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Ge ach te Lezer, 

Gaarne Uw aandacht voor onze 21e brief. 

BERICHTEN 

A. Voorspoedig 1979 
Bij het begin van het nieuwe jaar biedt het bestuur 
van de Kring en de redaktie van "Brieven van Paulus" 
U de beste wensen aan voor het nieuwe jaar. Een 
goede gezondheid, veel huiselijk geluk en een fijn 
verenigingsjaar bij Paulus van Daeadonck in 1979. 

B. Paulus in een nieuw jasje (2) 
Zoals we reeds aankondigden in ons vorige nummer ver
schijnt one blad voortaan in een kleiner formaat; 
een formaat om te bewaren. 
Op de voorpagina een tekening van ons lid Jan Soeter
boek. Het ligt in de bedoeling dat de heer Soeterboek 
elk nummer van een andere tekening zal voorzien. 
Elders in het blad zal onder "'n Praatje bij 'n plaat
je" nader op de tekening worden ingegaan. 
De tekeningen zullen afwisselend betrekking hebben op 
Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijbeek. 

c. Johan Biemans in "Brabantse Humor op Klompen". 
Maandag 29 januari a.s. komt de Brabantse Rasverteller 
Johan.Biemana U een avond brengen vol Brabantse humor. 
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Met Peer en Trien wandelt hij met schetsjes en lied
jes door het jaar. Van Nieuwjaar en Pasen tot het 
Communiefeest en ga zo maar door. 
Johan Biemans, auteur van het boek "Spokerijen in 
de Kempen" en vaak optredend voor Omroep Brabant zal 
U zeker een gezellige en genoeglijke avond geven. 
Onze verwachtingen zijn hooggespannen. We rekenen 
op een volle zaal. 

D. Praten met oudere inwoners (2) 
Maandag 18 december luisterde een goed gevulde zaal 
bij d'n Bertus drie uren ademloos naar he~ verhaal 
over Bavel zo'n halve eeuw of meer geleden. 
Elders in dit blad leest U hierover een uitgebreid 
verslag. 

E. Heemkunde van de bovenste plank (2) 
Voor de elfde maal dit jaar de Bavelse revue. 
Een wervelende show van het Bavelse dorpsleven. 
De molen, de wethouder, de verkiezingen en de tunnel 
waren evenals Grease onderwerpen voor deze gezellige 
revue met daarbij een filmisch jaarverslag van de 
amateur-cineast Hohan van Ginneken. 
Werkelijk heemkunde van de bovenste plank en dat nog 
wel voor een vooroorlogse prijs van f 4,50. 

F. Jaarprogramma 
29 januari Johan Biemans met "Brabantse Humor op 

5 maart 
2 april 

mei/juni 
begin juni 
8-30 sept. 

23 sept. 

24 sept. 

Klompen"; 
Praten met oudere bewoners van Ulvenhout; 
Volksmuziek; 
Wandelen met Paulus; 
Bavel Anno 1920; 
Tentoonstelling t.g.v.75 jaar Laurentius
parochie; 
Kapellenfietstocht georganiseerd door 
Feestcomité "75 jaar Laurentiusparochie" 
m.m.v.Paul us van Daesdonck; 
Jaarve rga de ring. 

G. Winkel van Sinkel (3) 
De winkelcollectie van de Kring groeit gestaag door. 
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Vele artikelen we r den weer geschonken o.a. door W. 
Colsen en A.de Kort. 
In onze rubriek "Collectie Paulus van Daesdonck" 
leest U er meer over. 
Midden in dit blad een plaat van zo'n oud winkeltje 
uit het Westbrabantse Halsteren. Een pracht plaat. 
Mevrouw Va n Dort-Van Deurzen beschrijft hem in haar 
rubriek "Volkskundenotities". 
Helpt U ook onze winkel op te bouwen ? Uit te breiden? 

H. Verschenen 
-De parochie van St.Cornelis te Walberg publicatie 45 
uit de serie van het archivariaat "Nassau-Brabant". 
Albert Delahaye verhaalt op zijn eigen prettige ver
telwijze over deze drie eeuwen oude parochie. 
In het zevende hoofdstuk vertelt hij de geschiedenis 
van de ~' gestigmatiseerde"Welbergae Janske Gorissen. 
In de dertiger jaren het onderwerp van veel gesprek
ken en zelfs van bedevaarten. 
Zij stierf op 7 maart 1960 te Wouw, 53 jaar oud. 
Een interessant boekje. 

-De Vlasselt, geschiedenis van de gemeente Terheijden, 
nummer 1. 
Een uitgave van de jonge heemkundekring "De Vlassel t". 
In dit eerste boekje een beschrijving van het Raad
huis, 'n verhaal over het plantje Klein Kruiskruid 
en een eerste aanzet van de rubriek "Van Vroeger Ge
hoord". 
We wensen dit nieuwe heemkundige tijdschrift veel 
succes toe. Het verschijnt 4x per jaar en kost f 15,00. 

-Gemeentekrant van Nieuw-Ginneken. 
Voor de derde maal dit jaar verscheen in december de 
gemeentekrant, een uitga ve van "het gemeentehuis" te 
Nieuw-Ginneken. 
Het maartnummer was geheel gewijd aan de verkiezingen, 
het augustusnummer aan het nieuwe gemeentehuis en 

het decembernummer is o.a. gewijd aan de nieuwe Raad, 
het College van BenW en de begroting. 
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I. Tentoonstelli ngen 
-Europ~nrijs voor S c~ilderkunst 

22 de cember - 28 j anuari 
De Beijerd Breda 

- Uit de Poppenkraam Museum "De Dubbele Palmboom" 
Rotterdam 2 november - 4 februari 
Antieke poppen en poppenhuizen 

J. Schrijvers gevraagd (1 ) 
Voor de 21emaal verschijnen hierbij de "Brieven 
van Paulus". De c opy wordt steeds gevarieerder. 
Ook U mag meewerken ! Hebt U 'n heemkundige bij
drage, 'n wee r spreuk, 'n uitspraak of 'n voor dit 
blad interessante mededeling. De redactie ontvangt 
ze graag op Craenlaer 18 Ulvenhout. 

K. Schrijvers gevraagd (2) 
De heemkundekring sprak enkele jaren geleden enkele 
bandjes vol met Kees van Hooijdonk uit Ulvenhout, 
die inmiddels is overleden. 
Op 18 december jl. spraken we met een zestal in
woners uit Bavel over het begin van deze eeuw. 
Op 4 maart a.s. praten we met inwoners uit Ulvenhout. 
Wie va n onze leden zou deze banden uit willen 
schrijven ? 
Eerst l uisteren en uitschrijven, daarna eventueel 
regelmatig een a rtikel in "Brieven van Paulus" 
U moet dus tijd hebben om te luisteren, het dial e c t 
begrijpen en zelf een artikeltje kunnen schrijven. 
Wie meldt zich bij de redaktie ? 

L. Heemkundekring "De Vlasselt" 
Op 13 december 1977 is in Terheijden de heemkunde
kring "De Vlasselt" opgericht. In november 1978 
kwam hun ·eerste blad uit. 
Onze kring heeft een ruilabonnement aangegaan met 
"De Vlaasel t". (Helaas weten we nog niet wat "De 
Vlasselt" betekent !) 
We wensen de Kring alle succes toe t 

H. Collectie Paulus van Daeadonck (18) 
De collectie van onze heemkundekring groeide in de 
afgelopen maand aanzienlijk . 
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Zonder iemand tekort te willen doen past een zeer 
speciaal woord van dank aan de heer A. de Kort te 
Ulvenhout , die de verzamel ing een belangrijke uit
breiding schonk. Maar ook aan alle overige schenkers, 
gevers en medewerkers veel dank . 
Wat kwam er zoal binnen ? 
We kregen o.a.: 
Landbouw: hakbijl, rattenklem, vossenklem, mollenklem . 
blekker, leidselringen (A . de Kort); 

Winkel van Sinkel: groot voorraadblik Laane, groot 
voorraadblik Van Nelle, doosje pastilles, poeder
blikje (A.de Kort); pakje shag (Maarten Nouwens); 
pak eigenteelt tabak (F.Beenackers) ; drie Droete
blikken van verschillend formaat, diverse pakjes 
koffie en thee, doosje maagpepermunt (W~Colsen); 
groot Michielsen's koffie- en theeblik (N.Peeters). 

Smederij: amidstang (A .de Kort); 

School: instructieklok, 2 toneelstukjes uit Jezus
j eugd, div.schoolboekjes (N.N.); 120 filmstroken in 
kistjes (mej.M.Ti j s Eindhoven ); 

Curiosa: pince-nez, voetangel, brandmerk, oestermes , 
stuivertje uit 1850 (A . de Kort); 

Religie: Bidprentjes (Oomen-van Engelen Teteringen); 
bedieningskruis (Maarten Nouwens); Parochiegids 
Ulvenhout 1972 en 1975 (N.N.); 

Archief: foto's en krantenartikelen (Boelars); 
Testament uit 1760 (A.Kriellaars); bevrijdingskrant 
(S.v .Gils); artikel uit v.d.Aa van 1845 (A.Jansen); 
gedichtenbundels, toneelstukken, huldeblijk H.H. de 
Koningin 1923, dagboek van een Tilburger 1774-1850 
(N .N.); wenabrieven en ouderwets postpapier (Mw.v. 
Dort-v.Deurzen) 

N. Collectie Paulus van Daesdonck (19) 
Graag zou de heemkundekring komen tot de inrichting 
van een eigen oudheidkamer in onze gemeente. 
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In onze eerste brief (8-12-1975) startten we met een 
actie tot het verzamelen van een eigen collectie. 
En niet zonder succes. 
Aanvankelijk werd de collectie opgeslagen op de zol
der van de Pekhoeve, nu is het de zolder van de 
Mariaschool. 
Jaarlijks exposeren we in Bavel in de Jan Boomaars
hal tijdens de Bavel-Anno-1920-feesten. In 1977 het 
boerengereedschap, in 1978 een oud schoolklasje en 
in 1979 de Winkel van Sinkel (?). 
We moeten echter nog veel verzamelen. U helpt ook ? 
Voor onze bibliotheek historische boeken, voor ons 
archief alles over de dorpen vroeger.(foto's, boek
jes, artikelen) Wat verzamelen we al niet. 
Een greep uit onze collectie: 
bidprentjes, beelden, schilderijen, kerststallen, 
oude platen, oude boeken, oude nummers Ons Blad 
(Bavel), Nieuw-Geluid (Ulvenhout) en de Gong (Nieuw
Ginneken), historische kranten, oude prentbrief
kaarten, oude schoolfoto's, oude klederdrachten 
zoale mutsen, omslagdo eken en schorten, oude school
spullen en schoolbanken, allerlei winkelartikelen, 
oud gereedschap voor alle ambachten (boer,timmerman, 
slager, wagenma ker, schilder, schrijnwerker, smid, 
winkelier, herbergier enz.) 
U helpt ook ? 
U kent onze contactadressen: 
A.Luijten, 't Hofflandt 36 Ulvenhout 076-61.29. 26 . 
A.Lodewijk, Vennekes 26 Bavel 01613-1780. 

En vergeet U onze "Winkel van Sinkel" niet? 
'n Toonbank voorraadblikken, oude reclameplaten, 
oude verpakking enz. We kunnen bijna alles gebruiken. 
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o. Volkskundenotities (4) door A.v.Dort-van Deurzen. 
DE WINKEL VAN SINKEL 

Op de middenpagina van dit blad vindt U een prent 
van een oud Brabants snoepwinkeltje, zoals er in 
de jaren dertig nog heel wat waren. Ik kan ze mij 
nog goed herinneren. 
De heerlijkheden, welke daar voor ons te koop lagen, 
waren velerlei. Wanneer wi j naar school gingen en 
we kregen van een of a ndere tante een of twee centen 
mee, dan kon men daar heel wat voor kopen. 
Voor één cent kregen we twee eetlepels vol gepofte 
en gezouten groene erwtjes, welke zo uit de warme 
pan kwamen. 
Eveneens twee, maar dan theelepels, zoute drop in 

een klein grauw puntzakje. 
Voor hetzelfde bedrag een sruk zoethout of een klein~ : 
er stukje pijpjesdrop. We sneden de pijpjesdrop aan 
stukken en deden het in een medicijnflesje gevuld 
met water. En dan maar schudden tot men schuimpje 
kon trekken. 
Ook kreeg men twee strooppinnen voor één cent. 
Men kookte de st roop met sui ker totdat deze sub
stantie begon te trekken. Aldraaiende trok men dan 
van dit taaie spul die heerl ijke strooppinnen. 
Ze werden op 15 cm.lengte afgeknipt, door de bloem 
gehaald e n in grauw papier gerold. 
Dan waren er nog de z.g.kalkbrokken (wit en rose ) , 
polkabrokken, ulevellen , ouwel , stukjes druiven
suiker, dropveters, grote zwarte pepermuntbrokken, 
kaneelbrokken, kokoebrokken , toverballen en prijs
brokken. 
Stond nu onder zo'n prijsblok een nummertje, dan 
kreeg men er nog een. Ook spekbrokken in diverse 
kleuren waren er. Och er was van alles. 
Het was een heerlijkheid dit alles te zien en dan ••• 
als je er van mocht snoepen ~ 
Er werden echter ook, vooral in de kleinere dorpen, 
allerlei andere artikelen verkocht, zoals petroleum, 
kaarsen, gaskousjes, koffie en dergelijke. 
De ·ko ff ie kon ter plaatse gemalen worden. 
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En niet te vergeten de zakjes peekoffi e, een produkt 
gemaak t uit de wortel van de cichorei, welke zo'n 
lekkere smaak aan de koffie gaf. 
Zuid-west Braba nt had zijn eigen peekoffiefabriek te 
Ossendrecht, waar de firma Matteeuwsens dit produkt 
maakte. Blauw~ zakjes met zwarte opdruk. 
Het hier gepubliceerde winkeltje uit Halsteren is 
het prototype van een snoepwinkeltje uit de oude tijd. 
De prent ve~toont duidelijk de sfeer van de feest
dagen. 
Op de toonbank en op de scha bbekes ziet men allerlei 
dieren in suikerwerk staan. Een Sinterklaas te paard, 
varkens, hondjes groot en klein en zelfs een heilige 
familie in suikergoed. 
Ook taai en koekmannen zijn in het winkeltje aan
wezig. Men ziet er zoethout en dropveters en da n, ik 
denk met het oog op de feestdagen, hangen er ook 
papieren ganzeborden en mannekesprenten 1-2) 
In de oude trommels zit koffie en thee en natuurlijk 
ook Janhagel. 
Aan de gekrulde balk boven het hoofd van het vr ouwtje 
hangen de grauwe puntzakjes en ook het z. g .perkament
papier waarin men destijds de groene zeet verpakte 
De kinderen kochten of kregen een snoepje uit de 
memmekespot 3). 
Aan de wand hangen de reclames voor Zebra-kachelglans, 
Brasso-koperpoets, en Van Houten Cacao. Ook zijn er 
zwaluwlucifers aanwezig naast een bosje gedroogde 
scharretjes. 
Het vrouwtje zelf behoort bij dit winkeltje. 
Men haar huiamutsje op en haar Brabantse kleren aan 
lijkt dit alles nu een museum. Het is een echte 
Winkel van Sinkel en juist wat hier a llemaal in staat 
en zou kunnen staan, zou de heemkundekring Paulus 
van Daesdonck zo goed kunnen gebruiken voor haar 
toekomstige museum. 
Ik vond deze prent ergens tussen mijn spullen en het 
leek mij zo leuk U een af druk te geven van deze 
kleine "supermarkt". 
Heeft U nog spullen voor de Winkel van Sinkel, ver-

geet Uw vereniging niet. 
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Naschrift: 
1) De koekemannen, die U in het winkeltje ziet 
hangen, waren vroeger niet bedoeld om direkt op te 
eten. Deze versierde poppen werden eerst opgehangen 
naast of boven de open-haard. Wannee r zij echter 
berookt of vuil waren, kookte men er z.g.koekepap 
of poetjespap van. 

2) "Mannekes-prenten'' zijn moraliserende stripver
halen, waarvan de prentjes op één bladzijde gedrukt 
zijn. De firma Brepols uit Turnhout heeft er vele 
gemaakt. Het waren verhalen over Genoveva van Bra
ba nt, Jan van Speyck, Tyl Uylenspiegel en vele 
anderen. 

3) Een memmekespot is een zuurtjesbokaal. Het woord 
"m m" d idt · e u op zuigen. In onze streken zegt men ook 
dat een ba by "aan de mem" is, als hij de borst 
krijgt. 

door J.Jespers (nr.9) 

Vang 

Deze straat loopt vlak onder de Ulvenhoutse molen 
"De Korenbloem". 
De " " . d vang is e reminstallatie op het bovenwiel in 
de molen.ter hoogte van de kapzolder. 
D~.vangstok steekt duidelijk zichtbaar uit de achter
Z1Jde van de kap . 
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Molenst r aat 
Aan deze str aa t staat reeds gedurende 144 jaar een 
mole n. I n 1835 werd de standaardmolen va n Strijbeek 
ove r eeplaatst naar Ulvenhout en h eeft daa r tot 1909 
gestaan . 
Op zaterdagav~nd 6 maart 1909 brandde deze molen af . 
Nog in dat zelfde jaar we rd de huidige bergkoren
molen ge bouwd in opdracht van de eigenaar ? .Soffers. 
Vlak voor ' t uitbreken van de 1e W. O. werd de molen 
gekocht door de Chaamse molenaarToon van der \Vester 
laken. 
Door zijn dood kwa m de molen reeds enige maanden 
later in eigendom van zijn zoon Victor. 
In 1961 werd de molen overgedaan aan de huidige 
eigenaar Anton van der . Westerlaken. 
Na e nige tijd niet meer te hebben gedraaid , kon de 
molen "De Korenbloem" in 1977 , dankzij een actief 
gemeentelijk subsidie bele id, na een flinke resta u
ratie weer in gebr uik worden genomen . 

Wiek 
De;:; straat in "Beekhoek I" doet qua v orm e nigszins 
de hken aan h et molenkruis van de molen "De Kore n 
bloe m" . Diverse wiekenstanden zijn overigens denkbaar 
o . a . de rus tstand , de g e boor t esta n d , de vreugdesta nd 
en de rouwstand. 

Molenakker 
Eerst nada t de molen " De Hoop" t e Bave l in de be
bouwd e kom we rd opge nomen, werd een straatnaam naar 
deze inmiddels 114 jaar oude molen ge noemd . 
De straatnaam herinnert aan de akke r , waarop in 1865 
door Jef Rommens de thans oudste windkorenmolen 
van onze gemeente werd gebouwd. 
In 1911 werd de molen verkocht aan Janus van Riel. 
De huidige eigenaar, diens kleinzoon Frans nam de 
molen in 1957 ove r van zijn vader, Jan van Riel. 
Vorig jaar werd de molen 11De Hoop" na een grote rea
taura tie weer . feestelijk in gebruik genomen . 

Q. Sprokke lingen uit het gemeente-archief (9) door 
dr.F.Brekelmana. 
Op 13 augustus 1723 werd Anthony Janse van Hooydonk 
te Galder oud 25 j aa r veroordeeld wegens manslag t ot 
onthoofding. Het vonnis is echt~r niet uitgevoerd. 
Veel later (zie " Bri e ven va n Paulus'' nr.19) is hij 
toch nog ter dood gebr acht. 
Het vonnis van 1723 ve rmeldt dat hij een "wrevel
moedigh " en ongebonden leven geleid had. Op 15 april 
1723 loste hij vanuit de deur van zijn woning een 
schot met hagel op Cornelis van Campe n zodat deze 
werd gedood. 
Di t feit werd aangemerkt als ma ns lag . Van het dood 
vonnis wer d hem door de Heer va n Bre da grati e verleend 

In januari 1736 veroordee l den ~ c hepenen van Bre da J an 
van Rijckevorsel ook we l genaa md Jan Bol oud 53 jaar 
gebore n te Pr i ncenhage wegens die fstal van kolen in 
d e hof van de Duitse schoolmeester te Meerseldreef 
en h et huisveGten van landlopers tot 25 jaar tucht
huis str af . Jan van ~ijckevorsel hield een herberg 
te Meerseldreef. 

R. Praten met oudere inwoners ( ) 
Maandag 1 december 197 was h et heel gezellig in 
zaal 1'Het Karwi el" te Bavel, waar een zestal 
Bavelaars herinneri ngen ophaalden van Bavel aan het 
begin van deze eeuw. 
Ademloos luis terde .e e n goed gevulde zaal naar Té van 
Nardeze (Mister Diepstraten), oud-wethouder Harrie 
Oomen, Toon de Looier (Antoon Adriaaneen), Sjef de 
Post (Sjef va n Gils) , Toon .de Smid (Antoon Jansen ) 
en Mevrouw Van Gestel (van de Lange Kooi) , die ver
telden ove r hun Bavel. 
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Siaterklaks!uitsthlling in. een Noord-Brabant:sch koekwinkeltie. naar een penteekening van Gi:orge van Raemdonck. 
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Ver~alen over de Eerste Communie, de Plechtige Com
munie, quatertemperdagen en over de Deken van Bavel 
de kapelaans en de missiepreken, over de madekes ' 
en de niet minder dan 120 bijnamen, die Bavel vroeger 
kende. 
Toon Adriaansen vertelde hoe hij voor de begijntjes 
steeds rechte schoenen ~oest maken. Geen linker- en 
rechterschoenen. 
Iedere dag wisselden ze die schoenen om en zo kon je 
nooit scheve schoenen krijgen. 
Sjef van Gils vertelde over stropen en het stropers
gild~ "Het Gilde der Onverwoestbaren", over Joske 
van uestel, die het zwaarste varken had van Bavel 
(500 kg) • 
Het zingen met Nieuwjaar kenden.de zes vertellers 
nog van vroeger, maar Driekoningenzingen was 
"nieuwderwets''. 
Op 1 februari kwamen de boeren in Bavel bidden voor 
~e koeien (St.Brigida); naar Chaam gingen ze op 18 
Januari bidden bij Antonius van 't Varken, want die 
was beter dan die van Alphen. 
Mister Diepstraten probeerde . het gesprek te leiden 
lan~s de gebeurtenissen van het jaar, zoals de ge
bruiken rond Oudjaar, Vastenavond, Pasen en Pink
steren. In het vuur van het gesprek belandde men 
echter van Nieuwjaar bij Pasen en vervolgens bij 
Carnaval en Kermis. 
Er stonden in Bavel vroeger maar zes lantaarns 
waarvan vijf bij de kerk. Die kerk nam een centrale 
plaats in, in het leven van de bevolking aan het 
begin van deze eeuw. 
Sjef van Gils kende nog alle zonden uit zijn hoofd. 
De vreemde zonden, de hoofdzonden en de wraakroepen
de zonden. 
Hij dreunde op:" De hoofdzonden zijn deze zeven: 
Hoovaardigheid, Gierigheid, Onkuisheid Nijd Gul-
zigheid, Gramschap en Traagheid. ' ' 
Omdat hij ze zo goed kende, mocht hij bij de plech
tige communie voorop lopen naast de zoon van een 
rijke boer. 
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Gezien het standsverschil van toen was dat iets heel 
ongewoon. 
Antoon Jansen had nog nooit van het oud in 't nieuw 
gespeeld. De laatste dag van het jaar moesten de 
rekeningen worden geschreven. 
"Ons moeder kon met de klanten pra ten, met de voet 
de wieg schommelen en ondertussen de rekeningen 
schrijven". 
Een boer, die slecht was voor zijn personeel was een 
pezerik. De meid kreeg vrij als ze zondags de vloer 
geveegd had en gestrooid met z~nd, maar ze moest 
om vier uur weer thuis zijn om te melken. 
Op 6 mei werden de boerenknechten aangenomen, na 
een jaar konden ze, als ze dat wilden, op 3 mei 
ontslag nemen. 
Vastenavond w~s een duivelsavond. De boeren werd af
geraden om de meiden en de knechts vrij te geven. 
De deken kreeg veel gedaan, maar dat toch niet. 
Op de preekstoel riep hij dan:"Het café is een ont
spanning voor mannen en jongelingen, maar niet voor 
onze eerbare jonge vrouwen". 
Ook bekende figuren passeerden de revue. 
Jan de Krant, Kiske Jorissen, Bofkens,Weterings, Jan 
de Mulder, d 1 n Kriel en Piet van Kaam. 
z~ waren noi lang niet uitgepraat om elf jaar. 
Deze avond zal zeker een vervolg krijgen, om verder 
te vertellen o.a. over de Katerejacht en de Flodder
dreef en vele andere dingen. 

S. Heemkunde door dr.Cornelis Verhoeven. 
Een van de vele vragen waarop ik wel eens een ant
woord zou willen horen is: wat zijn heemkundigen voor 
mensen en wat drijft hen ? 
Mogelijk is daar al ooit uitvoerig over geschreven, 
maar het is mij niet bekend. Wat ik over heemkunde 
lees, heeft altijd betrekking op archeologische, 
historische en folkloristische details, nooit op 
de heemkundige zelf en zijn hartstocht. 
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Schijnbaar is de heemkundige niet iemand die zich 
zelf zoekt of alleen langs de eindeloze omweg over 
oneindig veel details die samen zijn omgeving vormen. 
Misschien zoekt hij zich zelf door zijn nest te 
reconstrueren en stelt hij aan die reconstructie 
zo strenge eisen, dat daar zijn hele hartstocht in 
opgaat. 
De eerste heemkundige die ik leerde kennen wist 
waarschijnlijk zelf niet dat hij een heemkundige 
was. Maar dat was ongeveer het enige w~t hij op dit 
gebied niet wist. Zijn feilloos en overbelast ge
heugen en zijn grote interesse stelden hem in staat 
om talloze details over oude huizen, eigendommen, 
familienamen en stambomen te reproduceren. 
Hij kende alle plaatselijke overleveringen zonder 
daar ooit een boek over gelezen te hebben. 
Achteraf denk ik dat hij een groot man was, alleen: 
niemand wist het en hij had nooit de gelegenheid 
gehad te studeren. 
Iedereen vond hem een "wijze mens" en daar bleef 
het bij. Zijn kennis heeft hij meegenomen naar de 
hemel. Wat ik zou willen weten is, welk verband er 
bestaat tussen die kennis van het lokale verleden 
en de wijsheid waarin mensen zich zelf vinden. 
Hoewel ik geloof dat mensen op allerlei manieren 
zichzelf kunnen vinden, ben ik ervan overtuigd 
dat de heemkundige hartstocht daaronder een heel 
specifieke plaats inneemt en dat hij te maken heeft 
met de wortels van ons historisch bestaan in de 
kleine cirkel van de streek. 
Aandacht voor het verleden is meer dan het ver
zamelen van rariteiten, het is ook een wijze van 
leven in geschiedenis en gemeenschap. 
Er is een tijd geweest dat een aantal heemkundig 
geinteresseerden zich liet inspireren in de dwaze 
droom van een politieke reconstructie van een 
groot verleden. 
Ik vermoed dat de ouderwetse mens met heemkundige 
hartstocht helemaal niet het verleden terug wil, 
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maar het alleen niet wil weggooien: hij wil het juist 
als verleden bezitten en niet als heden of toekomst. 
Het is niet zo toevallig dat de laatste jaren de 
belangstelling voor heemkunde zo toeneemt en dat zij, 
voorzover zij met politiek te maken heeft, eerder 
een linkse dan een rechtse tint heeft. 
Het warmrode links, als ik die uitdrukking mag ge
bruiken erkent de behoefte van de mens om in zijn 
verleden en zijn omgeving zich zelf te vinden of 
vandaar uit zijn bestaan te regelen en het huivert 
voor louter technische en vervreemdende ingrepen. 
Behalve materiële welstand ia enige vrede met het 
verleden blijkbaar een voorwaarde voor menselijk 
geluk. 
Snuffelen in dat verleden en zoeken naar een steeds 
grotere perfektie in dat snuffelen heeft naar mijn 
gevoel altijd te maken met een poging het eigen be
staan te plaatsen in de lijst waar het thuishoort 
en waar het niet zonder vervreemding uit weggenomen 
kan worden. 
Mij zelf althans geeft het een gevoel van geluk een 
blik te werpen in mijn stamboom - niets bijzonders, 
maar waterdicht en solide - of de geschiedenis van 
mijn eigen huis en lapje grond tot in de middeleeuwen 
te kunnen volgen. 

(uit "Dagblad De Stem" dd. 16-12-'77) 

T. Oude Versjes en Liedjes (3) verzameld door W.Colsen. 
Missieversjes 

Laat Uw kinderen mee doen ouders 
Laat hun steunen het miesiewerk 
Het is om zieltjes steeds te winnen 
Voor het geloof en Jezus kerk. 

Wij kleinen helpen wel tevree 
Ook met den missionaris mee 

Wij steunen graag het missiewerk 
Want het is voor Jezus en zijn Kerk 

Schenk Heer de heidenen 't waar geloof 
Zij blijven voor Uw woord niet doof. 
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U. In memoriam Hein Mandos 
Op 6 december overleed plotseling Hein Ma ndos op 
71 jarige leeftijd. 
Hein Mandos is een der oprichters van Brabants Heem. 
De heer Mandos heeft zich erg verdienstelijk ge
maakt a l s publicist van vele Brabantica en heeft 
met name het dagboek van de vermaarde Bergei jkse 
meester Pankers het licht doen zien. 
Na zijn pensioen werkte hij aan een studie over 
Brabantse gezegden , dat hij helaas niet heeft 
kunnen voltooien. 
In Hein Mandos verliest de Brabantse heemkunde een 
groot pionier. Afgevaardigden van bijna alle 
kringen begeleidden hem met een deel van het hoofd
bestuur op zijn laatste tocht. 

V. ?raat:e bij een plaat!e (1) door C.J.M.Leijten 

Slo t Grimhuijsen en echuurkerk 
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Het oude slot Grimhuijsen bestond volgens Juten • 
ree:ds in 1277 als jachthuis van de Bredase heren . 
Later werd het o .m . bewoond door Jan van de Leek 
(1467), Frans van de Kyeboom (1536), die een schoon
zoon was van Cymburga van Daesdonck, en door Jan 
de Wijse (1679) 
Een tijdlang was het e en leen der Nassau's. 
Van 1724 tot 1904 diende het tot pastorie van de 
parochie Ginneken. Rechte van het slotje ziet men 
twee poortzuilen met leeuwenkoppen, die thans nog 
staan tussen de huidige kerk en het kloostertje. 
De achuurkerk werd in 1792 ingezegend onder het 
pastoraat van Hendrik Wils (pastoor van 1792 - 1798) 
op de plaats waar pastoor Gerard van de La.er in 1742 
de eerste schuurkerk in gebruik nam. 
2venals de huidige kerk wa ren beide schuurkerken 
toegewijd aan St . Laurentius, de patroon van Ginneken. 
In 1808 werd het Petegemorgel er in geplaatst voor 
! 1.800,--. ( nu in huidige kerk) 
Het torentje werd er in 1817 bijgebouwd. 
Ro nd .de eeuwwis~~ling werd het kerk j e te klein. 
Daarom werd te Ginneken in 1902 de huidige kerk ge
bouwd. 
De parochie werd afgesplitst van die van Ulvenhout. 
In 1904 werd de kerk , die dit jaar 75 jaar bestaat, 
ingewijd door Mgr. P .Leijten onder pastoor L.Fick. 
Slot Grimhuijsen en de achuurkerk werden toen 
(helaas) afgebroken. 

• De Parochiën in het Bisdom Breda door G.C.A.Juten 
1935. 
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W. Kris-kras door de eschiedenis van (Nieuw)
Ginneken 5) door Herman Dirven 

De naam "Bavel". 

Hebben we de naam ''Ulvenhout" al vernoemd als 
zijnde waarschijnlijk 700 jaar oud (naar de oudst 
geschreven bron), die van Bavel is in de oude ge
schriften al minstens 800 jaar geleden genoteerd. 
Reeds in 1173, dat is precies 805 jaar geleden 

• d ' vin en we de naam Bavel, maar dan geschreven als 
"Bavele". 
In 1299 werd door een monnik de naam als "Bavelo" 
geschreven en uit 1410 is de naam ''Ba velen" bekend. 
Deze laatste schrijfwijze vinden we in de vijf
tiende eeuw diverse malen, o.a. in 1460, 1473 en 
1477. Met de naamsverklaring van "Ba.vel" is het 
heel wat gemakkelijker dan bv. met die van "Ulven
hout''. Bijna iedereen weet dat het tweede stukje 
naam, n.l."el" de betekenis heeft van "bos". 
"Le of el" komt zo veelvuldig voor in Brabantse 
pla~tsnamen, denk maar aan Notsel, ~aarle enz. en 
o.a. aan de acht "Selligheden", dat we daar niet 
te diep op behoeven in te gaan. 
Ook hier weer een persoonsnaam in het eerste ge
deelte, n.l. Bavo. 
?ie naam Bavo (waaruit o.a. de faMilienaam Baving 
is ontstaan) zit in ontzaggelijk veel plaatsnamen. 
O.a. in Bevekom, Bavegem, Bavïkhove, St~Baafs-vijve. 
Ook de namen van de Zeeuwse eila nden Noord- en 
Zuid Beveland zijn waarschijnlijk afkomstig van de 
naam Bavo t 
Bij het gebruik van de naam Bavo ,:denken we op de 
eerste plaats aan de heilige of Sint Bavo, die 
o.a. in Gent gewoond en gewerkt heeft en waar de 
wereldberoemde Sint Baafsabdij naar genoemd is. 
Deze St.Bavo leefde van 580 tot 654 en was o.a. 
heer van Rijsbergen en schonk uit die omgeving o.a. 
gronden aan de abdij te Gent. 
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Deze gronden had (Sint)Bavo als zoon van een graaf 
uit Haspengouw in deze omgeving van zijn vader ge
:rfd. Zijn ~ader had n.l. uitgestrekte bezittingen 
in Taxandrie (Zo heette onze strijd in die tijd !) 
Het is dus niet uitgesloten dat Bavel, of althans 
een gedeelte daarvan, indertijd bij deze bezittingen 
behoord heeft. 
Hoe dan ook, de naam Bavel betekent "Het bos van 
Bavo't, welke Bavo hier dan ook mee bedoeld mag zijn. 
Naast "Ulvenhout" bos van de \Volven(man) alleszins 
een aanduiding van een bosrijke streek op de ooste
lijke oever van de rivier de Mark. 

X. Archeolo ische verkennin en in de emeente Nieuw
Ginneken 1 door L.Moelands en A.Reijers. 

Het nederzettingsonderzoek. 
In het algemeen wordt tegenwoordig aangenomen, dat 
het ontstaan vnn onze huidige Brabantse dorpen ge
zocht moet worden in de vroeg mid~eleeuwse periode. 
Als grondslag voor onze dorpen staat ons een neder
zetting voor ogen bestaande uit een aantal boer
derijen met hun akkers en weiden. 
Dit nederzettingstype schijnt in het Nederlandse 
zandgebied en in Noordwest Duitsland het voor deze 
periode normale type geweest te zijn. 
Duitse onderzoekers hebben dit type "Drubbel" ge
noemd. 
Deze dr.ubbel zijn gesticht of op de waterscheiding 
tussen twee waterlopen, of in de dalen. 
De eerste, plateau-nederzettingen genoemd, zouden 
ouder zijn als de laatste, de rivierdal-nederzettin
gen. ( 1) 
Met dit uitgangspunt voor ogen zijn we momenteel 
bezig Breda en omliggende gemeenten te onderzoeken. 

Breda. 
In het voorjaar van 1976 wordt er door de AWB 
(archeologische werkgroep Breda) een opgraving ver
richt naar de resten van de Gasthuispoort, die vrij 
kwamen te liggen bij het begin . van een nieuwbouw
project. 
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In het begin van de opgraving ZlJn de resten eigenl ijk 
al gedeeltelijk bekend uit de archieven. 
Later werden deze arch i e fgegeve ns gecompletèerd doo r 
dr.F.Brekelmans, stAdsarchivaris van Breda . 
Uit deze o nderzoekingen van versch i l lende ::r o lrekening
en weten we momenteel de hoeveelheid verbruikt materi 
aal , de kosten van de bouw, en wie de bouwers waren. 
In ~en later stadium werden er resten gevonden v a n een 
ouder, tot dusver onbekend , natuurstenen poortgebouw. 
Een datering omstreeks 1250 wordt aannemelijk geacht. 
Alsof dit niet genoeg was, werden er naast deze fun
damenten nog oudere bodemsporen waargenomen. 
Om een zo compleet mogelijk overzicht hiervan te 
krijgen, werd besloten om het fundament, dat over de 
bodemsporen was gebouwd, roet de hand te slopen. 
Toen dat gebeurd was , kon er .een vlak geschaafd worden 
en tekende zich een donkerkleurig lemen vloertje af . 
Voor de eerste keer werden er in het centrum van Breda 
sporen waargenomen die ouder zijn dan 1252 , het jaar 
waarin de stad van Heer Hendrik IV stadsrechten ver
kreeg. 
In en onder dit vloertje werden verschillende aarde 
werkscherven gevonden. Het betreft hier, naast e nke l e 
midde l eeuwse scherven , Romeins e n inheems Ijzertijd 
aardewerk . Het zi j n echter de middeleeuwse scherven 
die belangrijk zijn voor de datering . 
Het gaat hier om een drietal Pingsdorf scherven en een 
vijftal scherven van één potje. 
In eerste instantie leverde de datering van de laatste 
scherven nog problemen op, nu wordt, i.v.m. nieuwe 
v ondsten, een datering van vóór 1000 aannemelijk ge
acht. 
Hetzelfde jaar bracht ook een opgraving in het Valken
berg met zich mee. 
Ook in dit geval ging het om de 14e eeuwse stadsmuur. 
Als losse v ondst en werden er weer Pingsdorf scherven 
(ca 12e eeuw) gevonden naast ander materiaa l . 
Een opmerkelijke scherf is een rood, ongeglazuurde 
randscherf. 
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Qua vorm en maaksel benadert deze het Karolingische 
schervenmateriaal uit een later ontdekte nederzet
ting uit deze periode . 
Op dit moment (november 1978) wordt er gew~tkt aan een 
opgraving in de 1Vri.alse kerk te Breda. Ook hier worden 
weer middeleeuwse scherven gevonden.(dat.800-1000) 
Toch mogen we aan deze e i genlijke fragmentarische 
vondsten niet téveel waarde hechten voor wat betreft 
een datering van Bre da . 
Het is verstfl.ndig deze nog op omstreeks 1160 te 
houden. Wel getuigen deze vondsten van bewoning in een 
vroege periode. 
Het zal echter zeer moeilijk zijn om in de toekomst 
nog meer waarnemingen te doen voor wat betreft deze 
voor Breda nog zeer duistere bewoningsperiode. 
Het terrein is sinds de 12 eeuw bewoond en hiermee 
gaat onherroepelijk een intensieve bebouwing gepaard, 
die h et terrein a.h.w. ontoegankelijk maakt wat be
treft archeologische verkenningen. 
Beter is het om over te gaan tot onderzoek in de nogal 
landelijke omgeving van Breda . 
De beste methode is, om in een van te voren afgebakend 
terrein over te gaan tot een zgn.Landesaufnahme. 
Dit behelst het inventariseren van alle archeologische 
gegevens in een gebied. 
Tot welke resultat en dit tot nu toe heeft geleid, zal 
in een aantal volgende artikelen worden beschreven. 

Noot: 1. Brabants Heem mei-juni 1961: fl..D.Kakebeeke-
Onze akkers. 
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Een der gevonden scherven. 
Een spaarzaam geglazuurd 14e eeuwse rand. 
De rondingen zijn met de vinger in de nog zachte 
klei ingeknepen . 

Y. Bijgeloof ( 9) 

Zo lang er op den haard een vuur brandt, s l aat het 
onweer niet in huis. 

z. Heemkundig Weerbericht (13) 

Januari komt verklaren 
dat men turf en hout moet sparen 
Want dan komt er nog een tijd 
dat men op de schaatsen rijdt. 

Aa ·. Uitspraak 

Ne brabander verzwijgt z'n eigen in z'n gulhartigheid. 
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