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Nieuw-Ginneken, herfstmaand 1978.
Geachte lezer,
Met deze 19e editie van "Brieven van Paulus" gaan we de 4e
jaargang in van ons onregelmatig "1.erschijnend informatieblad, dat steeds meer
gelezen, besproken en genoemd wordt.
We vragen er graag UW aandacht voor.
A. 3E JAARVERGADERING (met worstebrood)
Op maandag 11 september 1978 opende voorzitter Van der Westerlaken om 20.30

uur de goedbezochte en geanimeerde jaarvergadering van de Kring in de
Fazanterie.
Nà 'n welkom aan de vele leden, de nieuwgekozen wethouder Verkooijen, oudwethouder Oomen, meerdere raadsleden, vertegenwoordigers van alle kerkdorpen
en de pers blikte de voorzitter uitvoerig terug naar het afgelopen jaar, waarin
het ledental groeide tot 175.
Secretaris Jespers las het relaas van een verenigingsjaar voor. De heer Polman
deelde mede namens de heer Coppens mee dat de kascommissie de boeken had gecontroleerd en in orde bevonden. Het zag er keurig uit.
Voor het komende jaar werden de heren Coppens en Leesmans in de kascommissie
gekozen.
De heren Van der Westerlaken en Luijten werden bij enkelvoudige kandidaatstelling herkozen in het bestuur.
Tijdens de rondvraag stelden de heren Van Doesburg en Colsen de Brieven van
Paulus aan de orde. 'n Betere lay-out en 'n opbergmap werden gewenst.
Het bestuur zal een en ander bezien.
Na de pauze, koffie met worstebrood, toonde voorzitter Van der Westerlaken
een film over de Molenfeesten 1977. Een goedverzorgde film, waarin vele
bekenden acteerden.
Vice-voorzitter Le~jten dankte de cineast na afloop en sloot de vergadering
omstreeks half elf.
B. Molenfeesten te Bavel (3)
Op feestelijke wijze werd op zaterdag 13 mei de korenmolen "De Hoop" in Bavel
weer in gebruik genomen. Bavel vierde feest, drie dagen lang.
Onze Kring was van de partij met 'n tentoonstelling van molenaarsgereedschap
en tekeningen en schilderijen van de overleden molenaar Jan van Riel.
Tevens werd het vierde boekje van de Kring uitgegeven.
's Avonds was er een lezing in de schuur bij de molen over de Nederlandse
molen door de heer Prins. Een boeiende lezino, die zeer druk werd bezocht.
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Voorzitter Van der Westerlaken bood burgemeester Van de Ven v66r de lezing
het eerste boekje aan over de korenmolen "De Hoop". Velen kochten het boekje.
ook de bakkerskar van de heemkundekring werd gebruikt toen de Bavelse bakker
zijn "molenbrood" presenteerde.

c.

Wandelen in Breda.
Onder leiding van haar secretaris, dhr. Jespers, wandelde een vijftigtal leden
van onze Kring op zondag 18 juni door het historische Breda.
Een interessante wandeling langs vele historische monumenten en o.a. een bezoek
aan de K.M.A., dat erg in de smaak viel bij alle deelnemers, die varieerden
in leeftijd van 8 maanden tot 80 jaar.

D. Wandelen met Constantia.
Op uitnodiging van de harmonie Constantia uit Ulvenhout wandelden een dertigtal
leden van de heemkundekring vrijdag 23 juni door de schitterende natuur van
Beekhoek, Cauwelaer en Luchtenburg.
Deze leden van de Kring, die zich door de dreigende wolken niet lieten afschrikken, hebben met hun kinderen en met de harmonie kunnen genieten van een
grandioze natuur op deze prachtige juni-avond, die eindigde met een heerlijke
ontvangst door de heer en mevrouw Zwart op hun prachtige landgoed Luchtenburg.
In hun afscheidswoorden gewaagden de voorzitters van beide verenigingen dan
ook van een herhaling volgend jaar.
Zo'n herhaling zal zeker een succes worden.

E. Onze ouders en grootouders (2)
Als nummer 18 van "Brieven van Paulus" verscheen een scriptie van ons lid
T.J.R.de Jong uit Ulvenhout.
Een boeiend verhaal, waarin de heer De Jong ons een inzicht geeft van de wereld
waarin onze ouders en grootouders in deze streek leefden.
Het nummer is door onze leden erg enthousiast ontvangen en kreeg ook in Dagblad
De Stem dd. 24-6-78 een goede en zeer uitvoe+ige recensie.
OOk in de toekomst hopen we studies van onze leden op deze wijze te publiceren.
Nr.13 Rob van der Westerlaken en nr.18. T.de Jong waren de eersten.
Mocht een van onze leden een opstel of studie over ons heem willen publiceren,
dan zouden we het erg op prijs stellen dat van hem te vernemen.
Genoemde scriptie werd voor ons uitgetypt door ons lid mevrouw De Vries.
Een woord van dank aan haar adres is hier zeker op zijn plaats.
F. Tentoonstelling Bavel Anno 1920 (2).
Op 1 en 2 juli vierde Bavel weer zijn jaarlijks festijn "Bavel Anno 1920".

Evenals vorig jaar was de Kring aanwezig met een tentoonstelling in de stal
van Jan Boomaars, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Jan-Boomaarshal.
Vorig jaar stelden we landbouwwerktuigen ten toon, dit jaar zagen we 'n schoolklas, ingericht met vele spullen uit de collectie van Paulus van Daesdonck.
Schoolhoofd Theunissen zorgde voor enkele zeer oude schoolbanken.
In de klas was een schoonschrijfwedstrijd, waaraan velen deelnamen.
Ook Burgemeester Van de Ven en Wethouder OOmen toonden proeven van hun kunnen.
Na afloop beoordeelde juffrouw Jo het werk zeer nauwkeurig en leverde het
schrift weer bij ons in met de modelgeschreven tekst:
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Jan Soeterboek ontvinq een zeer toepasselijk boek als 1e prijs.
G. Liedj••boek Bavel Anno 1920.
Ter 9ele9enheid van de Bavelse feesten gaf de Stichting "Bavel Anno 1920" een
leuk boekje uit met 21 oude meezinger• voor groot en klein.
Voor de 1chooljeugd en op feesten en partijen erg welkom.
H. Verschenen (11).
Breda vroeger en nu.door Maurits van Rooijen (f 23,50)
Een plezierig leesbaar boek over allerlei Bredase merkwaardigheden, reeds als
101se artikelen gepubliceerd in Het Stadsblad.
Een brok historie van Breda op aantrekkelijke manier gepubliceerd.
Jaarboek oranjeboom 30 Jaargang 1977.
Een 160 pagina's tellend jaarboek met o.a. bijdragen van de heren Brekelmans,
Moelands, Reijnders, Van Haastert, Kappelhof en De Lepper over de geschiedenis
van Breda.
De Vesting Klundert (Nassau-Archivariaat 42)
De Archieven van "Nassau""'Brabant" (Nassau-Archivariaat 44)
Met de regelmaat van de klok verschijnen deze boekjes over de dorpen van het
Nassau-Archivariaat. Een degelijke bijdragen voor onze regionale geschiedenis
(6 deeltjes per jaar voor f 20,00 Nassau-Archivariaat Zevenbergen)

Musea in Brabant (f6,50),'n uitgave van de Vereniging van Musea in Brabant.
'n Voortreffelijke uitgave, waarin korte beschrijvingen over niet minder dan 46
Brabantse musea telkens met meerdere foto's verlucht.
'n Erg mooi boekje om toerend door Brabant d.i t land te leren kennen in een of
meerdere heemkundige of geschiedkundige musea.
150 jaar K.M.A. Een gedenkboek samengesteld door de bibliothecaris van de K.M.A.,
dhr.H.J.Wolf bij de staatsuitgeverij verschenen. Een interessante studie van
deze K.M.A.-kenner bij uitstek, waarin hij de historie van het Kasteel, van de
K.M.A., de K.M.A. in Indonesiê en na de Tweede wereldoorlog schildert.
Een interessant boek verlucht met vele foto's.
Breda, tijdschrift van Bredanaars voor Bredanaars · (deel 41.
Kort na deel 3 verschijnt dit interessante werkje geheel gewijd aan de meidagen
van 1940 met o.a. een dagboek van Cees Bergé, de evacuatie en wat persoonlijke
herinneringen. Een gezellig goed leesbaar boekje zoals altijd onder redactie van
de steeds publicerende en actieve geschiedenisleraar Wim Mol.
De Geschiedenis van Gageldonk (1100 - heden)

De Werkgroep Haagse Beemden deed onlangs de geschiedenis van Gageldonk het licht

zien als nr.21, 22 en 23 van Hage met bijdragen van Herman Dirven - Karel
Leenders en W.van Ham.
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De bouw van de wijk Haagse Beemden in de buurt van het Hooghuis en de kapel van
Gageldonk betekenen een dramatische verandering in een gebied dat de laatste 7
à 8 eeuwen een agrarisch karakter had. Een interessante studie.
I

Heemkunde op de basisschool (5)
Ter gelegenheid van de Molenfeesten stelden een aantal Bavelse leerkrachten een
boekje samen "Wat meer over Bavel".
Het handelt over de geschiedenis van Bavel, de geschiedenis van de omgeving,
over de Bavelse molen en allerlei rnolenweetjes.
Het besluit met een sage uit Bavel"Jan Oversag". Een interessant heemkundig
werkje.

J. Heemkunde op de basisschool (6)
Op initiatief van onze heemkundekring "Paulus van Daesdonck" houden het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en de Culturele Raad NoordBrabant zich momenteel bezig met de vraag of het mogelijk is regionaal of
provinciaal te komen tot de uitgave van Lesbrieven voor het onderwijs over
Brabant en de Brabantse dorpen.
K. Plagiaat of vergissing.
Onlangs verscheen "Trouwen in Twente", 'n uitgave van het Nederlands Volkskundig Genootschap. Wie schetst echter onze verbazing toen we op pag.99 de copij
zagen van "Brieven van Paulus" nr.14 blz,5.
Op die pagina drukten we een tekening af met allerlei Nieuwjaarsliedjes, gemaakt
dO<!>r klas 6B van de Rosmolenschool.
De pagina is gefotocopieerd uit ons blad, zonder echter de bron te vermelden.
Plagiaat of 'n vergissing ?
L. 75 jaar Laurentiuskerk Ulvenhöut.
In 1979 zal het 75 jaar geleden zijn, dat de huidige kerk werd gebouwd en in
gebruik genomen.
Vanzelfsprekend zal men dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ook de heemkundekring zal deelnemen aan de feestelijkheden, o.m. met een tentoonstelling. Wie helpt ons daarbij ?
We zoeken o.a. oude foto's van de kerk (binnen en buiten); foto's en bidprentjes
van overleden pastoors; oude bidprentjes (alles is welkom, 1 of zeer veel!);
alle devotie-artikelen zoals prenten, beelden, beeldjes, prentjes, rozenkransen;
foto's, jurkjes, pakjes, attributen van de kindsheid; alles dat herinnert aan
onze kerk en onze parochie.
De parochie ontstond reeds in 1648, deze kerk is van 1904 (25 juli).
Alles wat in meerdere of mindere mate herinnert aan deze kerk of de voorlopers
daarvan is welkom.
Indien U foto's terug wilt krijgt U ze ook terug, zeer snel. Alles wat U wilt
schenken, ook foto's kunt U bezorgen bij ~én van onze contactadressen:
A.Luijten
't Hofflandt 36
Ulvenhout
076
- 61.29.26
A.Lodewijk
Vennekes 26
Bavel
01613 - 1780
Mocht U wel iets uit willen lenen voor de tentoonstelling, maar niet willen
afstaan, dan gaarne 'n briefkaartje of telefoontje naar een van beide adressen.
M. Nieuw-Geluid

en

Ons Blad.

Op het einde van het derde verenigingsjaar publiceerde de Kring een dankwoord
aan onze dorps-weekbladen.
Trouw publiceren ze wekelijks een artikeltje over Paulus, dé manier om in het
nieuws · en in de belangstelling te blijven.
De vereniging hoopt deze vruchtbare samenwerking nog vele jaren te mogen
continueren. Hulde aan beide redakties !
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Voor het tentoonstellen van klederdrachten, pakken enz. kreeg de Kring van
Damesmodezaak "De Valk" te Hilvarenbeek 3 paspoppen en 'n aantal damespruiken.
Aan de heer en mevrouw Schijvens onze dank.
O. Dorpspolitiek in de klas.
Ter gelegenheid van de raadsverkiezingen organiseerde dhr.J.Cregten, onderwijzer 6e klas in basisschool "De Tweescha-ar" te Bavel een politieke middag,
bijgewoond door vier kopstukken uit de dorpspolitiek t.w. de heren J.Van Gils
(lijst 1); H.Van Gils (3); F.Paulussen (5) en A.Van Gestel (6).
P. Tankvallen in Strijbeek.
Tijdens de laatste wereldoorlog waser in Strijbeek een Duits kamp met o.a .
radioverbindingen t.b.v.het vliegveld in Gilze. Er waren vele tankvallen.
Kan iemand de Kring helpen aan foto's (U krijgt ze snel terug !) , tekeningen,
opstellen en andere informatie daarover ? Kan iemand ons wellicht iets vertellen per band ? Gaarne 'n berichtje :

Q. Brabant éên.
Op een buitengewone vergadering van afgevaardigden van de heemkundekringen aangesloten bij de Stichting Brabants Heem gehouden te Boxtel op 10 juni jl. is
uitvoerig van gedachten gewisseld over de risoco's, die Noord-Brabant loopt
wanneer het inderdaad tot een driedeling van onze provincie zou komen.
Het bestuur van het comité werd uitgebreid met vijf afgevaardigden uit de
kringen Nuenen, Zeeland, Deurne, Zevenbergen en Hoogerheide.

R. Contactdag Monumenten van Bedrijf en Techniek in

Noord~Brabant.

Op zaterdag 20 mei was er in Geldrop een contactdag voor allen die streven naar
het behoud van monumenten van techniek (oude fabriekjes, smederijen, wagenmakerijen enz.), de z.g.industriêle archeologie.
Men zal een actief beleid gaan voeren m.b.t.het behoud van deze monumenten.

S. De Winkel van Sinkel.
Iedereen kent de uitdrukking: "In de winkel van Sinkel is van alles te koop" enz.
Paulus van Daesdonck zou gaarne een "Winkel van Sinkel" opbouwen. Wie helpt ?
Wellicht heeft de middenstand van Bavel, Galder, Strijbeek of Ulvenhout nog
wat materiaal. Misschien hebt U zelf nog wat. We denken aan alles wat in een
winkel v66r 1940 te vinden was , zoals koffie- en theeblikken, oude verpakking,
serviesgoed, tabakpakjes of -blikken, sigarenkistjes (van v66r 1940), reclameplaten, affiches etc.
Misschien heeft 'n winkelier nog 'n oude toonbank, 'n winkelopstand, etalagemateriaal, standaards, rekken enz. Helpt U mee 'n "Winkel van Sinkel" op te
bouwen ? Gaarne uw reakties aan een van onze contactadressen (zie L)
T. Poetsen voor Paulus.
Nadat enkele maanden geleden de zolder van de Mariaschool vrijkwam, organiseerde
de Kring op 1 juni een poetsavond om de zolder schoon te maken.
Een twintigtal dames en heren toverden in een avond de zolder om in een
prachtig schoon "magazijn".

u.

Collectie "Paulus van Daesdonck" · (15).
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Kring geholpen door enkele
leden en door hun eigen kinderen, de collectie van de Kring op de
Pauluszolder gebracht. De collectie zal daar worden opgeslagen tot een
definitieve expositieruimte is gevonden. De ruimte is erg groot, aarzelt U
niet de Kring te gedenken.
ac~ieve
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V. Collectie Paulus van Daesdonck (16)
In de afgelopen maanden is de verzameling van de heemkundekring belangrijk uitgebreid door giften van onze leden en belangstellende niet-lid-zijnde dorpsgenoten. we kregen o.a.
Een boerenkar (fam.Reijnaarts-Galder); oude ordners, oude koekblikken, 'n
bronwaterfles, 2 pakjes vooroorlogse koffie, 'n groot koffieblik voor de winkel,
'n pijlenkoker met pijlen, bus met gasmasker uit 2e w.o . , conservenblik uit
2e W.O., gedenkblik geboorte Prinses Beatrix (dhr.Colsen); 100 oude nummers van
Nieuw-Geluid (dhr.Verschuren); 3 handgesmede nagels (Ronnie van der Mast);
propagandamateriaal van 6 nieuwe raadsfracties (fraktiebesturen en bibliotheek
Ulvenhout; 'n oud asbakje, 'n oude statenbijbel, kranten over de ramp in 1953
(fam.Graumans); 'n oude pijpekop (dhr.Janssens); 'n hostie-ijzer, 'n koperen
haardstel, 'n meelzeef, 'n ijzeren wieg, 't boek "D'n Dré en d'n blaauwe van
Ulvenhout" (mevr.Schoenmakers); enkele stenen kruiken, kogels uit 2e w.o. (Hans
van Gils); enkele oude platen (faro.Van Dort en fam.Oomen-v.Engelen Teteringen);
reliquie van de H.Camellus (rnevr.van Schaick); verkiezingsbord Dr.Moller 1928
(gevonden op zolder); landkaarten, wandkaarten, schoolboekjes, 'n katechismus,
natuurkundeproef-materiaal (dhrn.Willemsen, Soeterboek, Theunissen en N.N.);
bedstee kozijn met deurtjes, oude kast (dhr.Timmerrnans Alphen); oud bureau
(gem.Nieuw-Ginneken); ouderwetse inktlap, 'n besteedster, groot beeld Theresia
van Lisieux, enkele huiden van de Javaanse geit, 1 ouderwets theelichtje, 'n
paar laarzen voor paspoppen (fam.Leijten); ordnerkast, vloerbedekking, keukeninventaris, ordners (fam.Nouwens); oude staatsalmanak (dr.C.Brok);herdenkingstegeltjes (Brabantse Aanspanning en W.Goosen); hooihark (W.Goosen); oud pakje
tabak (mevr.Nouwens); prentje Mgr.Bekkers (mevr.Saris); schoolboekjes, telraam,
prentbriefkaarten, kerkboekjes, oude Katholieke Illustraties (oud-wethouder
Willemsen); zangbundel voor het Nederlandse leger (fam.Gooiker-Dings) ;tegel van
Duveltjesdag (Toin Jansen-Bavel); koektrommel en pruikenkop (Maarten Nouwens);
winkelopstand, bedstee (fam.Brauers-Ginneken); koekdozen en 'n klok voor in de
winkel (fam.v.Gastel)
W. Personalia (5)
Tot ons leedwezen vernamen we het overlijden van 2 van onze leden. Te Ulvenhout
overleed dhr.Alph.Siebers en te Bavel Jan van Kernenade.
Wij wensen de beide families sterkte bij het dragen van dit verlies.

x.

Donaties.
In de afgelopen maanden werd de Kring verblijd met donaties van "De Brabantse
Aanspanning", het "Molencornité Bavel" en van de Stichting "Bavel Anno 1920".
Aan deze drie instellingen onze dank.

Y. Niet ±e geloven.
Onlangs hadden we een gesprekje met een van onze leden, die ter wille van de
kring eens ging neuzen bij een kennis, die de kasten aan het opruimen was.
De bidprentjes lagen bij honderden in de vuilnisbak.
De kennis had nog nooit van de heemkundekring gehoord. Jammer '.

z.

Contributie.
Met het begin van het nieuwe verenigingsjaar ziJn de leden weer hun contributie
verschuldigd voor het jaar, dat loopt van 1 september '78 tot en met 31 aug.'79.
We verzoeken alle leden zo spoedig mogelijk hun contributie (f 25,00) te betalen op postgirorekening 37 . 13.311 óf op bankrekening ABN 52.18.33.639.
Beide rekening t.n.v. Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken.
Indien U zo spoedig mogelijk Uw contributie betaalt, verlicht U de taak van de
penningmeester belangrijk.
Indien U géén abonnement wenst op Brabants Heem betaalt U f 17,50.
Een nota is ingesloten.
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Aa. Volkskundenotities (2) door A.v.Dort-van Deurzen.
Het palmen van de rogge
Na de hoogmis op palmzondag was het de gewoonte om op de vier hoeken van de
akker een gewijd palmtakje te plaatsen. We noemen dat "De rog palmen"
Men bad dan vijfmaal het weesgegroet en het Onzevader.
In bepaalde plaatsen in Brbant of Vlaanderen voegde men er nog een soort bezweringsformule aan toe.
In Hoeven tekende ik o.a. het volgende op:
Heer, zegen dit koren
Tegen de bozen en tegen de Noren (Noordenwind)
Maar ook tegen de meiden en tegen de knechten
Opdat zij in het koren niet zouden vechten
En verder tegen het vervloekte zwijnsgras (varkensgras, 'n akker-onkruid)
Dat zo moeilijk te maaien was.
In het land van Waas is het liedje duidelijk ouder.
Men spreekt niet van maaien, maar van pikken.
Men is niet bevreesd voor de Noordenwind, maar voor "Hoorn", dit is korenbrand.
De aar van het koren wordt zwart door een zwamziekte.
Het liedje luidt hier:
Ik zegen mijn koren
Tegen biksem en hoorn
Tegen meisjes en knechten
Opdat zij mijn koren niet om zouden vechten
En tegen dat duivelsch zwi.Jneges
Dat zo kwaad te pikken is.

door J.Jespers (nr.7)

Van Schermbeeklaan
Adriaan Johannes van Schermbeek, houtvester en bekend bosbouwkundige, werd
geboren t~ Heer (L) op 8 november 1855.
Hij was gehuwd met Beate Emilie Augusta Wolff uit Usadel (Mecklenburg) •
Na houtvester te zijn geweest op Java, woonde hij met zijn echtgenote van
1891 tot 1899 te Ginneken en Bavel resp . op de adressen A339bis, A91 en A17.
Op 11 augustus 1899 vertrok het echtpaar naar Wageningen.
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Charlotte Cuypersdreef
Mevrouw Charlotte Storm-CUypers kwam in 1845 in het bezit van het eeuwenoude, reeds in 1525 vermelde, landgoed Wolfslaar.
In 1861 liet zij alle opstallen van het landgoed, inclusief het uit 1790
daterende landhuis, slopen, de grote boomgaard omhakken en de grachten
dempen.
Nadat eerst op enige afstand de boerderij was gebouwd (thans Wolfslaardreef
98 te Breda) werd het nieuwe landhuis met koetshuis opgetrokken in 1865.
Toen alles gereed was, verhuisde mevr.Storm van haar Bredase herenhuis aan
de Veemarktstraat (thans Bisschoppelijk Paleis) naar haar nieuwe landgoed.
Eind vorige eeuw werd het huis "Klein Wolfslaar" gebouwd. De straatnaam
Klein Wolfslaar herinnert nog aan dit voor enige jaren gesloopte huis.
(Klein Wolfslaar 25)
Jan Oomenstraat
J.H.Oomen werd geboren op 2 mei 1880 en overleed op 24 september 1970.
Hij was woonachtig op de boerderij " Kerkeind", Kerkstraat 46 te Bavel.
De heer Jan Oomen heeft vele verdiensten gehad op maatschappelijk, cultureel
en politiek terrein.
Nauw verbonden met het wel en wee van de agrarische sector, bekleedde hij
hierin de navolgende functies: voorzitter van de NCB,afid.Bavel,en kring Breda
en lid van het hoofdbestuur. Voorzitter Verzekeringen NCB, voorzitter Middelbare Land- en Tuinbouwschool Breda, lid van de pachtkamer Breda en bestuurslid Export Centrale Boxtel.
Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als mede-oprichter en eerste voorzitter van de Rijvereniging Juliana en de Harmonie Cecilia.
Jarenlang was hij lid van het Kerkbestuur Bavel en van het Kerkkoor.
Op politiek terrein deed hij zijn intrede als gemeenteraadslid op 24
februari 1917 ter opvolging van zijn op 10 december plotseling overleden
vader, wethouder C.A.Oomen.
Hij bleef deel uitmaken van de gemeenteraad tot de raadsvergadering van 25
augustus 1939. Gedurende deze lange periode is hij jarenlang tevens wethouder
geweest.
Eveneens gedurende vele jaren was hij lid van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant. Hij werd benoemd tot Ridder in de _Orde van Oranje-Nassau en
begiftigd met twee pauselijke onderscheidingen.
De Jan Oomenstraat is gedeeltelijk gelegen op gronden die vroeger behoorden
tot de boerderij Kerkeind. Een p~rceel dat vroeger deel uitmaakte van deze
gronden heette van oudsher "Dielishoek".
·Rouppe van der Voort

la~n

Ter nagedachtenis aan deze op 19 augustus 1964 overleden ex-burgemeester van
Nieuw-Ginneken is bij B.enW.-besluit dd. 7 januari 1967 de naam _Hubertuslaan
veranderd in Rouppe van der Voortlaan.
De heer J.A.M.Rouppe van der Voort werd geboren te 's-Hertogenbosch op 6 juli
1910. Na te zijn opgegroeid te Vught, werd hij in 1938 benoemd tot burgemeester
van Berkel-Enschot.
Op 16 november 1946 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Nieuw-Ginneken.
Z1jn ambtswoning werd ' t Jagthuys,Dorpstraat 3 te Ulvenhout, thans in gebruik
als hotel-retaurant.
Op 16 april 1960 werd hij benoemd tot burgemeester van Vught.
De ligging van zijn burgemeesterswoning en van het gemeentehuis aan de Hubertuslaan, deed het College besluiten juist deze laan zijn naam te geven.
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Ac. Uit het Gemeente-archief

(7) door Dr.F.Brekelmans.

Een misdadiger in Galder (anno 1735).
De Schepenbank van Breda sprak op 4 oktober 1735 een zeer ernstig vonnis uit
ten laste van een inwoner van Galder genaamd Anthony Janss.van Hooydonk, die
de bijnaam droeg van "Uylenspiegel" en 62 jaar was .
Deze man was reeds in 1723 ter dood veroordeeld omdat hij een manslag had begaan aan Cornelis Campen. Hij had van de Hoge Landregering gratie gekregen,
maar zijn leven sinds dien niet verbeterd.
Het vonnis vermeldde een groot aantal delicten. In juni 1735 had Van Hooydonk
met een snaphaan gedood een zekere Willemot, dragonder in het regiment van
kolonel de Matta. Het lijk had hij d"aarna weggesmokkeld naar Spaans Brabant
(het huidige België) en daar begraven.
Verder had Uylenspiegel uit een schaapskooi een kalf gestolen alsmede elders
drie schapen, twee korven met bijen, twee stokken bijen, een rood beest en
een zwart beest. Hij had zich schuldig gemaakt aan heling van een zilveren
haarijzer, dat op straat was afgepakt van een vrouw.
Ook had hij een zelfmoordenaar uit Made, die zich in een schuur had verhangen,
over de grens gesmokkeld en in Meerseldreef bedraven bij het Capucijnenklooster
waarvoor hij een loon van 22 guldens had ontvangen.
Verder had hij gezorgd dat een smid uit Hoogstraten, die zich had opgehangen
in een schuur bij de Herberg De Croon in Meerseldreef over de grens werd vervoerd en in Strijbeek begraven. Daarvoor had hij een rijksdaalder beloning
gekregen.
Ook had Uylenspiegel zich aan baldadigheden schuldig gemaakt, zoals op St.
Josephdag 1735 te Meerseldreef waar hij vier kogels had afgeschoten door het
venster van Jacop van der Sype . Verder had hij met hagel schoten gelost in
het huis van zijn buurman te Galder, Cornelis Michielse van Hooydonk.
Uit overweging dat dit alles daden waren die in een land van justitie geenszins
te tolereren zijn, maar ten hoogste strafbaar, veroordeelden president en
schepenen der stad Breda Uylenspiegel, als afschrik en voorbeeld van anderen,
om lijf en goed te verbeuren, levend van onderop geradbraakt te worden en
daarna met een bijl onthoofd.
Vervolgens zou zijn lichaam op een rad worden geplaatst en zijn hoofd op een
pin. Het vonnis werd op dezelfde dag voor het stadhuis van Breda ten uitvoer
gelegd. Ook vrouw en dochters van Uylenspiegel kwamen er slecht af.
Daarop hebben andere vonnissen betrekking.
Ad. Kris-kras door de geschiedenis van (Ni e uw)-Ginneken (J) door Herman Dirven.
De naam GINNEKEN.
Als je aan een Oud- of Nieuw-Ginnekenaar vraagt, wat betekent jullie naam
nou eigenlijk, dan kri jg je in 9 van de 10 gev a llen een schouderophalen en
een "Tja, dat weet ik nou eigenlijk zelf ook niet".
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zou kunnen worden verklaard.
We zijn dus verplicht in het verleden naar de betekenis te gaan zoeken.
En dat is voorwaar geen eenvoudige zaak !
O zo gemakkelijk laten minder deskundigen zich leiden door een interpretatie
van een ongekend woord door zaken, die dikwijls niets met de eigenlijke betekenis te maken hebben.
En het is verwonderlijk, hoe lang dergelijke verklaringen dan ook nog blijven
voortleven. Van Goor in zijn "Beschrijving der Stad en Lande van Breda" (uitgegeven in 1744) zegt er niets over. A.J.van der Aa geeft in zijn boekje
"De Stad Breda en hare omstreken (uitgegeven 1845) ook al niet veel nieuws.
L.Merkelbach van Enkhuizenin zijn "Geschiedenis van Ginneken en Bavel~ evenals
de pastoor Joannes Baptista Krüger in zijn "Kerkelijke Geschiedenis van
Ginneken-Ulvenhout (Bisdom Breda) zeggen er niets over.
En ook in de geijkte vakboeken van bv.Nomina Geographica Beerlandia, Nederlandse Plaatsnamen van H.J.Moerman ed. vindt men niets vermeld over de naam
Ginneken.
Het spreekt dan ook vanzelf, dat eenmaal gevonden verklaringen een hardnekkig
bestaan blijven behouden. De meest verspreide daarvan is wel dat de naam
Ginneken iets te maken zou hebben met gyneke = bruggetje.
Dat zou dan tegelijkertijd inhouden, dat waarschijnlijk al ver voor de 13e
eeuw (oudste gevonden naam Ghinneken dateert uit 1246) er op de plaats van het
Duivelsbruggetje ook inderdaad een brug in plaats van een doorwaadbare plaats
zou hebben gelegen.
Maurits van Rooijen verwart daarom m.i. in Zl.Jn artikel "De naam Duivelsbrug
ontleend aan gestolen kerkklok" in het Stadsblad van 11 mei jl. het een en
ander en zijn verklaring van naamsverklaring van Ginneke is bruggetje moeten
we dan ook beslist van de hand wijzen.
Prof.Dr.A.Weijnen geeft in een artikeltje over Brabantse Plaatsnamen een
tweetal mogelijkheden :
De naam Ginneken kan een patronymisch ingaheem-samenstelling zijn. Dat
betekent dat de naam Ginneken afgeleid zou zijn van een gelijkluidende persoonsnaam. In dat verband verwijst Weynen naar de persoonsnaam Foeken
Gynkens to Loninghaberd, die hij al van voor 1481 bij Carsten aangetroffen
heeft. Ook Lindemans stelt da~ Ginnegem, in 1210 Gennenchen en in 1214
Ginegem geschreven, van een persoonsnaam afgeleid zou zijn.
De tweede verklaring, die Weynen in het genoemde artikel volgt is de volgende:
De naam Ginneken zou van Keltische oorsprong zijn. In de Gallo-Romaanse tijd
kwam het n.l. dikwijls voor, dat men plaatsnamen ook weer van personen (de
grootste eigenaren van die streek bv.) afleidde.
Achter deze naam werd het achtervoegsel aco of iaco geplaatst. Zo ontstonden
bv. de namen Doornik, Kuik, Emmerik, Gulik, Blerik enz. Ook Genk (Belg.Limburg)
dat in 1151 Genike en in 1140 Genecke zou van zo'n persoonsnaam afgeleid
kunnen zijn. De persoonsnaam in kwestie zou de voor-Germaanse naam Ganiaco of
Genaco kunnen zijn. (Dit geldt nog steeds voor het stadje Genk)
Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van de Keltische vleinaam Geno.
Voor Ginneken is deze naam Geno maar moeilijk te aanvaarden, omdat daar de
eerste lettergreep al een "i" klank bevat, wat in de Keltische naam Geno zeker
niet het geval is.
Volgens Cuypers van Velthoven zou Ginneken afgeleid kunnen zijn van "gijn",
"ghijn" of "geen", wat kan betekenen doorwaadbare plaats, gang, heerbaan.
Verdam stelt nog dat Ginneken te maken zou kunnen hebben met "genge of genke",
waar een betekenis van loopbaan in zit.
En Sinnighe zegt, dat Ginneke de betekenis heeft van een klein bruggetje, maar
steunt daarbij alleen op de volksverhalen.
Ano~re volksverhalen uit de voormalige Ginnekense Gemeente vertellen dat
ginneken in verband moet worden gebracht met het "hinneken van de paarden".
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De ene groep vertelt daarbij, dat de paarden als ze bij de rivier de Mark
kwamen en door de doorwaadbare plaats heen moesten, hevig begonnen te hinneken, omdat ze schijnbaar niet veel voelden voor een natte onderdompeling in
de rivier.
Weer andere oude inwoners van Ginneken vertelden ons dat het iets te maken
zou hebben met de grote kudden wilde paarden, die hier vroeger in deze streek
rondgezworven zouden hebben.
Vooral deze drie laatste verklaringen over "bruggetje" en "hinnekende paarden"
moeten we als al te fantastisch afwijzen. Voor ons staat in feite maar een
echte verklaring open,. n. l.de uitleg van Prof.dr .A.Weynen, die inhoudt:
GINNEKEN is afgeleid van een Keltische persoonsnaam Ganiaco of Genaco
Ae.
oude Versjes en liedjes, verzameld door W.P.A.Colsen.
Het Europeesch Geschil

(gezongen door een sergeant in 1915)

Een oorlogsfakkel is ontstoken, de wereldorde is verstoord,
Het menschdom vredig en arbeidsaam, is aangespoord tot broedermoord,
Heel de wereld staat te beven, alles is in groot paskwil,
Niemand kan oplossing geven, in het Europeesch geschil.
Duitschland steunt weer op zijn krachten, zingt maar trouw de wach aan Rijn,
En terwijl dit wordt gezongen,"kann lieb Vaterland ruhig sein",
Maar hun st~at en legerhoofden, zijn die nog van goeden wil,
Zij zullen Bismarck steeds betreuren, in het Europeesch geschil.
Frankrijk greep ook naar de wapens, en dat deed het toch zoo graag,
Want hun siebsich en hun sechsich, zit hen nog altijd in de maag,
Zij zullen krachtig op gaan treden, nemen den Elzas tot hun spil,
Maar zij missen hun Napoleon, in het Europeesch geschil.
Engeland toont zich in dees dagen, edelmoedig in den nood,
Het beschermt de kleine staten, met zijn leger en zijn vloot,
't Onrecht in Transvaal bedreven, met zijn overmacht en wil,
Tracht het ongedaan te maken, in het Europeesch geschil.
Hoeveel vaders, hoeveel zonen, worden er niet weggerukt,
Alles wordt in rouw gedompeld, gaat onder smart en leed gebukt,
Hoeveel bloed wordt nog vergoten, voor een diplomaten gril,
Want het is een leelijk zaakje, heel dat Europeesch geschil.
Hier op Nederlandsche bodem, hebben wij een zware taak,
Ons volstrekt neutraal te houden, dat is nu voor ons de taak,
Zien wat er gedaan moet worden, het Roode Kruis staat heusch niet stil,
Wij hopen nooit gemengd te worden, in het Europeesch geschil.
Af. D'n Dré eigen.
Vóór de laatste wereldoorlog we~d Ulvenhout in geheel Nederland bekend door
de boeken, tekeningen en verhalen van i\.Graumans·, die werkte onder het
pseudoniem "D'n Dré van Ulvenhout".
Van ons lid Mevr.Van Dort-Van Deurzen ontvingen we een aantal prenten van
"D'n Dré", waarvan we er in de komende afleveringen regelmatig een hopen te
publiceren.
Deze prent van D'n Dré eigens, d'n Dré zelf , laat hem zien in een oud dorpsbeeld, de boer met de melkkan op de kruiwagen en op de achtergrond de toren
van Ulvenhout.
Ook op de voorpagina is een tekening van de hand van A.Graumans gepubliceerd.

""·

Ag. Paulus leeft voort -

'n historisch verhaal.

Tijdens de molenfeesten te Bavel liep het bestuur op de tentoonstelling op
met een baton "Paulus van Daesdonck".
'n Inwoner van onze gemeente (nameri noemen we niet!) kocht een boekje over de
molen, dat is uitgegeven door de Kring en zegt tot onze secretaris, dhr.
Jespers:"Oh, ik zie dat U Paulus van Daesdonck zelf bent. Zoudt U Uw handtekening in dit boekje willen zetten?"
Zo zie je maar!
Ah. Bijgeloof (7)
Wie tandpijn heeft, legge een pootje van een dode mol op de zere plaats.
De pijn is nu zo over.
Ai. Heemkundig Weerbericht (11)
Op een warme september
Volgt een regenachtige oktober
Maar op een koude . september
Volgt een zachte december .

Aj. Uitspraak.
"Jullie zeggen altijd, dat ik jullie in slaap preek,
fl1aar jullie slapen al vóór ik begin".
(Bavelse kapelaan + 1950, opgetekend door Pater Dagobert)
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