verwelkomt aan de
-.''; '>< ':-' .,
hemelpoort, enz. Sla er de prentjes
St. Miehiels·Gedtl '.
S
INSTITUUT VUOI\ DOQfSTO:llllE,.
van Uw grootouders maar eens op
)
,' .
,<'
, ,
.
k:
�L,C:i. \./\1"\.1;dá<\Xç(·I),'\t')r.·'\C�"V\C\C>Oc; '.'i;
na.
--::::.� u
. •
Voorbeeld van een knekelprentje. Antonius Godschalkx,
De
ajlaatprentjes vormen de derde
oud-burgemeester van Berlicum, overleed op 14 januari
groep.
Een Kruislievenheer met
1849. Coll Henk de Werd
aflaatgebed. Na de prentjes met
slechts een eenvoudig kruis is de volgende stap het prentje met de foto van de
overledene,portretbidprentjes genoemd. De Udenaar Hans Sluijters, goed voor zo'n
150.000 prentjes2, bezit al een portretprentje uit 1850.
Rond 1 9 6 0/1970 onderging het bidprentje, als gevolg van de vernieuwingen in de
liturgie, een ware verandering. De zware rouwranden verdwenen. Het prentje werd
dubbelbladig en ook de teksten werden menselijker. Geen zware psalmgebeden,
geen jubelgezangen meer, omdat de reine kinderziel veilig in Gods handen was.
Mensen weten zich vaak met bidprentjes geen raad meer, omdat kerkboeken en
missaals het Roomse leven niet overleefd hebben. Bij sommige begrafenissen en
crematies worden al geen prentjes meer verstrekt. Het zou jammer zijn aIs deze
.
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Volgende pagina:
Boven: Een voorbeeld van een zerkje uit 1898 van Geerdina van de Liefoort. CoU. Henk de Werd.
Onder: Een aflaatprentje van Deken Fritsen uit Rosmalen, die in 1907 overleed. Col!. Henk de Werd.
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Bid

voor tic Zicl van Zaligc\'

GEERDINA VAN DE LlEfOORT,
cehlgcnootc van

,JOIL\:>iXE:; Y,\:>i GElt"E�,
gelJorr.n te nosillah�n .hm 27 _-\ugl\�IU� �8.)I,
ahlau (tvcrlCllcll den 1 !lId I�_

cn

Ik hcil cllt: lld i g-c lUnaud!.:u CII lJczwaarlükc
!lachlen geld,!. - Kweltiu;..:-cn CH pijncn hl:b
Ik oudervolHll:lI, doch ik heh I\C:II haalH tle�
lICcrcll aaHgcruCII(�U, . . cu IIÜ 1"'1:(( mij \'f�rlu.1t.

.lub. \'11. l':i CXIV.

21'0 de reehtvaar.ligtl du ur dCI! Iluud wt)nll
wc�gcrllkt zal hij iu rust i'.iju.
Sap. H. 7.
EClio brave huisVruuw wic viu.lt haar'! !Iare
waarde o\'cr treft wat uit. do versIC \'I�rll"! kumt.
Provo XXXI. 10.

nicrl,ar� Cth.t.b:Clloot, vel'trullW o]1liu.1, h aml el
matllllo0dlj;, HU Zal uw hart ven:ilcrkeu,
l's. XX"1. H.
Khlll�.r(\n, slaat vast iu dCI! HOle!", wal KiJ
\'all 11111 1:{t!lecrll, g-cJllluru Ci, g-cziell lu�ht IlucL
dal CH t.lc liot.l 'Ues vrctle!! zal IIiCI 11 ZijII.

Lc �t U UCII plicht uJI voor
.
tc IJldUClI.

Zij

'fh. \'.

Jli�

uoor

rUötc in vrede.
VUS::IcII1H.'r;;, H"slu:llCn.

�e Jlirl

uou

Jlnligrt

DEN HOOGEERW. HEER

ik bu"!! ru'j\l"lcu..""'"
U\.... I.e!l�,,,l)Of'"di91.(',,1.;I•.

AUGUSTINUS JOSEPHUS FRITSEN,

:ut'

10 Dec. 1826
GEnoREN TE AANLE-RIX1'EL ,
6 Juni 1852
PRIESTER GEwIJO , • .
116 Juni 1855
KAPELAA.N TE GELIHIOP. . . .
23 De c. I�!f
KAPELAAN" TE ST. OEOENIWOE
.
RECTOR DER ZUSTERS fRANCISCANESSEN TE OORsellOT
2 Jun i 1863
I Juli 181:;
PA!:iTOOR TE ROSMAI.EN
, ' .
DEKEN VAN liET DEKENAAT Oss .
12 Juni 1896
VoorLi�n van de H.H. Sacramenten der Sterven 
een overleden te ROSMALEN '.
31 Jan. 1901

lMt"I,lk$n.t'ekulM'iclf'"gruaI
�le �'1!rilJheid \".,,, III;JnrJo

geesl.oa! gIJ lI!rw�I",,·d.iq1

uluujn Mrl If' orllkJ...
. ".
"",·,·ud.Î.lJt' �'Of"k-u� ''''ur
IooLhfl0l',.nlirfd... ...,." .......
�1""OU'.. o'·...r ....il"e :r....do-n
en t"('fIt<I, :r.M:r \";1$1("1, wu
oromijt.. h...Ie",·u.ll'1'wljl
.Ul\1vrool .........t.onun'J en
drocll�idbij nLiJ;r.pj'·..n","""

d.

l's. IV. IH
Jo rU::it 1II�lIcr ziel
H. JOC:i. Chryd,

I

Hij was el:n g o ed en eerbiedwaardig man, voor

:;�\:�e;;�Jt:r;:::::'�'; .
u..Jlfl"O *'l'i

zichtig in zijne handdingclI, en van zijllejèugd af
in deugden gcoe fwd.

'""OOrOOlJM.hPl'lf"i'II

DIl\',d ....•..t .id.• nnn0!l()('{{" '
Jf"!'IJ:i z..Vl.. :Zij }"Ihln-u
.
mijw' hl'llldeueuvDf'i,.n i
doorl>Qoni en al PUJ.... M-r"fl.
dtonvgelt"ld. ?.).Zi::- :::.

Il

Mach.

XV. 12.

Hij was t:en vadcl' uer armen en den weCS die
geen beschellllcr had ten steun

JubXXIX

12.

GdiefJe Paroc!lIanen, gij wed hoeJardg ik van
den

eersten uag af, dat ik tot U gekomen ben,

ten allen lijde mtt U geweest ben. Wij spraken

':�"J:.;t:':�:'!Z7Z.llj"·,,,";':::.

l 1 l en sc hen bllhagendè maar aan God.
IS, ( Thess. 1,4. Gij weet hoe ik Uniels

niet a ls aan

Act. XX.

ItUi",Nrtvt<.)"I/,tw"II4IIUUUi�y'
!.U,_..",Jaouu"""utl.ln�".
mlr "iJt/,." ..,lrJ'''� I". ut.,"';,L
nul d,.,P"u� ...."R....,

onttrokken heb, wat nultig was U te verkondigen
en te leeren in het openbaar. Staat dan VAst in

:;Oh :':'. :�:._

het geloof, bewerkt uwe zaligheid met vreCle en
bidt voor mij .

Dierbare zuster en

hloedvcrwanten

mijr. verlies treurt, ik bid voor U.
Gij

Eerw.

Heerneef wees

des Heeren gedachtig.

die over

H. Bern.

mij aan hd altaar

t-I.

Aug,

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde.
(100 dagen aflaat.)

Th,
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d. Vossenberg,

-"K��i��;"�' R��;l;al�n,

·', :� 'ti,

t
TER GE D_.\.CH'l'ENIS
aAD

o:l'l,e l.:lciuu Lilwelillge

Maria Calharina Wilhelmina Kessels,
gcuOrl:D le '!'ILLIUIW (IUIi :! Maart l!;tlU !lil on�
aldaar Olilnouuln Ucll �2 AUgU!>tllli tuuo.
r,lItjo, Moetjè, bittuf wallut gij,
Um uw kiml, 7,00 wfnul ontrukt,

0, als 't jOI\�u ltIO<:lIIpjU, blij,
1'.>1 ouUf,hu argul'!ul.:L.

llaar, ik heil hief 1,UO �ulukkig,
IliofbijoulonlievulL Heer,
En lIIot OOg'{'i) VI,I \'an l<:""dlwi,j
Ziet l,ij op uw hl IA lu'}ur!
Altijd blij lij 11. altij,1 spuh:n,
lIiof lIIut du EII�ulcli is wo :zoct!
lJoeku, 't lal ",ij nooit vt:rn,lun,
0, hul ill loier 10d. 1,-'0 gOtlJ!
Daarom L'alltj'J, wil uiul 'II'�IIOU,
Mookt!, Jrou" uw tnoll1,;1t :\1';
Ecn� ,tiet gij uw lll.\ ""l:dl:f, '
Eeus un 1;<:110 �,ij V:LI! " graf,
Dan ui '11. 6l'uwig- mut U juidLen,

IIcur,

Md U

daukc!l""D",J (]'JII

Om te

schuiJen nÎlolhcfmecf.

, cll
llij vt:rLJijl

1'.

\

",IU

E:ich,

'1I-lIo!>.:h.

-
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Een portretprentje uit 1900 van de elfjarige Maria Kessels. Col!. Henk de Werd.

volksdevotie zou verdwijnen.

�1 '-"""',,',"," '"'v""" ......., ....,·.... "
I
•

Tot slot volgen hier nog drie prentjes.

$
�

Bronnen/noten:
I

Een bidprentje is wat je e!in ziet.

oktober 1961.
2 Devotie

12-1983.
3

in 150.000 bidprentjes,

Bidprentjes in Oirschot,

..... "",." '\..' """.......... 'f.."'l:

�. i

11111 \ (;Ui\ 1)1'; ï,IFI.L
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Brabants Dagblad,

',,, "'

\.\ .'i 1..\

I

[,\{;,:I\

)

Brabants Dagblad, 17-

Jl 11

Bisdomblad, 2-4-1982.
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1:.', 'I/IIlt: ,/"It' r.;;l oprf'lnfio men?
110/11/,.' iJ'/llli"us.
J'.i.33. /. 3·
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�

11 (/

Gl'fJoûrcli Inl nU,'!!! .lrlt '1.:1 lJcCf'nlÏJ:-r
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Mijn oudste bidprentje, dat zo'n

170 jaar oud is

dateert van 1822. ColJ. Henk de Werd.
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Lieve Pap,

Ter herinnering aan

Met liefde, dankbaarheid en eerbied hebben wij
afscheid moeten nemen van jou.
Na een konstondig ziekbed, waarin jij het geloof
had dat 't allemaal wel goed zou komen.
Doo r de vele complicaues heb je de strijd uitein
delijk verloren en de rust gevonden waar je altijd
in hebt geloofd.

TOON HEIJMANS
echtgenoot van

Sjaan van Heist

De liefde voor je vrouw, kinderen en kleinkinde

Geboren te Rosmalen op 29 augustus 1926 en
temidden van zijn gezin gestorven te 's-Her
tOgen bosch op 4 au g ustus 1993, na gesterkt te
zijn door de Heilige Sacramenten der Zieken.

ren was altijd aanwezig bij wat je deed.
Je voelde je daar heel gelukkig bij, je stond dan
ook altijd voor ons klaar met raad en daad.

Door een hartinfarc� waardoor je minder tijd aan
je werk kon besteden, kreeg je meer tijd voor de
vele hobby's waar j e met grote inzet en met veel
plezier mee bezig bent geweest; de volkstuin, de
Heemkundekring en het stamboomonderzoek.
Als Rosmalenaar in hart en nieren was je bewe>
gen bij de actie "Rosmalen raakt noolt van de

kaan" .

Belangrijk voor jou was ook de vereniging van
Oudstrijders, de reisjes en bijeenkomsten had
den voor jou altijd een r;rote betekenis.
Je grote wens: "Nog éenmaal Indonesië zien" is
een aanlaI jaren geleden in vervulling gegaan.
Samen met ons moeder heb je een rustig en goed
leven gehad waarbij je kinderen en kleinkinderen
een belangrijke plaats in je hart hebben gehad.
Voor uw blijk van medeleven bij het ziekbed,
overlijden en de begrafenis van ons pap zijn wij
U allen dankbaar.

Wi " zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen,
wl en zich steeds dankbaar alle liefde en toe
wijding blijven herinneren die zij van jou hebben
ontvangen.

J

A.C. Heijmans - van Heist
kinderen en kleinkinderen.

Pap bedankt voor alles.

Het meest recente bidprentje: het prentje van ons overleden Heemkundelid Toon Heijmans.
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De Heren ROST VAK TO!\N1NGl:.N en SEY�IE J
zijn Hltnden,

De Heer MAX BLOKZIJL, zijn It'l'rlinl!.
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melden U 111 et diept' c1ro('lh�id het zoo \'urÎ�
vf'rlan.::dl· afsterven van hun Fuhrcr die dOOf
U alle n
liefeliJk verwtnsl werd, en
aanw('Zir te willen zijn bij de Iijl-:plechti�held
\'':111

lO

�l'rzOl'kt:n

ADOLF HITLER

Ridt1c'r in de Ordl' "<ln het eiken krui!' \';111
ijzert'n hakt'n en ogen OH'l iI;J;d,lpPl')- Er.
wnr1C!!(I(,1.
Ovrrli:dcn Lian dt' j!(',nlgen ,'an ,.anschlus�·
knorl!l" ('I' \'Bil �'(:hTl:k aan II-vrf!sru:mte, na
Cl.:n lall�dl1rjg(', l='C!leIIlJe hlilzkn..:gi:piucmi...:.

De mis van Rel\-wie-hèOl Eiht:'r-nam zal "vnr
den �e('clel1reerd door et:n troel' I'\SB-('r!' l'n
lêl nd wa c hters , tonder de. onta'.Ja;nli.ik h�:èhaf1igc leidin:; van M U S S ERT en' RAUTER. (d1e
bÎnncnkor! aan de beurt z!jn),

D� g randi os e hlijde uitvaa[f z;;1 difilerC'lI Ie
de
Haal! op het Binnenhof en geschouwd
worden doo r WINSTON CHURCHIL en c.�n.
EI�EI\:IiOWER met hun jlcvnlJ!!
Gocl"lpelr,
m i n jHer van I'\azi-propa)!anda, ?al, om de i{'('sl
f't�mmiJlI!. te veThoi.:t'Il. daar voo r de in l" er1 cl 
b.nrl J.!f'Sl ol t n klnHl'n til r.ldin'F, ter hl'srhi:.;king:

n

Hij kwam......
maar niet in Engeland

Hij zag ......

steIIcII.

Hij

.

G ••n blo.m.n, .nlt.1 dilnsmu:d.k Is troef I
H.t.I', (R e cht In de' "tlt)

Moskou
verloor. . ....

.Der Krieg"
•

Oe Engelsen, Amerik::tnen, Russen, kla.1ien
I\'i,,:rrie
Oe (\'ederlanders delen in de g lorie ,
Oe lt<ll;anen zull�1\ di' dupe zijn, .
Oe Duitser is e!1 blijft "DAS8ELHE
"!

?CHW�Il\

Het meest lugubere 'bidprentje' is een spotprentje van Adolf Hitler. Coll. Henk de werd.

DE R.K. GEITENFOKVERENIGING
M.

der Kinderen

In elk Brabants dorp had je voor de oorlog een varkensfohereniging, een
paardenfohereniging, een konijnenfohereniging, een stierenfohereniging en een
geitenfohereniging. Ook in het vooroorlogse Rosmalen. Over die geitenfok
vereniging van toen gaat dit stukje.
Heel veel mensen hielden een of meerdere geiten voor de melk en het vlees. Een
geit kostte niet veel in onderhoud. In de volksmond heette het, dat geitemelk zo
gezond was en goed hielp tegen de tering (t.b.c). Ook sproeten verdwenen met
geitemelk; daarom smeerden veel meisjes zich 's morgens in de zomer in met
geitemelk.
Evenals elders bestond ook in Rosmalen een R.K. geitenfohereniging met de
kapelaan als geestelijk adviseur. Zo was dat nu eenmaal in het "Rijke Roomse
-8-
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I Zoals de meeste ouderen nog wel weten, had de familie Hermens niet alleen de
smederij, maar ook een café in de Kerkenhoek in het begin van deze eeuw. Het
was hard werken geblazen in die tijd. Bij de ouwe smid, dus mijn opa, was dat ook
zo, zelfs op zondag in het café, maar het was altijd gezellig. Het was de gewoonte
van velen om na de hoogmis even een borreltje te gaan pakken bij de smid.
Moeder wachtte wel even met het warme eten, maar sommigen bleven te lang
"plèkken". Soms begon het "lofvolk" al weer te komen, Drieske van Kleuskes en
Bertje van ... hadden samen lekker zitten te pimpelen en waren druk aan het
"praoten", maar moesten op een gegeven ogenblik allebei plassen. Ze gingen samen
naar "den pisbak" die aan de buitenkant van het café was. Driekske rookte een
stevige sigaar. Omdat het mooi weer was en de ramen open waren, hoorde mijn
vader plotseling Driekske roepen: "Hé, Bertje, ge zèkt goddomme m'n sigoar uit!"
Bertje scheen z'n sigaar "nie krèk" recht te hebben gehouden.
II In de bedstee was vroeger een plank boven het hoofd, waar de pispot op stond
voor 'noodgevallen'. Die po werd soms lang gebruikt en was wit geëmailleerd met
een blauw randje. De bodem was dikwijls totaal versleten. Op een nacht gebeurde
het volgende bij Mina en Bertje. Bertje moest een plas en greep de pot.
Waarschijnlijk zat hij op zijn knieën in de bedstee en deed zijn plas. Plotseling riep
Mina: "Hé, Bertje, ge houw 't er neven, het bed wordt nat! " Er bleek een gaatje
in de pot te zitten, dus ook goed versleten werk. Waarschijnlijk werd hij weer een
goede klant voor mijn vader, die een expert was in het repareren van potten en
pannen, bijvoorbeeld door ze te solderen of door er een stopke in te zetten.
Belevenis die ik zelf meemaakte.
III Café Juliana, alias Toontje de Smid, in de Stationsstraat was dikwijls druk bezet
en er was niet altijd plaats voor een vergadering in het café. Daarom stelden wij
een voormalige slaapkamer ter beschikking. Een tafel en wat stoelen en een borrel
op zijn tijd waren voldoende. In deze kamer was een klerenkast ingebouwd waarin
wij wat gereedschap en soms wat etensvoorraad bewaarden. Deze keer stond bij
een vergadering een voorraad worst in blik in de kast, waarschijnlijk voor een
naderend feest. De vergadering verliep goed en Marie van Toontje bracht de
consumpties als er rondjes gegeven werden. Mijn moeder was een goede
zakenvrouw en liet zich door de klanten niet gauw beetnemen. Bij het brengen van
de borreltjes en het bier had ze reeds wat verdachts geroken in die kamer, maar
ze hield haar mond en trok haar plan. Op het einde van de avond moest ieder zijn
vertering afrekenen, hetgeen moeder netjes genoteerd had. "Marie", zeiden ze, "ge
hèd te veul gerekend deze keer." "Nee", zei mijn moeder, "ik heb de worst die jullie
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uit de kast weggehaald hebben er ook bij gerekend!" De gereedschapskist in de
kast was goed van pas gekomen om de blikken te openen. Moeder lachte en
beurde haar geld.

IN HET KORT

- In het vorige nummer hebben we kennis kunnen nemen van een artikel van M.
der Kinderen met als titel: "Even stilstaan... ter herdenking".
Onder de 7000 laatste slachtoffers uit het concentratiekamp Neuengamme, voor
wie een gedenkteken werd opgericht in Lübeck, bevond zich ook G. van Gerven
uit Rosmalen.
Omdat de heer Der Kinderen zijn bidprentje toen niet kon vinden, wordt het
alsnog in dit nummer afgedrukt (Harry Coppens).
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- In het vorige nummer van Rosmalla, op pag. 7, heb ik een artikel geschreven over
veld- en plaatsnamen als bron van historische betekenis, waarin ik geen
naamsverklaring kon geven voor de H. Geestwiel. Van de keer W Leenman mocht ik
hieromtrent de volgende verklaring ontvangen (Hany Coppens):
Toentertijd werd de Armenzorg geregeld door de z.g. Tafel van de Heilige Geest.
Deze instelling bezat her en der landerijen en bezittingen uit de opbrengst waarvan
de armen verzorgd konden worden. Kennelijk is de Heilige Geestwiel dus door een
dijkdoorbraak ontstaan in een stuk land dat aan de genoemde Tafel toebehoorde
(W. Leenman).

VERBODEN TE VENTEN

-

1777

Henk de Werd
Lezers die denken dat ik nu een artikeltje zal gaan wijden aan personen die bij
nacht en ontij met de broek open hun geslachtsdeel aan de voorbijgangers tonen,
moet ik teleurstellen. Inderdaad noemen wij dat soort zieke mensen ook "venters".

Weliswaar geen venter. maar wel iemand die regelmatig in onze gemeente "langs de deuren ging": Scharenslijper
Van Gulile Collectie Heemkundekring Rosmalen

-
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Dit soort praktijken is altijd al verboden geweest. Daar hoefden onze schepenen
geen speciale vergadering over te beleggen.
Nee, het gaat over lieden die langs de wegen trokken en hun waren te koop
aanboden binnen Rosmalen, zulks tot ongenoegen uiteraard van de plaatselijke
winkeliers.
In de vergadering van de schepenen van onze gemeente van 15 mei 1777 wordt
verteld dat "in ervaring gekomen zijnde, dat verscheijden soogenaamde soetelaars
hen verstouten binnen diesen dorpe als Hintham langs de straaten en 's Heere
wegen en wel bijsonders bij het exerseren (oefenen) van het guarnisoen (leger) van
's Bosch aldaar te venten en te verkopen bier, brandewijn, genever, gebakken
mistelIe, krakelingen en beschuijt tot merkelijk nadeel en praejudicie van de
tappers, neeringdoende ingesetenen en bakkers, welke op den 's lands accijns
werden getaxeerd en zulks teegens voorige keuze strijdig".
Het gemeentebestuur verbiedt dat soort vreemdelingen hun werkzaamheden te
Rosmalen uit te oefenen. "Niemand anders dan alleen de inwoonders soo van
Rosmalen als Hintham gepermitteerd sal weesen om 't zij bier, wijn off andere
dranken, mitsgader (bovendien) bakkersgoed hetgeen sij goedvinden binnen
Rosmalen en Hintham te venten en schenken en verkopen met uijtsluijtens van alle
andere die buijte Rosmalen en Hintham woonagtig zijn".

ARCHIEF

Henk de Werd
Foto's, bidprentjes, kranteknipsels, curiosa, enz. enz. blijven binnenkomen. Het
vaste team van An v.d. Donk-Langens, Mart van Rosmalen-Pennings, Marie v.d.
Burgt-de Wit, Ties van Creij, Martien der Kinderen, Sjaan Hoedemakers-van der
Sluis en ondergetekende weet alle schenkingen doelmatig te verwerken.
Jo Westerlaken bracht deze keer maar liefst elf oude kranten in uit 187 0 ,
1918,1928,1935,1936,1937,1948 en 19 64.
Het Algemeen Handelsblad uit 1870 kostte destijds f 6,- per drie maanden voor
Amsterdam en "voor de overige plaatsen des rijks f 7,_". De Nieuwe Rotterdamse
Courant van 1914 vroeg f 4,- per kwartaal voor Rotterdam. Elders in het land
moest men f 4,50 betalen. De krant is bijzonder interessant, omdat de dood van
Frans-Ferdinand, de Oostenrijks-Hongaarse toroonopvolger, er uitvoerig in
beschreven wordt. De dood wordt mede als oorzaak van de Eerste Wereldoorlog
aangegeven. Het Vaderland van 1918 (prijs: f 4,05 per kwartaal voor geheel
Nederland) draagt als titel: De hulde aan HM De Koningin op het Malieveld. Een
en ander naar aanleiding van de 'revolutie' van Troelstra, die het koningshuis wilde
wegjagen. Het Nieuws van den Dag uit 1928 (prijs 20 cent per week) gaat in op de
-13-

Olympische Spelen te Amsterdam. Boeiend is de Gazet van Antwerpen uit 1935,
waarin zeer uitgebreid verslag wordt gedaan van de dood van Koningin Astrid en
de verschrikkelijke rouw in de koninklijke Belgische familie.

TER HEI<INNERING

t

Ter roemrilke gedachlenlr

von

HARE MAJESTEIT -DE KONINGIN ASTRIO
KONING,."

DER

HlGEN

Geboren la Stockholm den 17 November 1905.
Tol Koningin uiigeroepen den 23 F1!Ibruori 1934.
Door .tn ongeval overleden,
den 29 Augullu.1935, Ie Kuunochl (Zwiherlond).

stierf in den blocl der Jaren, cm·
nlcls anders dan 200'n dood nog
ontbrak aan haar k roon . (P. Lacordalrc.)
Zij

dat

Hare gratie en beminneliJkheid, hare
goedheid en eenvoud. hadden aller har·
ten veroverd.
lij had zich heclemeal aan België ge
geven, en haar dood slaal In het har! van
alle Belgen e�n diepe wonde.
Hannen en vrouwen beweenen hun
K�ningjn.
'"De kinderen beweenen een moeder.

R. I.

P

UiIQ8VCf5 H. Bcnels en Kunslui!Qoven l. A. 6.
Brussel.

Astrid, Koningin der Belgen.

Bidprentje van Hare Majesteit Koningin Astrid. Coll. Henk de Werd
De Haagsche Courant uit 1936 kondigt met grote letters de verloving aan van onze
prinses Juliana. In het Nieuwsblad van het Noorden uit 1936 lees ik dat koning
Edward van Engeland is afgetreden en dat de Hertog van York koning George VI
wordt. Zo maar een greep. Ik kan de kranten bij geïnteresseerden aanbevelen.
Omdat ze achter slot en grendel bewaard worden, moet men even contact
opnemen met de archivaris.

OUDE GEZEGDEN UIT BEGIN 1900
Jan Verhoeven

Knollengroen

Zaaien voor 15 augustus op land dat vrij was van de roggeoogst

1. Als het kindeke is geboren (25 december)
Heeft het knolleke zijn smaak verloren

-14-
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Schaarhout binden

Als men musterts ging hakken en binden, vond men
tussen het hout of slootkant wel een band. Hakken en
binden per man per dag 2 50 stuks

2. Een band en een wis
Moet je halen waar hij is (uit grootvadersbosch)
Wie nog meer spreuken weet, meldt

U dit a.u.b. bij Jan

Verhoeven, tel. 1299 6. De

bedoeling is, dat ze doorgegeven worden aan de Heemkundekring, om ze te
bewaren.

EEN GRAANTJE MEEPIKKEN
W. Leenman
Of de fouragering van doortrekkende legeronderdelen en de inkwartiering van de
tijdelijk verblijvende legeronderdelen vandaag de dag beter geregeld is dan vroeger
(± 1700),valt nog te bezien. Natuurlijk ondervonden de dorpsbewoners de nodige
overlast,maar daartegenover stond,dat zij de geleden schade zeer wel in rekening
wisten te brengen bij de Raad van Brabant.
Voor een goed begrip dient men de genoemde bedragen in Carolusguldens te
vermenigvuldigen met honderd. Een stuiver was 1/20 Carolusgulden.
Memorie van zodanige kosten en lasten als het dorp van Rosmalen zich door de
laatste oorlog,zowel door het verblijf van regimenten en andere kleinere of grotere
eenheden en het fourageren van convooien en paarden heeft moeten laten
welgevallen.
20 Mei 1701 heeft in het dorp gelegen het Regiment Cavallerie van Dompre, zij
hebben verteerd de som van:

339 -- --

20 Oct. 1701 zijn ingekwartierd geweest 2 Compagnieën Dragonders en aldaar
gebleven tot 5 Jan. 1702, waaraan de ingezetenen verplicht zijn geweest om logies,
vuur en licht te verschaffen, dat op zijn minst gekost heeft:

37 5 -- --

20 Mrt. 1702 zijn op order van de Gouverneur vier karren besteld die naar Bergen
op Zoom gingen en in Roosendaal lang gestaan hebben en daarna naar het Land
van Kleef gingen,waarvoor de gemeente heeft moeten betalen:

501 -- --

14 Aug. 1702 zijn op het klooster Couwater komen kamperen enige troepen van
1000 man tot bescherming van het groot convooi onder de Graaf van Albermaerle,
hetwelk aan de Gemeente wegens geleverde karren en paarden heeft gekost en
.

daarvoor betaald is:

600 - - -1600 -- --

wegens geleverde haver de som van

-
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Idem hebb en de ingezetenen b ij die g elegenh eid ,
h et leveren v an brood,b eh alve andere sch aden zoal s h et wegnemen van h out en
andere goederen ,
v an:

1 000 -- --

24 Sep . 1702 is alh ier g ekomen een v aandr ig met een groep , die 1 00 g evangenen
b ij zich h adden en zijn des nachts h ier gebleven ,
5 1 3 --

v an :
13 Oct. 1702 een groep v an de Prins v an N assau bevoorr aad ,
bet aald:

6 5 --

2 OctT. 1702 een luitenant met 2 groepen v an 200 m an g elogeerd en hebben
verteerd :

19 -- --

1 6 Oct. 1702 een kap it ein v an de artillerie met b ijbeh orende groep ,
verteerd:

8 12 --

13 Jul i 1703 gheeft een Regiment v an de Graaf v an Athlone bij ons 3 dagen en 3
nachten gel ogeerd ,
.

g ekost :

1 200 -- --

14 Juli 1703 h eeft h ier een groep v an 40 m an 3 dagen gelegen om enkele p aarden
op te h al en ,

3 18 --

1 6 Juli 1703 een sergeant met 7 soldaten g elogeerd en k ost en dr ank
1 14 --

gegeven:
3 0 Mrt. 1704 een regiment ruiterij gehad ,
Smits ,

300 -- --

hooi:
2 N ov. 1704 een Engelse groep ,

3 10 - -

17 N ov . 1704 de Hr. Cl eefort met een groep bevoorr aad :

1 2 18 --

13 D ec . 1704 de Hr. Cleefort met een groep v an 80 man ,

1 0 17 --

19-2 1 Dec. 1704 een r eg iment E ngelse dr agonders en een Regiment Engelse
ruit er ij 2 d agen en 2 nachten gelogeerd ,
3 25

som van:

-

-

-

Boven en beh alv e d at d e ingezetenen d aarb ij veel sch ad e hebben ondervonden
door het wegnemen v an goederen ,
bedragen:
Idem

memorie

hebben de regenten wegens and ere

extr aordinaire l ast en door hun

B orgemeesters van M aart 1702 tot 1 Nov . 1704 vlg . ordonnantie moeten l aten
b et alen:

1 25 2 19 --

Verklaren wij ,
m em orie van de ged ane v erteringen oprecht en conform de waarh eid is en d at d e
sommen

d aarin wegens ged ane

verteringen e n

inkwartieringen

aan

onze

ingezetenen nog veel meer heeft g ekost ,
g eruïneerd zijn ( ! ??) ,

.

wijze soelaas kunnen bieden.

16 -
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DE GEBROEDERS VAN STIPHOUT

Jan Verhoeven
Op een van mijn bijna dagelijkse rondjes Rosmalen kwam ik Toontje van Stiphout
tegen op de Nieuwendijk in gezelschap van zijn witte hond. Omdat ik hem reeds
jaren ken, maakte ik een praatje. Hij vertelde me dat ze op 30 juni 1993 in de
Striensestraat waren komen wonen: "Jan, kom maar eens buurte, want wij wonen
voort in het huis van Piet-Heyn van Crey." Zo gezegd, zo gedaan.
De twee gebroeders woonden voorheen op de Tweeberg van Zandbeek. Het huisje
is gebouwd door Marinus van Stiphout (oom uit Elshout). Een jaartal wist men mij
niet te melden. Voorafgaande aan mijn bezoek had ik Harry Coppens gevraagd
een foto van het huisje te verzorgen, waarvoor dank. Bij mijn bezoek aan de
gebroeders kreeg ik wat bidprentjes mee, want ze zeiden allebei "ons moeder
bewaarde alles". Ook kreeg ik nog een getekend silhouet van Toon mee. Het
bovenstaande liet niet meer los, en toen ik op het R.A. in Den Bosch was, heb ik
even gezocht naar de herkomst van de naam. Het bleek mij dat ze vroeger Stippent
geheten hebben. Men zal wel gezegd hebben: "dat is er ene van Van Stippent."
Om iets over hun afkomst en/of genealogie te kunnen schijven, heb ik naar het
huwelijk gezocht van Johannes van Stiphout, die toen 3 6 jaar was en die geboren
is te Rosmalen, en van Wilhelmina van Grinsven, geboren en getogen te
Rosmalen: "Huwelijk te Vught 17 -12 -1865 met Johanna de Laat j.d en d.v Cornelis
de Laat en van Johanna van Santen en geboren te Vught 2-2-1838." Kinderen uit
hun huwelijk zijn:
- Johannes geb. 20-12 -18 69 te Rosmalen en aldaar overl. 9-10-1893.
- Elisabeth geb. 2 2 3
- -1873 en overleden als echtgenote van Hendrikus Smulders op
3 -1 -1901.

- Marinus van Stiphout geb. 6 -2-1875 te Rosmalen en overleden te Elshout 14-12als echtgenoot van Elisabeth Dorothea Mullers.
- Cornelis van Stiphout geb. te Hintham op 4 -1 2 -1876. Dit is de vader van de
gebroeders Van Stiphout. Cornelis van Stiphout huwt te ...... Bertha van Zandbeek,
weduwe van Arnoldus Maurix en geboren te St.-Michielsgestel op 21-3 -1885.
Arnoldus Maurix is overleden te St.-Michielsgestel op 28 -8 -191 0. Zij was toen 31
jaar. Er blijven achter zijn echtgenote en twee nog jonge kinderen, te weten
Gerardus Maurix, die later gaat wonen in Den Dungen en Johannes Maurix, die
jaren bij de fa. Van Drunen werkte als afrijver bij asfalt storten. Dit afrijven of
afharken kon hij zo goed, dat men hem na zijn pensionering nog regelmatig kwam
vragen. Jantje Maurix woonde in de Wilhelminastraat te Rosmalen. Cornelis van
Stiphout is overleden op 4 5
- -1939 en Bertha van Zandbeek is, na jaren weduwe
geweest te zijn, overleden op 23-3 -1973 in Rosmalen.
Kinderen uit het huwelijk van Cornelis en Bertha zijn:

1942
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Het huisje van de gebroeders Van StiphoUl dat gebouwd is door Cornelis van Stiphout en Benha van Zandbeek.

t
[lid voor de Zit! VOIn ZJ.lîg(:c
den HHt

C o r n e l i s van S t i p h o u t
echfgenoot van

BERTHA VAN ZANDBEEK
gebortn te Hintham
ald,aar

1939.

4

in den Heer

December
Ontleden

187f,
"

en

Mei

Wui", want gij wc!:! ni et in welk uur
Uw Heer ul komen.
Mt XXIV : 42,
Niet de plotselinge dood is te vrec'an,
w el die tegelijk: rn p[orslding cn Oo\'OOf
bereid is
H . Gregorius
Jezus teide : Ik ben de verrij:.enis cn
het leven ; die in mij gdooft, al wart hij
dood, zal leven. En al wit in mij lee f( en
gelooft, ::al in du eeuwigheid niet SIHvcn
la XI 25-26
Dietb.re echl genoott en kinderen, vaart
wei cn bid voor mij.
Genadigt
trowii't:

Heet

Je:z:us.

rust. Ditnst

Ited

hem

de

dec Overledenen

M�'n JUII.J Dormn.u!ightirl.

(..JQO d.".)

Bidprentje van Cornelis van Stiphout.
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- Cornelis L ambertus ( Cor), die j aren in de Pastoor Hordijkstraat woonde en
ch auffeur v an b eroep w as. Thans vinden w e hem als weduwnaar v an Anna d e Cort
in de Tamboerstr aat te Rosmalen.
- De twee g ebroeders wonen in d e Striensestr aat en zijn de koning te rijk in hun
nieuwe behuiz ing. D ag el ijks ziet men Too ntje en Noutje door het dorp lopen m et
hu n hond . Ar noldus ( Noutje) was j aren schilder en heeft nog g ewerkt b ij d e
D.S.W. (th ans Driewerk). Zijn hobby w as e e n goede p artij biljarten. A ntonius
( Toontje) w as b ij D .S.W. in algemene dienst. Op het sportpark

De Hoef w as

h ij

steeds te v inden. Ook werkte Toontje als corveeër op de oude gemeentewerf in d e
Heer e n Beekstr aat. Menig oudgediend e bij d e gemeente z al zich zijn optreden nog
wel h erinneren.
Wij hopen d at het de twee g ebroed ers goed gaat. Zij zijn in hun s as met de nieuwe
behuizing, die gelijkvloers is, en voorzien is v an g as en douche. Ik ben ooggetuige
geweest in hun

home,

en hoop d at het hun gegeven z al zijn er nog lang v an te

g enieten.
Het ga jullie goed.

KINDERSPELEN 4
Harry Coppens

Vuisten
Iedere speler, drie of vier personen, kreeg drie lucifers. Hij kon er naar believen
nul, één, twee of drie in zijn recht erh and nemen. De eventuele overblijvende
lucif ers h ield hij in zijn link erhand. Omdat niem and mocht zien hoeveel lucifers h ij
in zijn r echt erh and stopte, verdwenen de h anden achter de rug, waar de
u itwisseling pl aatsvond. Dan werden d e goed gesloten vuisten, w aarin nul, één,
twee of drie lucifers z aten, op t afel g elegd en was het z aak om het tot aal aan
luc if ers d at in de vuisten z at opgesloten, te r ad en. Men mocht niet v als r ad e n.
Speelde men bijvoorbeeld met drie personen, d an konden er maximaal negen
lucifers in de vuisten schuilg aan. Had een spel er nul lucifers in zijn h and en raadd e
hij toch negen, d an w as d at v als spel. B ij negen h ad hij zelf drie lucif ers in zijn
h and moeten hebben.

Boompje wisselen
Er was altijd een speler meer dan er boompjes w aren. Speelde men bijvoorbeeld
met v ij f m an, d an w aren er vier boompjes. B ij ieder boompje stond één m an.
Nummer v ijf h ad dus geen boompje. De v ier probeerden onderling v an boompje
te wisselen, waarbij nummer v ijf probeerd e s nel een o nbem and boompje te

-
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bemachtigen. Een van de vier had dan geen boompje als vijf hem te s nel af was.
Hij moest da n op zijn beurt maar weer proberen een boompje t e verover en .

Pindollen
Om de pindol aan h et draaien te krijgen werd h et touw van h et zweepje om de
steel van de pindol gewonden. Door h et zweepje snel terug t e trekken lukte dat.
Door nu h et zweepje zo t e slaan dat h et touw om de steel h eensloeg, bleef de
pindol aan het draaien.

hoed

steel

pin(ijzer)
Haktollen
Behalve een haktol met een stompe pu nt, had men ook nog een stuk touw (koord)
van ongeveer 1 meter. Het haktallen v erliep aldus. D e lus aan het ene uiteinde van
h et touw gi ng om h et uitst eeksel boven aan de tol en men trok h et touw naar de
punt, waarna het maximaal tot aan de grootste dikte (nooit v er der) werd
opgewonden. Het a ndere uiteinde van het touw klemde men tussen ring- en
middelvi ng er. Een fli nke k noop aan h et einde van dit touw v erhinderde dat het
touw uit de hand zou schi eten. Vervolgens gooide men de tol recht naar beneden,
zo'n goede meter van zich a f. Tijdens de worp gaf m e n een opwaartse ruk met het
touw, waardoor de tol al draaiende op de grond terechtkwam . Speelde men in
groepjes, dan ging het erom, wiens tol het langste bleef draaien.

IJstollen
De ijstol lijkt in sterk mat e op de haktol ,
kleiner van postuur. Met deze ijstol gooide men op een reeds draa iende haktol , al
of niet met toestemming. Hem raken was al een kunst ,
ijstol echt vol op de haktol, dan kon het gebeuren dat de haktol in tweeën werd
g espleten.

Knikkeren
In onze j eugdjaren kende men alleen 'stenen' knikkers,

scheuten

die voor vijf

knikkers telden en klavertjes die in waarde met tien knikkers overeenkwamen.
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Bij dit alom bekende spel werd eerst een kuiltje in het zand g emaakt en op enkele
m eters afstand een streep g etrokken. De beide spelers stelden zich achter deze
streep op . Speelde men met (om) vijf k nikkers (het aantal b epaalde men
o nd erling), dan gooide speler A eerst zijn knikkers, waarna B hetzelfd e d eed.
Degene die er het meeste in h et kuiltje had geworpen, moest proberen de buiten
het kuiltje l iggende knikkers erin te knippen. Knipte hij mis, dan was een a nder
'aa n zet'. Wie de laatste erin knipte, mocht z ich de hele inhoud van het kuiltje
toeëigenen.

Pikkerke en spannerke
De goot va n de straat leende zich meestal goed voor dit spel, maar verder kon
ied ere open ruimte voor de spel aangewend worden. Het w erd gespeeld door twee
personen met gel ijkwaardig mater iaal. Speler A gooide zijn scheut een flink eind
(afhankelijk va n de g esteldheid

van het

terrein

en de reputatie van

de

tegenstander) weg, waarna B met z ijn scheut d ie van A probeerd e te raken of zo
d icht in d e buurt te gooien dat d e ruimte tussen de twee scheuten g el ijk was aan
of kleiner was dan d e met duim en p ink te bespannen lengte. Lukte dat niet, dan
pakte A zijn scheut en probeerde op d ez elfd e manier de scheut van B te
b emachtigen. Raakte h ij d e andere scheut (pikkerke),o f was de ruimte tussen d e
twee scheuten t e b espannen (spannerke), d a n was hij winnaar. Soms w erd er
g espeeld met grote kogels uit kogellagers. De kogels zelf golden meestal niet a ls
inzet. Men kwam van tevoren overeen dat de winnaar in plaats van de kogel vijf
of tien knikkers kreeg.

KINDERLIEDJES EN -VERSJES 1
Harry Coppens
Op mijn v erzoek in

De Molen

om kinderliedjes en -versjes hebben meerdere

mensen gereageerd. Vanzelfsprekend waren er enkele dubbelga ng ers b ij met soms
o nderling kleine verschillen.
In dit nummer kunt

U

k ennismaken met enkele van de ingezonden liedjes en

v ersjes . Veel ouderen zullen ze nog kennen of op zijn minst hérkennen. E n
mogelijkerwijs gaan her en der wat lichtjes branden e n stijgen oude l iedjes of
v ersjes op vanuit het onderbewustz ijn. Vergeet da n niet z e even op papier vast te
leggen en ze vervolgens door te sturen naar het nieuwe redactieadres: Harry
Coppens, Stationsstraat 8 .

1. FRANSEMAN

Fra nseman was ó zo boos
Boos op kleine zus haar poppen
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O ch wat was die zus bedroefd

Weet je wat ? zei Franseman
Poppen zijn m aar nestekoppen

Om h aar kleine dode Liesje

W aarom d acht hij moet die zu s

Huil m aar niet,zei Moeder toen

Altijd met h aar poppen spelen

Straks koop ik ee n nieuw klei n Liesje

Al h aar lekkers, al

E n de centje s voor de pop

h aar snoep

Z al ik uit Fransjes sp aarpot h alen

G aat ze met h aar poppen dele n
Ik geef nooit iets aan mijn beer

Wie iets zo aan stukken gooit

Die wil immers toch niet eten

Moet 't ook m aar zelf betalen

En mij n p aard, dat loopt niet eens
2. FIKjE

Al zijn poten zijn versleten
Wacht m aar als 't 2 u re i s
Z al z u s wel naar school toe st appe n

Fikje luister even

En d an grijp ik de poppen beet

Straks bij tante Door

E n ik gooi ze v an de trappe n

Niet met v uile pootjes

Zusje kleedt zich en zegt lief

Binnen komen hoor

Nu d ag Moeder en d ag Fransje
Niet om lekkers vrage n

Fransem an b romt zo m aar wat
H a nu k rijgt hij gauw een kansje

D at is niet beleefd

Moeder gaat met naaiwerk we g

W achten moet je Fikje

Fransje sluipt heel stil naar boven

Tot men jou wat geeft

Van de poppen c anapé
G aat hij al de poppetjes rove n

Ook niet snuffele n, hoor je

B ó é , i k ben d e boze wolf, zegt hij

Netjes bij den h aard

M aar de poppen op een rijtje

Moet je blijven ligge n

L ache n samen

K alm zijn en bed aard.

Denk je d at ons kan foppen ?
Toen heeft hij klein popje Lies

Heb je het goed be grepen?

Bij een beentje beet ge nomen

Heb je 't goed verst aan?

Ee n, twee, d rie, een zwaai ó wéé

J a, d an m ag ons Fikje

Waar i s Liesje neerge komen?

Mee naar tante Doortje gaan

Op de stenen in de gang
Heel h aar kopje was gespleten

3. POESJE

Ee n armpje stuk en nog een voet
Helem aal v an een gereten

Auw ieuw eeuw

Toe n greep hij de tweede beet

Ons poes liep in de sneeuw

Maar wie komt daar op de t rappe n?

En toen ze weer naar huis wou gaan

En wie geeft hem al die kl appen ?

H ad ze witte sokjes aan

Moeder was 't die boven kwam

4.

W at gebeurt hier kwam zij vragen
Moet jij zó jouw zusje plagen

Midde n in een boe rensloot

Foei jij stouterd, in den hoek

sto nd Heer L angbeen op één poot
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mijn kleren zijn grof

Loerend keek hij in het rond
kwek kwek kwek

verkleurd door de regen

kwak kwak kwak

de zon en het stof

Ik wed d at ik er eentje snap

Maar vrolijk en helder

kleine kikkers kwamen aan

zo klinkt mijn lied

z agen het rode stokje st aan

Ik ruil v oor de stad

d ansten vrolijk s amen poot aan p oot

toch mijn boerenl and niet

tot een oude het hen verbood
kwek kwek kwaak

6.

p as maar op d at is de z aak

Jezus ,
Woont Gij altijd, n acht en dag

5.

Ik wou d at ik U even z ag

Ik ben m aar een boer

M aar ik z al tevreden wezen

een boer v an het land

Als U even bij me komt

ik ben niet v an hoge of

In de bl anke heilige hostie

deftige stand

In de vroege morgenstond
Moeder kon zo mooi vertellen

Mijn h and is vereelt

Van Uw leven hier op aard
Toen Gij nog een heel klein kindje
met een gouden krullenbol waart

DE VIER JAORGETÈJ
Wim v an D oorn

Onderstaand artikel is reeds eerder door de Dungense heemkundekring
Dunghen gepubliceerd.

Op die

De indèling in j aorgetèj en m aond ,
w è vruuger in gebrûik w aar. Men sprak toen v an un veurtèd ,
winter.

De

veurtèd

te lde

drie

maond :

januari

(Iouwm aond) ,

(sprokkelm aond) en mèrt (lentem aand). De zommer h a ok drie m aond : april
(gr asmaond), m èij (bloeim aond) en juni (zommerm aond). De n atèd mi juli
(hooim aond) ,
v an

oktober

(wijnm aond)

en

november

(slachtm aond)

tot

dissember

(winterm aond).
De bèjname v an de m aond h a'n zowèèle mi 't boerelêve v andoewn. Mar veul eer
m akte 't weer 't ût hoe en wè 'r gewerkt moest worre. Ut weer spuIde un h êel
gr ote rol in ut hille geboer. Um nouw de j aorgetèje in te delen n aor 't werrek
d ètter ged aon moes worre ,
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ongerakt mi 't weer; 't verskilt van jaor tot jaor. Dè waar vruuger êvengoewd.
Veurtèd
De k'lender of d'n a!enmak begient in januari al mi un nèjjaor, mar dan is d'n boer
nog volop in d'n winter. Toch zèn er in januari al wè veurbojes van de nèjen tijd:
de daag beginne te !enge én hier en daor zèn er snöwklukskes te zien.
Vur d'n boer begos de lente, de veurtèd, zó rontelum Sunte Mathijs op 24 fibruari.
Dan waar 't eigenluk mi de winter gedaon. Er besti nog un romke dà zi: 't vriejst
nie mer.
D an kunde dus 't laand op urn te gaon boere. Alleruurst moes 'r gehoute worre:
sprokkeIe; zurge dè ge geriefhout had en stookhouwt vur de sopkittel, d'n bakoven
en 't hèrdevuur. De sopkittel moes smaodagssmèrges vur de waskittel diene . Daor
ware mijte hout mi gemoeid. Waar 't land bekwaam, dus niet te nat, dan moes er
stalmès gereje warre en nie zo'n bietje ok. Want de volle potstalIe wiere ès grote
Mpen op de misse opgeslage - dik afgedekt mi grond of strouwsel - en laag eigeluk
te bruuje; d'n blaok trok er zowèèle af. Tot dè 't weer toewliet urn naor de èkkers
gereje te worre. Groewsmès krieg op de misse al un aparte vurbewerking; 't moes
hêel kort zen, zo iets ès de compost tegeworig is.
Ut moer zo gauw meugelijk in 't gras groeie, want ès 't goewd waar kwame over
un paor maond de koej wir buite, en dan moes 't gras de stalmès overgroeid hebbe.
Kunstmès waar mar amper bekend, 't waar duur. Men wies ok nie goewd hoe dè
ge dè duur gerèij 't beste kost gebruike. Al mi al, een bietje klepskaouw ware de
boere 'r wel van. Ut waar wel de aonlèijing urn pruufvèldjes aon te legge, en die
zaagde dan ok overal vur d'n dag komme.
Zo rond deze tèd waar 't vastelaovend en dan wier 'r spèkstmuif gebakke en drie
daag kosse we d'n buik vol laoije. Maar mi asselwoensig waar 't afgelope. Dè waar
't begin van 't vaaste; tegeworig noemen ze dè de 40 dagetèd.
Toen ware 't virtig daag tege hongerlèije aon. We krieg mar ins per dag unne volle
maoltèd. Ons moejer de H. Kerk waar dan zó goewd: ge kos kieze of ge dieje voile
rnaoltèd smiddus of saovunds gebrokte. Jongen, wè waarde blèj ès 't middug waar.
Ge waart zo leeg, dè ge verrekte van de honger; ge kost de petossie of èrpel mi
pan en al op. Nouw overdrèfde wel een bietje, heur ik zegge. Nêe, urn de klote nie.
De daag begosse ès 't licht waar en pas ès 't donker waar koste er un èind aon
make. D'n hille dag zwaor wèrk mi skup of riek, krèpzessie of vlaghak; en dan
waar 't saoves ête, pisse, bidde en nor oewe nest, want srnèrgus waar 't wir vruug
dag.
Vurral 't moeshufke krieg veul zûrg. Zo wè bè elleke boerderèj waar 'r êen te
veinne; in de zonkaant, umkraanst dur 'n buukeheg, mi de skuur of skop aon de
noord- of oostkaant. Ut wier goewd bernèst mi stalmès, want men wies wèl dè
bladgruuwntes ès slaoj, kêele en spinaziej ut beste gedeeje op vètte grond. In 't
moeshUfke ware dik de grotàuwlui te veinne. Die blieve vruuger gewonlijk in 't
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àuwerlij k huis bè hun getrouwde kènder wone.
De miste tèd wiert besteed aon 't verrurge van 't veej ; 't pèrd ha un stripke veur.
Men ha dik meer op mi 't pèrd dan mi d'n knècht. "'t Is gin weer vur 't pèrd, gao
mar krabbe : mi dè leste worde ge wel nat", dè krieg de knècht wèllis te heure.
De koej en henne en meer van dè klein vêej ware toewvertrouwd aon moeder de
vrouw. Rond 1 900 kos bekaant gin maansvolk mèlleke ! Ut verzurge beston vur un
groot gedilte ut voejere en mèlleke. En dè twêe kirres op inne dag. Dus rurge dè
'r te vrêete waar, zo ès hooi, peeje, knolderaap, gruuwn, spurrie, surradel en un
bietje mêel van gemengd haver en rog én wèllis lijnkoeken.
Umdè men nojt kos zegge hoe 'n oogstjaor zo verlope, waar men al vruug in de
veurrurg dur èind augustus al rog te zèje. Zo èind mèrt, begin april, al naor gelang
't weer, kos die rog al gemèjd worre . Vur 't veej kwaam dè goewd van paas, want
in de winterkost zaat nie veul èjwit.
Zo'n persiltje snèjrog, dik nie weul groter às un roei of tien, wier dan goewd
bemèst urn lotter goewd diep umgespaoje te worre vur boonland, rooi of witte
kolle. Snèjrog voejere aon 't veej ha nog un andere reje: d'n overgang naor de wèi,
't nèjgras, waar dan nie zo groot.
De veurtèd waar altèd hêel druk. Ut haverland, 't èrpellaand, un èkkertje vlas,
bönland, dè moes ammel z'n beslag krège. In dieje tèd waar d'r wènnig geld te
make. Ut braocht haost niks op. Wè te denke van 5 gulde vur un kalf, 2 gulden vur
unne bag, 4 èier vur un dubbeltje. D'r moes wè gefruuwt worre urn de eindjes aon
mekarre te kneupe . D'r gong unne zucht van verlichting op ès de koej wir de wèj
in kosse .
Ook al ware de koej de wèj in, toch wiere ze overdag nog efkes op stal gezet. Dè
wier gedaon vur de stamès. Ook ès 'r zwaor weer op komst waar, wiere de koej
binne gehaold. Ge kost mar noijt wete . De verzekering waar ok nie alles. Men
geleufde veul meer in wèjwaoter, d'n H. Donatus en de H. Cunera. Ze kunne er
nou zegge van wè ze wille, 't ware toen hêel geruststellende gedaachtes
Zommer
Ut twidde jaorgetèj, de zommer, begos in april, wanneer 't gras opkwaam. Mi mèij
ès bloeimaond en juni ès zommermaond is dè de mooiste tèd van 't j aor. Alles
groeijt en bloeijt, tenminste ès 't weer mar meewerkt. Nachtvorst kos de zaak nog
lilluk bedèrve . De IJshèllige, 1 1 , 1 2 en 13 mèij, wiere aongehouwe ès de afsluiting
van d'n tèd dè ge nog mi winters te make kos krège. Dan koste gerust bonne gaon
zette en ûtplante, want de kans op afvrieze waar dan zo goewd ès veurbèj .
Veul gewasse ha'n zo d'r eigen zèijtèd. Rog bevurbild wier gezèijd mi opkommende
maon; vlas moes mi Goejenvrèddig veur de middag gezèijd worre. Eigeluk waar dè
toch wèl un bietje vrimd, want de êen of d'aander jaor kos vier wêke skilIe.
De mèijmaond wier ok vruuger de trouwmaond genuumd. Dè hi amme! te make
mi 't skonmake van 't hoos en de stal. Waar men daor mi klaor, dan wier d'r, ès

-26-

"'Ii

't efkes kos lèje, un fisje van gemakt.
Wordt vervolgd.

VAN KLOOSTER TOT PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 5
J.C.M. Poelman
Zijn zuster Maria was gehuwd met Adolf van Cleef en hun zonen Jan en Adolf
werden aan het bourgondische hof opgevoed. De toenmalige bisschop van Utrecht,
Frederik van Blankenstein, een zwak politicus, had hiertegen geen verweer. Tijdens
zijn leven waren er daarom in de steden reeds stemmen opgegaan om hun invloed
te doen gelden bij een aanstaande bisschopskeuze, want met een aanwijzing door
de kapitels en een bekrachtiging door de paus wilde men geen genoegen nemen.
De steden wensten zelf hun landsheer aan te wijzen en dat zou dan niet op de
eerste plaats een geestelijk, maar een wereldlijk man zijn, die open oog had voor
hun economische belangen en die er voor moest zorgen, dat het Sticht niet de
speelbal zou worden van de Gelders-Hollandse noch van de Bourgondische
politiek. Deze hele politieke situatie in het Utrechtse Sticht was a.h.w. het voorspel
en tevens de vruchtbare bodem voor wat men in de geschiedenis van de
Nederlanden wel noemt: het "Utrechts schisma". Dit was geen schisma in de
eigenlijke zin van het woord, zoals we dit kennen bij het protestantse, Griekse of
Anglicaanse schisma, waar een totale afscheiding van de moederkerk van Rome
plaats vond.
Met datgene, wat in onze Nederlandse geschiedenis aangeduid wordt als het
schisma van Utrecht, wordt slechts bedoeld de scheiding der geesten, die plaats
greep na de dood van bisschop Frederik van Blankenstein, en die de inwoners van
het Sticht verdeelde in twee groepen, die elk een andere kandidaat als bisschop
van Utrecht erkenden, maar dat alles toch wel binnen de moederkerk. Wat speelde
er zich dan af? Oud en der dagen zat stierf tenslotte bisschop Frederik van
Blankenstein op zaterdag 9 oktober 1 423, luid bejammerd door de moderne
devoten, die met hem hun grote beschermer verloren. Hij had immers reeds in
140 1 aan de Broederschap van het Gemene Leven bisschoppelijke goedkeuring
verleend. Op 1 1 ok'1ober had te Utrecht de nieuwe bisschopskeuze plaats. Rudolf
van Diepholt, een Hoekse, de favoriet van de steden, was een leek, die nauwelijks
Latijn kende, van kerkelijke zaken weinig begrip had, maar die gold als een
geschikt regent. Door de kanunniken onder druk te zetten wisten de steden diens
keuze te bewerkstelligen. De Paus stelde echter de bisschop van Spiers aan,
Walram of Walraven van Meurs, een broer van de aartsbisschop van Keulen. Maar
deze bedankte voor de eer om zijn handen in het Utrechtse wespennest te steken
en droeg met pauselijke toestemming zijn waardigheid over aan de domproost
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Zweder van Culemborg, een Kabeljauw, die de kandidaat was van Philips de
Goede en van de lagere geestelijkheid. Deze werd echter door de steden
ongewenst geacht. Ogenblikkelijk namen zij daarom hun maatregelen en stelden
in oktober 1424 Rudolf aan tot "ruwaert" , d.i. tot waarnemer van het wereldlijk
gezag. Voor Zweder betekende dit, dat hij als wereldlijk vorst was uitgeschakeld
en ook aan betekenis verloor voor zowel het Gelderse als voor het Bourgondische
huis, want deze huizen steunden hem slechts in zoverre hun politieke belangen er
mee gediend zouden zijn. (Drs. H. lansen: Middeleeuwse geschiedenis der
Nederlanden) .
Op 7 augustus 1 425 werd zelfs te Zwolle definitief besloten Zweder niet in
wereldlijke zaken te erkennen en een clausule op de schepeneed aangenomen,
waarbij trouw gezworen werd aan de ruwaert, die men ook ogenblikkelijk steunde
met een grote som geld. Zweder kondigde toen het kerkelijk interdict af over de
aanhangers van Rudolf van Diepholt. Daarop gingen de kloosterlingen, die in
Zweder de pauselijke kandidaat zagen, rond half september staken met de
gezongen diensten. Hiermee was het schisma ook in de openbaarheid een
voldongen feit geworden. De fronten verscherpten zich in de confrontatie met
elkaar. Maar de positie van Rudolf werd steeds sterker, die van Zweder steeds
zwakker. De laatste kwam zelfs nog meer geïsoleerd te staan, toen de Geldersen
in 1429 met Rudolf de Zoen van Wageningen sloten en ook Philips van Bourgondië
in 1 430 vrede sloot met Rudolf. De kloosterlingen bleven zich echter verzetten
tegen Rudolf.
Maar de steden voelden zich nu zo sterk staan, dat zij de kloosterlingen voor de
keus stelden: ófwel de gezongen diensten hervatten ófwel eruit: Met name was dit
in Zwolle het geval, waar ook Thomas à Kempis in ballingschap moest.
Hij trok naar Friesland, waar hij het 48ste hoofdstuk van zijn 3e boek van de
Navolging schreef over de bitterheid van de ballingschap. Vele steden volgden dit
voorbeeld van Zwolle. Intussen was Paus Martinus V gestorven. Zijn opvolger op
de pauselijke Stoel, Eugenius IV, steunde in het begin eveneens Zweder als
bisschop van Utrecht. Het Utrechtse schisma was echter zo ondoorzichtelijk
geworden dat de Paus reeds spoedig besloot de bisschop van Macon als gezant
naar de Nederlanden te sturen om de zaak te onderzoeken. Het resultaat van dit
onderzoek was, dat ook de Paus nu Rudolf van Diepholt erkende als de wettig
gekozene . Hij benoemde Zweder tot titulair bisschop van Caesarea op 1 0
december 1 432. Rudolf werd i n het kasteel van Vollenhove tot priester e n bisschop
gewijd. De kloosterlingen mochten terugkeren uit hun ballingschap en de gezongen
diensten werden hervat tussen 15 augustus en 29 september 1 433.
Men zou denken dat daarmee het schisma van Utrecht definitief ten einde was
gekomen, vooral toen Zweder reeds kort daarna stierf op 21 september 1433. Het
concilie van Bazel echter, dat onafhankelijk van de Paus vergaderde, maar eerst
met de paus Zweder steunde, koos nu voor Walram, de bisschop van Spiers, die
zij zelfs op 1 juli 1 435 officieel erkenden als de enige wettelijke bisschop van
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Utrecht.
En .... hier is de houding van Milla de Campen totaal onbegrijpelijk. Toen zij in het
begin voor Zweder koos, kon men nog veronderstellen, dat zij uit rechtgelovigheid
koos voor de kandidaat van Paus Martinus V. Maar dat zij, toen in 1433 heel
Kampen al wel wist dat de paus tenslotte de keuze van Rudolf erkend had, toch
deze keuze niet steunde, maar het concilie van Bazel volgde in haar keuze van
Walram, is slechts te verklaren uit haar verbittering tegen de stad Kampen en
tegen bisschop Rudolf, die haar tot dan toe nog steeds de omvorming van haar
vrouwengemeenschap tot klooster hadden belet. In ieder geval had zij met haar
laatste keuze voor Walram wel definitief in Kampen alle grond onder de voeten
verloren. Misschien verbannen uit de stad, maar in ieder geval sterk teleurgesteld
trok zij uit Kampen weg. Naar familie in Den Bosch???
In 1434 probeerde zij in ieder geval opnieuw haar voornemens tot het stichten van
een Birgittinessenklooster in de omgeving van Den Bosch ten uitvoer te brengen.
Haar pogingen zouden nu meer succes hebben .
N . B.
Uit de archieven van de gemeente Kampen blijkt dat de Birgittinessenstichting te
Kampen later toch tot stand kwam, zelfs met behulp van enige zusters en paters
van Coudewater, met name van Paulus Julhase, die, ofschoon reeds vanaf 1 446 in
Coudewater om er het klooster te helpen formeren, pas in 1456 aan de
rechtsmacht van Stralsund werd onttrokken en officieel door een pauselijke breve
d.d. 4 oktober 1456 tot "Pater" van Coudewater werd bevestigd (Arch. Vat. Reg.
463 fol. 33) . Het zou ons in verband met de geschiedenis van Coudewater te ver
voeren om hier de verdere wordingsgeschiedenis van het vrouwenconvent te
Kampen sedert het vertrek van Vrouw MilIa te beschrijven. De tekst van een
document, voorzien van twee zegels, in de archieven van Kampen (Inv. nr. 2295,
reg. ch. en b. nr. 652) spreekt hier echter boekdelen. Deze tekst klinkt bijna als een
afgedwongen knieval ten overstaan van het stadsbestuur van Kampen, waarbij de
naam van Vrouw MilIa angstvallig wordt verzwegen en ook de vroegere
moeilijkheden in het vage worden gelaten. Afgezien nog van de tekst van dit
document bewijst het bestaan hiervan alleen reeds, dat er tevoren grote
moeilijkheden geweest zijn. Men kan dit document, geloven wij, niet anders zien
dan als een officiële rechtvaardiging voor het stadsbestuur, dat hiermee wilde laten
uitkomen, dat de vroegere tegenwerking niet moest worden gezien als een
antipathie tegenover de orde van de Birgittinessen als zodanig. De lezer oordele
hier zelf.
" 1 460. 3 1 mei (op den hilligen pinxteravent) . P ater, mater en gemene broeders en
zusters van het convent Mariencamp op de Vluetdijc buiten de muren van
Campen, van de orde van St. Augustinus geheten Sancti Salvatoris, bekennen, dat
de stad Campen een begin en een fundament van hun klooster is geweest, dat
burgemeesters en raden, die toestonden dat zij van buiten binnen de stadsvrijheid
kwamen, nu bewilligd hebben, dat zij de orde van St. Augustinus, geheten Sancti
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Salvatoris, naar de inzettingen van de heilige weduwe St. Birgitta, aannemen en
een kerk met klokken, klokkenhuis, dormitoire, en andere gebouwen oprichten,
reden waarom zij enige hier genoemde punten en artikelen zijn overeengekomen,
dit met consent van de deken van Rossem, heer Paul Julhase te Marienborne bij
Bussche (bedoeld is: Mariënwater bij 's-Hertogenbosch), paters van de orde van
St. Birgitta, mr. Jacob van Hattem, priester en mr. Engelbert Andriesz."
Geraadpleegde bronnen (hoofdstuk 3)
T. Nyberg:

Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters,

Provo Genootschap:
Vaticaans Archief
Kard. J. de Jong:
Drs. H. Jansen:
Drs. Th. de Vries
Drs. L. V.d. Meerendonk:

Oude cijnsboeken
u itg. Utrecht, 1947
uitg. Utrecht, 1965
Geschiedenis der stad Zwolle, uitg. Zwolle 1954
Het klooster op den Eikendonk te Den Dungen, uitg. Tilburg

E. Rijpma:

De ontwikkelingen van Kampen

J.A. van Houtte:
Rist. Genootschap:
J. Don:
Kronieken van Coudewater:
RR Post:

Algemene geschiedenis der Nederlanden,

RR Post:

De moderne devotie,

1965

uitg. Lund,

Handboek der Kerkgeschiedenis,

Middeleeuwse geschiedenis derNederlanden,

1964

Amsterdam 1924

(Bijdr. en meded.)

tot omstreeks 1600,

uitg.

uitg. Amsterdam 1952

Nederlands Marktgebied in de 15e eeuw

De archieven der gemeente Kampen,

uitg. Kampen, 1963

Uden, Maria Refugie
Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen,

Utrecht 1957

uitg.

uitg. Amsterdam 1950

EEN REGLEMENT VOOR DE BROODBAKKERS TE ROSMALEN 1793
Henk de Werd
Met begrippen als octrooi, merkenwet, handelsnaamwet, enz. worden in onze tijd
bedrijven en uitvinders beschermd. Voor de veiligheid van de consument is er de
warenwet. De Keuringsdienst van Waren controleert of met name levensmiddelen
aan bepaalde, door de wet gesteld eisen, voldoen. Ter bescherming van de
broodbakkers en de Rosmalense inwoners stelden de Rosmalense schepenen in
1 793 een broodbakkersreglement samen. De schepenen spreken in die tijd van "tot
weering van alle excessen in het bakken en het verkoopen van het brood en alle
een iegelijk welke zij met het brood te bakken genereeren gehouden zullen zijn zig
te seekeren voor hen te prefigeeren dage op de raadkamer alhier zullen moeten
aangeven."
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In juni 1970 ging het voormalige pand van bakker Louis van Zuijlen aan de Rosmalense Kruisstraat in
vlammen op. De krant meldde: "De brandweer, die spoedig na de alarmering ter plaatse was, bestreed
het vuur met groot materieel, doch de brand had zo snel om zich heen gegrepen, dat er geen houden
meer aan was. Café (De Roskam), woonhuis en bedrijfsruimte zijn totaal uitgebrand, terwijl ook de
inboedel geheel verloren is gegaan. Een drietal gasflessen ontplofte met luide knallen en vloog meters
boven het dak uit. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan." Col!. Henk de Werd.

De broodwagen van de familie Jan Verbiezen-van Lith te Rosmalen. Op de fiets: Bert Verbiezen, zoon
Jan en Drieka. Collo Heemkundekring Rosmalen.

van
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De raadkamer was destijds in de Lambertuskerk ondergebracht. Pas in 1 827,
wanneer de Lambertuskerk weer teruggegeven is aan de Rosmalense katholieken,
wordt het gemeentehuis gebouwd. De Rosmalense schepenen vervolgen: "die welke
zij als broodbakkers en verkoopers van brood komen aan te geven zal derzelver
naamen aan de regenten moeten opgeeven en agter dit reglement in het
resolutieboek worden geregistreerd." In het negentien artikelen tellende
broodbakkers-reglement komen we o.a. de volgende bepalingen tegen:
- "Buijten de persoonen die zij in voegen voorschreven aangegeeven hebben, om
brood op den koop te bakke of met slijten van brood zig te geneeren, zal niemand
anders op den koop moogen bakken of slijten op eene boete van vijf en twintig
guldens in gevalIe egter naderhand imand geneegenheid had zig voor koop
broodbakker te declareeren zal zig ten allen tijde kunne aangeeven mits hunne
naamen laatende registreeren de gelofte als art. 2 en 3."
- "De koop broodbakkers zullen altijd van een goede qualiteijt graanen moeten
voorzien zijn en wel van de beste ieder in zijn soort; deeze graanen zullen door
officier en regenten allen tijde als hun zulks goed dunkt mogen worden gekeurd
en gevisiteerd worden."
- "De voorschreeve broodbakkers zullen hun brood op het juiste gewigt moeten
bakken en leeveren in dier voegen dat een heel roggebrood twaalf ponde zal
moeten weegen; half en kwaartiere naar ad venant, mitsgaders het witte en tarwen
broot ten zwaarste zooals het binne de stad 's Bosch gebakken en verkogt wert."
- "De voorschreeve koop broodbakkers zullen de graanen waarvan zij broot bakke
met niet wes anders moogen mengen .... dus den rog en tarwe ieder op zig zelve
moete laate op poene, dat ingeval bevonden wierd, dat zij de bakkers de graane
of het meel met eenige andere speciens als kortmeel, comelle, heemalen, semelen,
of andere substantie van geerst, boekweit of ietwat diergelijks gemengd hebben
zullen verbeuren van ieder brood de somme van twaalf guldens boven de verbeurte
van het brood zelf."
- "Tot gerustheid der ingezetenen zullen officier en scheepenen zoo dikwijls als
zulks hun goed dunken zal alle bakkers, winkels en de bakkerij in moogen gaan
visiteeren en het brood doen weegen, ingeval iemand der bakkers zig daar teege
opponeerde of het brood dat nog in voorraad heeft verstompelde of verduijsterde
zal dezelve vervallen in een boete van tien gulde en indien officier en scheepenen
eenige suspicie van deze verduijstering of verstompeling hadden zullen dezelve den
bakkers op wien de suspicie vald voor haar raadhuis ontbiede en zig daar omtrent
met eede te expugeeren bij weigering van deeze eed zal de bakker voor overtuigd
ende voor verbeurd gehouden werden."
- "De prijs van het brood zal door den officier en scheepenen gereguleert en zoo
dikwils vermeerdert en vermindert worden als dezelve in een goede conciente
oordelen zullen te behoore dan die zetting vermindering of vermeerdering altoos
van zondag tot zondag geschieden aan de ordinaire geboode tusse 1 1 -12 uuren
egter zoo dat de zelve zig zulle moete reguleeren na rate van de prijs zoo als het
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brood binne Shertogenbos geld, met deeze verstaande egter, dat de broodbakkers
hun roggebrood, het wittebrood advenant agt peenigen minder als in de stad
Shertogenbosch zullen moeten verkoopen en wij ders verdagt zijn de calculatie te
maaken dat te Shertogenbosch de inpost onder de prijs van het brood gereekend
is het welk een en een halve stuijver op de twaalf ponden verscheeld zoo dat een
rogge brood van twaalf ponden alhier ten allen tijden twee stuijvers vier penningen
minder als in de stad Shertogenbos zal moeten verkogt werden."
- "Alle broodbakkers zullen hun eigen merk moeten hebben het welk dezelve op
alle de hee1e halve en mindere gedeeltens der roggebrooden zullen moeten
drukken op de verbeurtens een gulde en tien stuijvers voor ieder rogge brood het
geen door hen ongemerkt word verkogt."
- "Alle de bakkers zullen binnen veertien dagen na de eersten publicatie van dit
reglement een eigen merk moeten aannemen en hetzelve op de secretarie van
Rosmalen moeten overbrengen en daar beneevens hunne naarnen tekenen op
verbeurtens van drie guldens voor ieder die daar van ingebreke blijft, gelijk ook al
die geenen welke zig in het vervolg als koopbakkers alhier willen etabliceeren
zullen moeten doen op de verbeurte als voors."
- "Geen twee of meerde broodbakkers zullen het eigenste teeken moogen hebben
op poene van te verbeuren drie guldens van ieder brood t'geene bevonden word
gemerkt te sijn met een teeken het geen een voorgaande bakker reeds heeft
aangenomen."

Bakkerij Piet van Pinxteren te Rosmalen, Kerkenhoek FS8. De foto dateert van vóór 1935, toen het
geheel verkocht werd aan Gret de Werd. Op de foto: tweede van links Piet van Pinxteren ( 1880-1947)
met naast hem zij n echtgenote Theodora van Schijndel. Tweede van recht staat de oudste zoon: Theo
van Pinxteren. Collo Henk de Werd
33-
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"Ingeval

een

b r o o d b ak k e r
ee n teeken van
een andere b ak 
ker naar maakte
om dat op zij ne
brooden te stel
len zal zood ani 
ge

voor

altijd

gepriveert wer
de n van het am
b acht van bak
ker binnen deze
p laatze te exer
teeren."
Bakker Jo van Pinxteren, zoon van bakker Piet van Pinxteren, die een bakkerij had in

- "Geen brood
b akkers

zu lle

o u wi g ,

de Deken Fritsenstraat (nu bakkerij Erica de Werd) en naast hem kolenboer Jan v.d.
Berg, zoon van Gerrit v.d. Berg. De foto werd gemaakt op de plaats waar later de
meisjesschool Mariaschool stond en die nu het steunpunt van Meeuwenhof

is.

Col],

Heernkundekring Rosmalen.

leemig o f niet
ge noeg geb akke brood moogen verkoopen op de verbeurte van een gulde en tien
stuijvers voor ieder brood i ngeval iem and het opensijden bevond zulken brood ver kogt te zij n zal me n het den b ak 
ker te r u g moogen brengen het
geld d aarvoor gegeeve te rug
moogen vorderen en den b akker
zu lks weigerde zal d aarvoor dub
belde boete verbeuren."
-

"Ingevalle er

bij weederom

brenge n disput tusschen den b ak 
ker e n den terugbre nger van het
voorschreeve brood mogt valle of
het al zoo w aare als art. 17 ge 
meld is zal de b akker gehouden
sijn provisioneel het geld aan de
terugbrenger te vo ldoen d an i n
dien de n b akker ver mee nt d at
het brood goed is zal h ij ingeval
hij zulks ger ade vind den terug
Bakkerij G.c. de Werd anno

1960.

Gret de Werd kocht dez

9500,-.

Het pand werd in

1908

voor scheepene n van

voor

Rosmalen kunnen citueere n om

gebouwd door baker Antoon

dezelve tot aanneeming van het

bakkerij annex woonhuis, winkel, café en stallingen in
f

brenger

1935

Kuipers. Coll. Henk de Werd.
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brood en weeder omgee
ving van het te nootzaa
ken in welk geval scheepe
nen na ingenoome advies
van zoodanige andere
bakkers als zijn oordeelen
hier over te moete hooren
daar op de plane uit
spraak zulle doen en die
welke aan het ongelijk ge
steld word in de koste
hierover gereezen con
demneeren."
Wat gebeurde er met de
boetes die opgelegd wer
den? Het brood dat ver
beurd verklaard was, ging
naar het gemeentehuis.
Niet voor de werkende
ambtenaren. Nee, wan
neer het produkt van goe
de kwaliteit was, dus niet
bedorven, verschimmeld
of te oud, dan ging het
naar de arme inwoners
van ons dorp ("ten behoe
ven van den armen") . De
geldboetes werden als
volgt verdeeld: een derde
Trouwfoto van Marinus de Jong en Anna Hanegraaf. Marinus en Anna
runden een bakkerij en winkel in de Torenstraa t te Rosmalen. Marinus
voor de officier, die de ca
werd geboren Ie Berlizum 28-5-1893 en overleed Ie Rosmalen 3-11-1954.
langie (
bekeuring)
Hij was onderdirecteur van de Rosmalense harmonie st. Cecilia
deed; een derde voor de
aanbrenger en een derde opnieuw voor de armen van Rosmalen ("voor den
gemeene huijs arme van deze plaats").
In de schepenvergadering van 27 september 1 795 werd vastgesteld dat "de leeden
der municipaliteijt des dorps Rosmalen klagten voorgekoomen zijnde, dat de
bakkers binnen deeze dorpe heen brood niet op de drie, ses en twaalf ponden
bakken en verkopen, dezelve egter voor dat gewigt, ten minsten sommige, soa is
't dat de leeden der municipaliteijt hier aan ten hoogsten gelee gen in keuzen en
ordonneere dat alle de geene welke brood op de koop willen bakken hetzelve niet
anders zullen vermogen te bakken dan 3, 6 en 1 2 pond en dat ijder bakker een
merk op zijn brood sal moeten drukken waaruijt blijkt wie of in welke bakkerij suIx
=
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gebakken is. Sullende in geval het brood onvoorsien van een kenmerk en beweezen
worden van wie off in welke bakkerij het gebakken is ten behoeven van den armen
verbeuren drei guldens ... "

SPONSORS

De uitgave van Rosmalla is mede mogelijk door de financiële steun van:
Abelen BV, Makelaarskantoor, Burg. Mazairaclaan 2, Rosmalen
Badbode Van Grinsven, Raadhuisstraat 4c, Rosmalen
Berg Autobedrijf, G. v.d., Hintham 1 62, Rosmalen
Berg Autoschadebedrijf, G. v.d., Hintham 1 60, Rosmalen
Bouwmans, Oliehandel, J., Tweeberg 1, Rosmalen
Creij & Van Hoek BV Grond- weg- en waterbouw, Huisbergenweg 6, Rosmalen
E.T.I. Bureau Linnenbank BV, Stationstraat 1 3, Rosmalen
Foto Stijntjes, Molenhoekpassage 5, Rosmalen
Gebouwenservice H. Pennings & Zn BV, Europaplein 14, 's-Hertogenbosch
Gloudemans BV, W., Hintham 1 17, Rosmalen
Heijmans BV, Ver. Bedrijven, Graafsebaan 1 3 , Rosmalen
Hoedemakers en Zonen BV, Aannemersbedrijf P . , Hintham 68, Rosmalen
Huijbregts en Peters Notarissen, Hoff v. Hollantlaan 5, Rosmalen
Jaropa Holding BV, J. Stienstra, Bruistensingel 1 00, 's-Hertogenbosch
Lambermont Assurantiebedrijf, A., Burg. Woltersstraat 1 , Rosmalen
Lotus BV Pluimveeslachterij, Biestkampweg 2, Rosmalen
Mierlo, Advocatenkantoor van, Pioenroosstraat 20, Rosmalen
Modecentrum C. van de Graaf, Dorpsstraat 10, Rosmalen
P.B.O. Bouwbedrijf BV, Tuinstraat 6, Rosmalen
Pennings Bouwmaatschappij BV, H., Sportlaan 2 1 , Rosmalen
Pennings en Zonen Bouwbedrijf BV, H., Dorpsstraat 4, Rosmalen
Piels, Technisch installatiebedrijf, Friezenstraat 7, Rosmalen
Rabobank Rosmalen, Raadhuisstraat 1 , Rosmalen
Reijmers Schoenen BV, Vreeburg Passage, Rosmalen
Timmers BV Bouwbedrijf, Heikampweg 6, Rosmalen
Uden BV, Aannemersbedrijf A. v., Vliertwijksestr. 38c, Rosmalen
Verstappen Handelsonderneming BV, Kloosterstraat Sa, Rosmalen
Verstegen Schilderwerken BV, Oude Engelseweg 3a, 's-Hertogenbosch
Villa Fleurie, De Driesprong, Rosmalen
Voets Weg- en Waterbouw, Gebr., Pinksterbloemstraat 4, Rosmalen
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Deze keer mochten wij een foto ontvangen van A. CG. Hermens,
beter b ekend als Ad van Toontj e de Smid. Heeft U ook nog een
mooie foto of anderssoortige illustratie voor voor- of achterkaft, dan
kunt U die, voorzien van een toelichting, zenden aan het nieuwe
redactieadres.
Een mooi plaatj e van rond 1900 te Rosmalen. Waarschijnlijk b etreft
dit een geestelijke optocht ter ere van een priesterjubileum.

In de mooie landouwer zitten de heren geestelijken en kijken naar
de fotograaf, die waarschijnlijk op de trap van het gemeentehuis
staat.
Op de achtergrond ziet men het huis van Bertus van de Westen met
de j eugd van toen, keurig uitgedost. Rechts is De Driesprong en vanaf
de kerk naderen nog meer rijtuigen, misschien met de toenmalige
burgemeester. Er was nog veel groen in het centrum. In deze optocht
liep ook mijn vader mee als misdienaartje. Hiervan is ook een mooie
foto, die misschien een volgende keer aan bod komt.

