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A Paulus in een nieuw jásje (3)
De formaatverkleining, die ons blad de vorige maal
onderging, heeft zeer ·positieve reacties uitgelokt
bij leden en in de pers.
De Kring kreeg nieuwe leden bij en steeds me er artikelen worden aangeboden. Een verheugende ontwikkeling.
Ook de lay-out hebben v1e aangepast.
\'/e beginnen ·.roortaan met de vast e artikelen, daarna redactionele berichten en tot slot Bijgeloof,
Heemkundig Weerbericht en Uitspraak.
Graag laten we onze leden aan het woord met verhalen over onze dorpen. Het reda ctie-adres is U
bekend.
Deze keer beginnen we met twee ni~uwe rubrieken:
"Met Paulus aan tafel 11 met oude recepten en "De
Gemeente Ginneken en Bavel" met oude beschrijvingen van onze dorpen.
Noteert U bovendien de data uit de agenda ?
1
.';e houden U bovendien middels convocaties op de
hoogte.
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E~Archeologische

verkenningen in de gemeente Nieuw-

Ginneken (2)
Het nederzettingsonderzoek door L.Moelands en
A.Reijers.
..
Zoals de titel van dit artikel .suggereert, behelst
het primaire doel van het onderzoek meer licht te
brengen· in de · ontstaansgeschiedenis van de huidige dorpen.
Zoals we in het vorige artikel hebben gezien,
moeten we dit ontstaan zoeken in het begin van de
middeleeuwen. (omstreeks 800)
Ter verduidelijking hier nog een indeling van de
betreffende perioden:
Vroege M.E. ca.450-750, M.E. 750-1000, Late M.E.
vanaf 1000.
Om echter een zo compleet mo~elijk beeld van alle
archeologische vondsten te krijgen moeten we beginnen met de steentijd. Wel moet men zich goed
realis9ren dat de vindplaatsen op geen enkele
wijze verband houden met de vorming van onze huidige dorpen en steden.
De Steentijd
Deze periode wordt in de gemeente Nieuw-Ginneken
vertegenwoordigd door één groot aaneengesloten
complex en een aantal verspreid voorkomen<le vondsten.
De oudste vondst is een zgn. "Ruimer" uit het j one;
Pal.eoli thicum. (12000 jaar) -.De functie van dit
artefact (werktuig) was om o"'ganisch materiaal te
bewerken. Op 4-11-1978 is er echter een bewerkt
stuk vuursteen gevonden dat mo~elijk beduidend
ouder is dan deze ruimer.
1aar deze vondst momenteel in onderzoek is, is het
onverstandig om er nu al meer over mee te delen.
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1 en 2: ?ijlspitsen (1 zgn.bl adspits)
3 en 4: Stekers (de pijltjes geven de plaats aan
waarop de steentijdnens een slag gaf, om
een sterke "stekerhoek" te krijgen)
5: Schrabber (de schrabbers hebben een taak
bij het prepareren van huiden)
,,
Al deze artefacten (wPrktuigen) komen van een dezelfde plaats. (dat.~ 6000 jaar)
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In februa ri hope n we uitslag van dit onderzoek te
k rijgen . Sinds enkele jaren is er een pla ats bekend , di e g r o te h oeveelheden bewerkte v u urste e n
heeft o p g e l ever d . Aa n de h and van h et arte f acten
ma t eria a l moge n we aannemen da t er ge<lur e nde eni ge
ti j d ee n g r oe pj e jagers op deze p laats heeft vertoef d .
~ eze cQnclusie wordt gebaseerd op he t f eit, dat
het g roo t s te p ercent a ge van de werktui p;en betrekkinr, heeft op de jac ht. Het gaat hier om pijlpunten en st ekers .
-Jeze laat s te g roep s peelt een rol bij het bewerken
van or ganisch ma teriaal . Huishoudelijke a rtefa c t en
zoals schrabbers komen bijna niet voor.
Opvallend zijn een tweetal zeer fraaie pijlpunten.
7iij getui g en van een grote kundigheid van de steentij dmens in het bewerken van vuursteen .
De datering van deze vondsten moet geplaatst wor d en in de overgang van Mesolithicum naar Neolithicum. (ong . 6000 j a ar g eleden)
De oudst be woonde p l aats in Ulvenhou t is de "Bèekhoek" . Toen enkele jaren geleden dit terrein bouwrijp gemaakt werd , zijn hier enkele fragmenten be werk te vuurst een gevonden. De daterinr, liRt in het
Mesolithicum, zo'n 8000 jaar gele den .
Het Neolithicum ( nieuwe steentijd ) wordt in Ni euwGinneken vertegenwoordigd door een gefaccetteerde
bijl en een stuk hertshoorn me t kap- en snijsporen.
V~oral de~e l a atste vondst is bijzonder o mda.t or p;anisch materiaal slechts onder zeer speciale om standighe den bewaard blijft.
Voor zover ons bekend is dit de eerste vondst van
deze soort die hier in West-Brabant gedaan is .
Het zijn s lechts deze twee vondsten die nu uit deze
periode bekend zijn. Dit geldt overigens ook voor
de rest van West-Brabant.
Het is te hopen dat in de toekomst meer materiaal
uit deze periode tevoorschijn komt.
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Ook da t is heemk und e
IJverig verzamelt de h eemku nde k r i ng Pa ulus van
Daesdonck te Nieuw - Ginnek en zijn collectie bij
elkaar. De Winkel va n S inkel, het t\rchief , een
bibliotheek , het s c ho ol tje , de ka pel , l andbouwgereedschap e n nog vele a ndere di ngen zijn onderdelen van de collectie .
Ook de tijd wa arin we nu leven behoort tot de ge schie denis va n het he ~ m. De ges c hiedenis van
morgen .
Paulus van Dae sd onck wil d ie ges chiedenis registreren en bewa ren .
Een der a fgel open we ke n was h e t Ca rna va l . Afsc h eid
van het vlees - Carne Leva re - be s in van de veertigdaagse va sten .
De heemk unde k r ine b e waart in haar a rc h ief h er i nne ri ngen aan het Ca r na v al in Ni euw-Gi nneken van de
laatste jaren , mna r ook aan d e bescheid en v ieri ng e n v roege r .
He bt U nog Ca r navals e mbleme n ,-boe k jes, - a ffi ch e s ,
- g idse n ,-fo t o ' s u i t de afgel op en jaren?
.
D ~ krin g nee mt he t gaarne op i n d e c ol lectie .
U kent de a d re ss en:
A.Lui.jten
' t Eo f fl a nd t 36 Ul venhout 076 - 61 2926
;\ .Lo dewijk Venne k e s
26 Ba vel
0 161)- 1780
~aar ook alles wa t

nog herinnert aan een winkel,
de landbouw de ~odsdi ens t , de school , het nmbacht
'
u
,,
en alle a.n<lere
dingen
va n voor
de laatste were ld oorlbg is welkom .
Breng het mee na ar 'n ver ga dering of naar een van
bovens taande adress en . U kunt ook bellen , dan
komen we ' t h alen!
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St r aatname n (10) doo r J . Jesp ers.
Daesdonks eweg
Als de ou~st bekende bewoner van Daesdonck wordt
Pau lus van Daesdonck genoem d , die in de periode
van 1344 - 1364 leenman was van Breda.
Het leengoed bestond oorspronkelijk uit een bela ngri j ke hofstede met vele landerijen en het vis recht op de rivi er De Mark.
De thans nog bestaande boerderijen, die vroeger
tot Daesdonck behoorden, zijn "De drie Zwaantjes",
''Daesdonck", "Schoondonck 11 en de "Schotse Hoeve".
De huidige boerde ri j aan de Daesdonkseweg bevat
nog enige overblijfselen van dit in 183 1 afRebrande kasteeltje. Na 1950 werde n ·de gra chten
gedempt.
Hondsdonkseweg
In 1777 kwam het landgoed Hondsdonk in het bezit
v~n Generaal Lucas Ba ron van der 8or~h
Deze avontuurlijk ingestelde militair - hij vormt
het middelpunt van vele 19e eeuwse volksverhale n had ondermeer gediend in het leger van Frederi k
de Gr ot e van Pruisen.
Het huidige l andhuis w~rd in zijn opdracht ge bouw d
in de periode van 1787 tot 1795. Tijdens deze ja ren ve r bleef hij zelf in het klooster van Meerse l dreef , dat desti j ds gelegen was in de Oostenrij kse Nederla nden, als patriot gevlucht voor stadhouder Willem V.

Valkenburgseweg
.
Dit landgoed ligt v oo r het overgrote deel in de
gemeente Gilze - Rijen ; slechts de oprijlaan vanaf
de Chaamseweg ligt op Nieuw-Ginnekens grondge bied .
De naam 11 Valkenberg11 betekende vermoedelijk een
verh evenheid , die een funct ie had bij de jacht
met valke n .
Zoa ls de mee ste landgoederen i n deze omgeving,
werd ook Valkenberg oorspr onkelij k ge vormd door
een belangrijke hoeve met vele gronden .
De vroegst bekende bewoons ter was Lijsbeth van
Valkenberge , die hier woonde omstreeks 1400 .
In de 17e eeuw we rd aan de h oeve een zomerverblijf
("huize van plaisance")aangebouwd .
In 1772 kwam he t landgoed in bezit van Benjamin
Ba ron van der Borch, die er vervol~ens een mooi
her e nhuis liet bouwen en het gebied l iet beplanten met bomen.
In 1792 werd een Engelse t uin aangel egd met vijvers
In 18 12 werd de huidige grafkelder gebouwd voor
een zuster van de Baron we gens het toenmalige
(Franse ) verbod in de kerk (Grot e Kerk te Breda)
te begraven.

r:. Lidmaa tscha

Paulus van Daesdonck voor het h ele
gezin ook voor Uw kinde ren!
De avonden die onze Kring regelmat i g organiseert
is alleen toegankelijk vo or l eden.
To t de leden beh oren ook de gezinsl eden.
I ndien een der ouders lid is van de kring , is ook
zijn of haar echt geno(o)t(e) lid , alsmede de kinderen. Steeds meer ouders brengen hun grote kinderen (tieners) mee naar a vonden vande Kring.
Zij zijn welkom ! Van harte we lkom !
Ook voor Paulus van Daesdonck geldt: "Wie de jeugd
heeft , heeft de toekoms t".
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F. Praatje bij een pt aatje ( 2) door C . J . M. Leijten .
Groeten uit Galder /Strijbeek
In 1951 maakte de bekende Braba ntse kuns t enaar
Frans Mandos deze pr acht i g~~ collage over onze dorpen Gal der en ~ trijbeek .
De bekende Bergen opZoomse kuns tenaar F ohs Giel es
vond ik bereid in een a r t ike l hierna a andacht te
schenken aan de pe rsoon van deze grote Brabander .
Op de kaart cc;; traal de St . Jacobuskapel te Galder ,
zoals we hem ~u kennen .
De kapel hee.it reeds een ges chiedenis van ruim 5
Geuwen achter de rug. Vol gens dr . F . Brekelmans* ,
gemeente - archivaris t e Nieuw- Ginneken , zou de kapel omstreeks 1468 gebouwd zijn . Ook de ~odsdienst
twisten gin gen aan deze kapel niet voorbij.
Vanaf 1 G48 preekte er ' s zondags de hervormr..e dominee . Van 1324- 1882 was he t zelfs een school en
woning voor het hoofd der school.
In een artikel inhet Dac;bl a d De fi tem van 2 oktober
1954 vertelt de dan 84 jarige Christ Christiaansen:
"Vroeger gingen we bij mi ster Smits in het St .
Jacobuskapel l eke naar scho ol. We waren met veertigen. De sc ho ol was in het schip en de mister had
zijn kantoor in e en uitbouwsel tje van de kapel.
In de toren was een opknmertje gemaakt en vlakbij
de kapel stond een geitenkooi".
In 1883 kwam de kape l ~ee r voor de eredienst be schikbaar. In de toren , die vroeger belangrijk
hoger was, hangt een oude klok (~ 40 cm.)rnet het
opschrift: "Jhesus ben ick van Peter van den Ghein
geghoten 1553".
Alsof het er aan paalt s taat op de tekening rechts
van de St.Jacobskapel, die vro ege r was toegewijd
aan St .Jacop en :.~ int Barbara 1 de .Strijbeekse kapel
De Strijbeekse kapel dateert uit 1872 en is opgebouwd uit de restanten van de in èat jaar gesloopte en uit + 1518 dat e rende kapel , toegewijd aan
:~int CorneÏius en S t . Hub ertus.
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Het oud~ kapelletje was bouwvallig en werd in
1872 gesloopt .
Het klokje. was er reeds in 1556 uitgehaald e n geschonken aa n de paters van . Meerse ldreef.
Op het kl okj e s t o nd: (~ 60 cm)
"Cornleus ben. i ,c ghegoten van Jacop VJaghevens int
iaer 1556 11 •
Beide kapellen worden binnenkort opnieuw geres taureerd.
Op de voorgr ond het in 1950 door kapelaan Oomen
gebouwde Mariakapelletje te Galder en het uit dezelfde tijd · daterende patronaatsgebouw, dat inmidde ls i s a fgebroken.
In de zomermaanden was het in f,ebruik als jeugdherberg.
*informatie:
dr.F. Brekelmans Oranjeboom 26 p.42-66
dr.F.Brekelmans Dagblad De Stem 22-8-19.61
C. Schalk te Galder , mondelinge informatie.
G~

Praatje bij een plaatje (3) door Fons Gieles
Frans Ma ndos 4 april 1910 - 25 mei 1977.
Een posthume hulde.
Veel te l aat vernam ik vorig jaar dat Frans Mandos
bekend graficus en schilder uit het ha rt van BrRb~nt , was gaan hemel en.
Als één man recht had eervol te worden herdacht in
het pravinciale blad "Brabantia" dan was ci.9.t Fra ns
Mandos, wiens werken~ zeker uit de jaren 19351960-een puur Brabantse geest ademen.
"Brabantia" vermeldt in het mei-juninummer 19?7
wél de dood van Anton Kruysen, die 4 april te
Chartres overleed. Frans Mandos, die tesamen me t
zijn broer Kees Mandos en Luc van Hoek meni ge i l lustratie maakte voor het blad "Brabantia-Nostra "
het hui dige "Brabantia", werd geen "in memoriam"
waardig geacht .
Aa n het verzoek van Kees Leyt en om Frans Mandos t e
wi llen gedenken, wil ik gaarne voldoen.

Mijn eerste ontmoe t ing met Frans was in 1946 op
Sint Leendert, een zaterdagavond bij Voskes op
d 'n Heuvel te Tilburg . De s tudenten van de R.K.
Leergangen, vooral die van de Academie van.Sicking
ijverden op de bovenzaal om met woord , muziek en
zang , gebaar en ge brul e l kaar op de meest ~i t bun
dige wijze te vermaken . Zulks onder het critischwakend oog van ''de Siemer" e n het oorverdovend
kwaken van Pater Jan , docent paedagogie , alsmede
onvervaarlijk bewerker van het klavier .
Het was dáár, bij Voskens , dat Frans gevraagd
..
werd nog eens te zingen van het "D eernt j e " , ziJn
lijflied . Na . wat aarzelen klom hij op 'n stoel~.
Er viel stilte in de blauwberookte zaal toen ziJn
l ichte stem ons aller oor bereikte:
"Sinds ik dat deerntje zag, ging heel de rust uyt
mien, Mien hart sloeg dag en nacht, alsmee ene
smied erien ••••• "
Frans had een stemgeluid a l s van een verse Benedictijn, sereen en lenig door 't vele Gregoriaans
zingen.
Er klonk vertedering in zijn zang, iets wat ons ,
brulboeien vol bier, l ichtelijk verraste, zelfs
'n blos van schaamte op de wangen riep.
Hi j zong van zijn deerntje alsof hi j ze pas de
avond ervoor had ontmoet. De meskes van St.Leendert werden door Frans z'n klanken lichtelijk week
"in 't herte".
Hun blikken gleden ongemerkt over 't aanwezig manvolk, speurend naar troubadours gelijk die Frans
daaT. Wij galmden de refreine, bijna ingetogen mee
vier- tot achtstemmig, zoals een harmonie op 'n
goudgelen zomeravond akkoorden zoemt.
Frans had geen pathos. Vergeleken bij een Joop
Bedaeux, een Evert van Eyndhoven, mannen met stemmen alsof ze dagelijks op de markt bananen verkochten, was Frans als een serafijn die z'n leven
op het oksaal van een stille dorpskerk placht door
te brengen.
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Aan het eind van h et lied gekomen daalde hij van
z ' n zetel . Zijn korte gestalte verdwee n achter de
l ijven van het hoogoprijzend studentenvolk , dat
he m beloonde met 'n krachtig gez ongen "Hij mag er
zij h".
Frans kwam na 1946 niet zoveel meer op Sint Leen der t . Hij gaf o n s een l evenssti jl door die leefde
in Brabants Kader .
Een stijl geinsi reerd door een creatief historisch
bese f: Brabants ' groot verleden, Hertog Jan , de
zwier van h et vendel , de . g rootheid van Brabants '
·cultuur, zonnige dagen verlangend en makend !
Met als inspir e ~ende kracht de geest en glimlach
van d'n doktor P .C.de Brouwer.,
Het was de e sprit van "Brabantia Nostra" waaruit
'n stuk ei genheid van Brabant s prak. (men vindt
dat h et te ge nw oordi g Brabantia "Neutra" moet . heten
va nwe ge de ont - roomsing van Brabant ; een triest ge ·
beuren vind ik . (f . g . )
Op z oek naar tekeningen van Frans heb ik met stij gende verbazing en groeiende bewonder i n g de nummers
van Br abantia Nostr a doorgebladerd.
Hij illustreerde o . a . een verhaal van Anton Eykens
" De spr o n g van de S . Salvator" uit 1945 .
F rans tekende destijds in de stijl van oud - Nederlandse bl okdrukken . Een k ra ch tige lijn, g edrongen
g estaltes in spaarzam e pl ast ie k , doo r trokken van
g oedmoe di gheid en kracht .
Zijn knappe houtgravure van "de Zaaiende Boer " ,
moeizaam steekspe l van de burijn in kopspalmhout ,
la~t dat goed zien .
De . :proporties we lke Pi eter Brueghel gaf aan z ' n
figuren zijn dezelfde, welke Frans aan z 'n soldaten , her toginne n, boeren en kinderen gaf .
Kortbenig, iet wat gedronge n, hoofd in de schouders .
De strijd om het hard e bes taan had 'n eerbiedwaar ~
dige bonkigheid aan di e Br abantse mensen gegeven.
S chri ~ contrast me t het h u idige mensentype, gekenmerkt door opschietende we lvaartsbotten, beklee d
met papierdunne spi eren.
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Öp de vra ag of d~ Brabander b e staat, werd afgelopen
jaren ludiek, cynisch b evestigend en ontkennend
geantwoord.
Men liet zich daarbij ~oo r vrees leiden; vrees om
aangezien te wor den vor;r een Brabander, die vaak
nog spreken durfde van " ONS" Brabant .
Dat heet bij een aantal nestuurlijke kategoriëen
h eden ten dage een v orm van " he iligschennis".
Gaat men die bestuurlijke kategorieën nader ontl eden, dan blijkt een aanmerkelijk percentage van
ni et-Brabant se komaf te zi j n.
Dat is niet onvriendelij k bed.oeld, maar Brabanders
verwachten wél, dat men h u·n geschiedenis respecteert, niet handelt alsof zij geen verleden hebben.
Ik voor mij meen in a lle ernst, dat het hoogste
tijd wordt weer te gaan spreken van ONS BRABANT.
De dreigende driedeling moet m.i.voorkomen worden.
Als Anton van Duinkerken n·og ïe e·:rae, zou hij dag
en nacht op stap gaan om met z'n rijke historische
kennis, zijn grenzeloze liefde voor zijn Brabant
de in ~ laap geraakte, door welvaart mat geworden
gemoederen van hen, die Brabant met leeuwenmoed
behoorden te verdedigen, met zijn _m achtig woord
te wekken en te begeesteren.
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Van Duinkerken.heeft vanuit zijn Brabanderschap
geleefd. Ook h{j zag wel de verschillen, die binnen Brabants'bevolking bestaan, maar vond daar
nooit reden tot deling in.
Hij bezong juist die verscheidenheid als een kostbare rijkdom va n Brabant.
Hij verwoordde die o.a. in zijn. "Volk in de Processie", waaruit volgend fragment:
"Voorop-de Meiereiers met rond gezicht en zoetjes
zeurende stem, nog mensen van vroeger, eenvoudig
en goed als de herders van Bethlehem.
'Maar die van West-Brabant zijn taai en rauw als
de bast van een wilgenboom, hun ogen zijn nat van
de wind, ze bidden als iemand die praat in zijn
droom".
Wat van Duinkerken schrijft omtrent de Oost~
Brabanders, eenvoudig en goed als de herders van
Bethlehem, dat geldt voor Frans Mandos.
Hij was een type, die in de kerststal paste.
Dit is een qualificatie van hoge orde!
Stille bewondering, blijde en heilige schroom
huizen in het hart van échte herders. Lang heeft
Frans vanuit zulk een bezieling gewerkt.
Kwam het misschien, omdat zijn vader zulk een
v.oortreffelijk . koorzanger was?
Kwam het, omdat Frans opgroeide in de stilte van
de werkplaat s waar vader Mandos schone letters
schilderde en v:ersierde met bladgoud?
Of had ·hij, al heel jong, in de ogen van Maria,
Jozef, herders en koningen gekeken die vader Mandos in zijn schilderswerkplaats had staan, omdat
de pastoor ze graag in een "vers klurke" zag met.
Kerstmis?
De illustraties bij Joep Pollmanna en Tiggers
bundel "Volksliederen" gepubliceerd in 1941 (en
onlangs aan z'n 19e druk gekomen) zijn van een
verrukkelijke eenvoud en directheid.
Geen grafische pralerei, maar zuiver dienstbaar
aan tekst en lied. Weelderiger maakte · hij de illustraties voor "De Meiboom", een leesserie die
door z'n zonnigheid veel aftrek vond.
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Ook werkte hij als illus trator ~ee aan het boek
"Van heidorp tot Industriest ad" , in 1955 te Tilburg van de hand van H.J.Schurink e.a. verschenen.
Door deze werken ging Frans Mandos bekendheid
krijgen buiten zijn vaderstad Tilburg. T~ssen.de
jaren dertig en veert~g had Tilburg op artistiek
beeldend gebied een figuur als Jan van Delft:
portretschilder van magistraten, prelaten en fabrikanten. Van Delft gaf ook les aan de Academie
van de R.K.Le~r gangen, waar o.a.Leo le Blanc
~rafiek doceerde en leerde, Bourgognon de beeldhouwkunst en Hurks architectuur.
Na de tweede wereldoorlog nam de Tilburgse Academie
een ho gere vlucht, zoals dat heet; het authentiek
Brabantse karakter ervan verminderde.
De "Mandossen"zijn in hun werk " Brabants" gebleven.
De harde na-oorlogse jaren, waar Brabants' beslotenheid teloor ging, betekenden voor Frans een knagen aan z'n diepste eigenheid.
Êr komen stromingen op hem af die hem wezensvreemd
zijn. De keiharde r a tionalisering in het bouwen,
doet betonsteden oprukken.
Hun harde lijnen vloeken met het v_loeiende profiel
van de Brabantse rietbedekte boerderijeni
Wuivende peppels krijgen gezelschap van strakg~
reide lantaarnsprieten; de landweg wordt van z n
bochten ontdaan en vlakgewalst tot kale raceb~an.
De Kerk in Brabant gaat zich voegen naar het al
te profane, ontdoet zich van glorie, ontmante~t
de liturgie tot een vreugdeloze, haast Calvanistische soberheid.
De kinderlach verstomt op Brabants erf.
Welvaart maakt van nederige stulpjes riante buite~
huizen.
De geborgenheid die het leven bezat, word~ overschaduwd door beelden van verre volken, die dansend of vechtend, des avonds op het scherm de ~rens
van de huiskamer verleggen naar ongekende horizonnen.
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Maakte Frans aanvankelijk heel wat huwelijksannonces, in weelderige stijl, ontwierp hij vaandels
kazuifels, tekende hij veelkleurige canonborden,
graveerde ex-libris en geboortekaarten, daar kwam
door die veranderde tijden de klad in.
De Kerk als opdrachtgever voorckruiswegen, glasvensters. en wandkleden, voor kelke-n, pa teen en
wierookvat, die kerk verschrompelde.
Menig edelsmid moest zijn smidse sluiten, de glasin-loodkunst heeft het moeilijk, krijgt concurrentie van het glas -in-beton.
· ael wordt de industrieel begerig naar grote plas~
tieken, die hal en voorplein versieren.
MozaÏkwanden in scholen en wijkgebouwen komen in
trek. Frans waagt zich er aan, want de tijd gaat
door en er moet gegeten worden.
Hij zit wekenlang op de stelling, aangebracht voor
de lagere school aan de Varkensmarkt te Hilvarenbeek en knipt er zijn mozaÎkstenen op maat.
Een bedachtzaam, tijdrovend werk maar heerlijk om
te doen.
Hij is er werkman mét de bouwlieden, geen atelierbewoner doch plain-air werker. Wind en zon omgeven hem, terwijl het Carillon van de Beekse
Toren klanken naar beneden kantelt. De volle
vreugde van het ambachtsman-zijn ervaart hij als
een groot geluk.
T ,1~sendoor maakt hij aquarellen en olieverven.
Hij worstelt met zich zelf. Het nieuwe dat zich
heeft gemeld: abstracties, verhevigde expressies,
tachisme, streng gerationaliseerde vormentaal, het
non-figuratieve, hij kan er niet omheen en 't
vraagt om standpuntbepaling.
Frans, de man die in beelden, in figuraties en ver
tellingen denkt en voelt, die zijn herdershart
niet in wil ruilen voor het grote succes, zich nie~
verkopen wil aan de galleriehouders, hij tracht te
integreren wat oprecht en zuiver is in deze tijd.
Uit zijn werk verdwijnt de al te grote lieftalligheid;dat doet het leven, want zo . lieftallig is
da t niet.

Restanten van overleefde Barok maken plaats voor
krachtige lijn- en vlakkentaal, waar weekheid
vreemd aan is. Zijn oog verjongt zich, zijn kleur
verhevigt zich.
Maar één ding geeft hij niet prijs: de luister van
de natuur: de bloemen, het licht, het koren, de
wolken, het blauw!
Herders kunnen niet zonder.
Toen Frans, na een reeks waarschuwingen al op nonactief gezet, in 1977 te Nijmegen in het Radboudziekenhuis overleed, lag op zijn kist een veldboeket. Lieflijke laatste groet van zijn vrouw,
die ze plukte van Brabantse grond.
Stralend als gele brem was Frans zijn leven begonnen. In Hilvarenbeek rijpte hij. Daar knapperde
zijn gemoed onder de weldadige warmte van Beekse
mensen en de schone la~delijkheid in volle rijkdom open.
Deelde hij mee wat hij waard vond doorgegeven te
worden. Aimabel was hij, mild, vol humor.
Ik geloof dat Frans Mandos een groot mens, een
groot kunstenaar en 'n goed katholieke Brabander
is geweest. Merk op hoe anno 1979 in Brabant hoegenaamd geen christelijke kunst van betekenis meer
ontstaat'. Teken aan de wand'.
Frans heeft Zijn Schepper altijd willen dienen met
een nederig potlood en een deemoedig penseel.
Dat is groter en edeler dan zich te conformeren
aan allerlei stromingen, die, au fond, hun wortels
vinden in ontwortelende manifesten.
Frans bleef geworteld in dái wat als edel en schoon
zag.
Ik denk dat hij, in diepste ontreddering, vaak een
stukske Zonnelied gezongen zal hebben, zoals de
grote Frans van Assisie dat deed op het eind van
diens leven: "Looft en zegent mijn Heer,
dankt Hem en dient Hem
met grote nederigheid 1 11
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3. :: ie!st.ä i van k o r en ui t con n!~o A1 o-: en s chU'J.!°,
He t : ~e k~P.~ ~ac voldw:uehte n u t c rle g r o n d ~~
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Ale P"eën en knellen .
'O . ~ ~ t le • e ~ ~ n ont~ch~ ~•t de ee~t~e~oçe
docht '!~ 'lun 11 U,.-ler:ap1•g•l '·.

e~

t •ee

~ e~ •o~ i B

w.a.a hoog"$~ orndtl~ en w e er ~inwek~c nd .
Ce u.a • e 1•é ver oortle•ld o~ te ·w::r:ten ~e:ta db:aak t ,
w1ra rl1il. t.i ~n :t~f~ :net .rsen b~jl znl worden :i.f~e
t.o·~'Nen . Het hoofd 11oost -..orrten ~P.11 1. oo n~es~e l ó op

'.; e

e~n

H! :'.) proklt•l.ir.5•11 ( 10} d oo r dr . 1i' .~rekel.:'llan&"
F.P.r. moa~de nM ~r i n r.a ~ der.
c:-1; J, ok t.<'1\,('lr 1?35 tJl~~ak 11~ Scl:.cn~nl,auk v(lin 6ro1l11

I . M.et ?aul U$ S."J1L l'a fl?:

vonnis u.il. 0·1er de 2? - jä r !.g~ J)ro t.1.n - "
1tn."r JAeoh ua de OP.us. J)e z.e had met ?in'.<te teren
"? jlt t n Q(l l <le r dP. w<i,l :i.ng vfln "!Jy-!.en spi~e;~l" t ~ ...
zocht.
Ona r wAe h j .1 e P.n ,1ear 'nlijven wonen. ~i.i hsd t. 1oh.
:.n dio ti j d ioûrue~n 11 l a &en oper.~·"I?' vazel:lonrl'
landloptr 1 s~ r&a t6chenè er, iief en moorden ~~r.

De vo 16tnde feiten • $rden hem ten l nAte gelegd:

1, .

( 1)

Ó:'l!~ l id ~'l'>l; var. der '·"•e L~ t1 (1 Î\e!l houdt Yan 1 ekker
eten, Af.·eci sa. ~L vu)l Qu•.!e r•c e p tP.n.
(r. een nu 1l ke>okbOek \ :..!t :-• t k Y'~c ~rto:i , $ tum en '.'les~~1&) vo~d ~tij '.'l.et v t>i 13t11n1lu r o cept.
lrt j v:-:i.a~ t de l v7".: ru v~ n ') rtl! hlad of zi j nog •>Uda
U =-:i.t:an-:. "~e recc·;Jter. ~e:-.nl'!n oir. ,,e t et \': ·.1·01icc ren i r.
dit ~ l;" d " ) J: red&.kt!.• oatv6 nr,-I: ~ e $!:<l9.rne op hP.t
t•e(Vlct ie-:i.CreA Cr•enJ.Oe r 18 :J: ·renhn\lt .

~e n ~r ...:. ••11 j k

1. t1.ode pl 1cllt.ir.tleid aan d14'tst.aJ bi j do • e d1,1we
v"n Corne lia Oir c ken o p ?isu:donk onder Ze•r• nb11r gen .
<. nt e !•t~l VAD een ka lf in Meerle .
J . D1efata1 ~ •n een rood bee8 t uit ee n weide bij
het- Zws rtenberg:se W'e er , alAeede van een ~·" r t
be-tet • n een k dl f.
Met dodt n 111et die n.& snaph8an van de Ot-ga r.1at
• van Hee r l.e J a" Verl>erkmoes omstreeks 3antie 17}'
5, Die fot ~ l van een Koperen ket~), een z ilve r e n
ha.ar1 j1Ger tn van oen ti!.bl>e:rd dit eon VJ' OU.we"
perGoon onder hAar arm d.roe.g.
6 . ~ede p11 o h t 1ghe1d &ûn de moor~ o~ de ~rag~n~er
,\'illem 'Nillemont o nder r;alder a lslllttde het vo rvoeren samen me t t•ee vrouwen vAn diene l 1jk
11"0.r e l der11 o p een C:flrdewAe~ n.
'!. Pi•l"11 t al va n vijf schapen , e e-n kle ir. VA rktn ,
t• •~ Korven en twe~ Rto~ke~ bi : en. Van de h o!Lt n e; h~ d h1J een dra nk p;em~o. kt.

p il't.

•..r .

~:!! t Pau! tm ~~r. '."a f ~ 1

(2! door

.<!e:b •:an de-r We.$-;C!"' "

:.a ~ en.

P?"e! ~~? ! ; r -ol)
?Sa g . fi j:~een eJ~~ p NS:l
·15 S · r ijst
JC(> Z • f :jr.s;esneden _..,, ....l";'>lJelt·
'C{) ~ - rur1der·.ret
~ 1. ••s.te r
pt.>per e n z. ou t .

il.reng de r.rei !t:l r ija t in h •-:: v:Al:er t.an dG J<..<.:ok.
Voe3' rle s.ard..'lppele t,Oft 8'J l"A t u llea ~aar k~k en .
/1u!'<l<l_~?e ls zo r1orli ;,; r l.~ n wrij ven .
liet rund ve t in ·u::;l<j e a • u i .iflflll en het vet ;:et. de
kAa n tjé~ ·· bi,j de Roeti ll<iu n .
!oflll<.lken me t pcy.11t.:r en° zou t 4

"Uartt Jee ~i:=. de hru1111c;c , knn p!)erige reatar.te"
lfl!ln ui tP.e ·Qe:.C~ en J"u n1Jv• 1.: -

K. De gemeente Ginneken en Bavel (1) door C.J.M.
Leijten.
Op 1 januari 1942 annexeerde de gemeente Breda
het dorp Ginneken. Daarmee kwam een einde aan de
gemeente Ginneken en Bavel.
Sinds die datum bestaat de gemeente "NieuwGinneken", bestaande uit o.a. Bavel, Galder, Grazen, Strijbeek en Ulvenhout alsmede een aantal
gehuchten.
In 1845 schreef A.J.van der Aa een"geschiedkunkundige beschrijving van de stad Breda en hare
omstreken".
In een van de hoofdstukken beschreef hij de gemeente Ginneken en Bavel.
In de komende afleveringen van onze brieven willen we U kennis laten maken met de beschrijving
die van der Aa maakte over onze dorpen en gehuchten bijna anderhalve eeuw geleden.
Abraham Jakob van der Aa• was een Nederiands letterkundig en aardrijkskundig lexicograaf (Amsterdam 1792 - Gorinchem 1857). Hij was geruime tijd
onderwijzer in België. (Leuven en Brussel)
Bij de Belgische Opstand moest hij uitwijken naar
Ne derland. Hij staat bekend om zijn aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1836-1851) en
het 2iographisch Woordenboek der Nederlanden
(1852-1878), waarmee hij een begin maakte.
• biografie: Grote Nederlandse Larousse Encyclopaedie I p3.
L. D~ Gemeente Ginneken en Bavel ( 2) door A.J .van

der Aa (Ao1845)
Het gehucht Notsel of Notzel, i uur ten Zuiden van
Ginn eken even zoo ver ten Westen van Bavel, nagenoeg op eenen gelijken afstand ten Noordoosten van
Galder, en ~ uur van de Belgische grenzen, heeft
21 huizen , en 150 inwoners.
Het gehucht Strijbeek ligt 2 uren ten Zuiden van
Ginneken, even zo ver ten Zuidwesten van Bavel,
! uur ten Zuidoosten van Galder, aan de uiterste
grenzen van Noord-Brabant, waarvan het door het

watertje de Beek gescheiden wordt. De weg van
Hoogstraten op Breda, die over dit gehucht loopt,
zet het nog al eenige levendigheid bij. Men telt
er 21 huizen en 140 inwoners.
Het gehucht Grasen of Grazen, 1 uur Zuidwest van
Ginneken aan de uiterste grenzen van Noord-Braband
heeft 8 huizen en 50 inwoners.
Het gehucht Galder of Gardel, 1 uur Zuid ten Westen van Ginneken, 1 uur ten Oosten van Rijsbergen
en i uur West van de Belgische grenzen, aan den
linkeroever van de Mark, telt 43 huizen en 200
inwoners.
Ook ligt aldaar de oude hofstede Daasdonk, welke
voorheen een achterleen geweest is van het huis
van Breda, en het erfgoed van het vermaarde geslacht der Van Daasdoncken, in de regering van
Breda en elders zeer b~kend. Het huis, dat hier
vroeger stond, in de wandeling het Ladderkasteeltje genoemd, was een sterk gebouw, welks voorgevel met blaauwen steen was opgemetseld.
Het was een leen, met een leenboek, en lag op een
eiland in eenen vijver, niet ver van de Mark.
Het had vroegerschoone eikenlanen en houtgewas van
groote uitgestrektheid. Het huis is den 27 November 1831 afgebrand en niet weder hersteld, maar de
grachten ~ijn nog aanwezig.
De daartoe behoord hebbende gronden, die eene oppervlakte beslaan van 164 bund.69 v.r.69 v.ell.,
worden thans in eigendom bezeten door den Heer
Hubertus Montens, woonachtig te Lier.
Er staat te Galder ook eene kapel, aan de H.Jacobus toegewijd, met eenen sterken toren, welke
thans niet meer tot eenig geestelijk gebruik dient
maar ingerigt is tot eene school, welke door 100
leerlingen bezocht wordt.
Op den 28 Maart 1832 ontstond hier een geweldige
brand, waardoor de boerderij, behoorende tot de
hofstede Daasdonk, met huizing, schuur, stal enz.
geheel afbrandde en het vee van den bewoner grootendeels in vlammen omkwam.
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3) Vooreerst tot Yzendi j ke en menig polderwijk,

~

M •

dan lange Bouchoute naar Filipine
Langs Axel en Koewacht , werd zij naar Hulst gebracht
·
Dat was den we g der Kon inginne.
Refrein.
4 . Daar kon men langs de straten varen , de koningin nam ook een boo t,
Om al te zien en goed ont ware.nd, met haren
prins en echt ge noot.
Daar vaarden zij langs duist ere wegen, tot aan
de plaats alwaar den dijk
Der woeste zee was door g eslegen, en keerden
weer in straat en wijk .
Refre in .

Oude Verskes en Liedjes
(h) verzameld door W. P .A.
Colsen.
In 1906. toen het ook overstroming was, stonrl.en ze
li edjes aan de kerk .
Je ramp was lang niet zo erg als in 1953. I~ kree~
'n liedje van een vrouw uit Overslag (Bel~i e)

~et

~)e Koni ngin der Nederlanden, ri.e nooit volpre zen
· !illemien ,
Reisde overlaats t ten allen kanten, wAar over strooming wa s te zi en,
Tot Vlissingen den stoomboot Kenomen, met haar
~emaal ~rins Hendrik,
Is zij tot Breskens aangekomen , schier on~ekend
voor het publiek .
Refrein: Want hare Ma jesteit
Had het zoo wijs· belei d
Om n ie t te r a s gekend te we zen,
~ant an ders had h et volk ,
Gelijk een d ikke wolk,
Ten a llen kanten opgerezen .
2) Daar ~aren twee automobielen, tot haar beschik king mee gebracht
• Om frRai e n zachtj es voor te wielen, met een
Kevolg naar haar gedacht .
De kon ~ n gi n r eed de landouwen, van de over stroomde polders rond
En kwam met eigen aanschouwen, hoe alles onder
water stond .
~efrein .

5) De Koningin in rou~, naam daar in oogenschouw,
Haar diep bedroefde onderdanen, met een gebroken hart,
Dat huiverde van s ~art en met haar oogen vol
van tranen.
Refrein.
Redaktioneel
N.

Paulus van Daesdonck

gesig~aleerd

He t doet je toch we l g oed ~l s heenkundige e n lid
van de heemkundekring da t je tijdens de carnavalsoptocht te Ulvenhout een edelman ziet lopen met
een bord "Paulus van Daesdon ck" om zijn nek.
U ziet het, de Kring l eeft !

O. Snelweg A 58
Ons lid H.Knibbe ler adviseert de leden van de
heemkundekring nu foto ' s te ma ken van de plaatsen
waar straks de nieuwe snelweg zal lopen.
In een van onze volgende nummers komen we hierop
terug.
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P. Collectie Paulus van Daesdonck (20)

School
Enkele zeer oude setjes van de "bewaarschool" te
Ulvenhout (mw.F.Verhoeven)

In de afgelopen maanden kwam er weer veel binnen
voor onze collectie. Zonder andere milde gevers te
kort te willen doen 'n extra woord dank aan Sie
Wagenmans en Pa ter Dagobert Gooren die beide het
archief erg Terrijkten.
Wat kwam er zoal ,binnen?
Winkel van Sinkel
Oorlogse. verpakking Hydrophielgaas (fam.Uytenhaag)
allerlei voorraadbussen en -blikken, oude conser· venblikken, oude tabaksdoos, oude pakken koffie,
stukken klökzeep (W.Colsen); diverse voorraadblikken (fam.v.Schendel); stukken Sunlightzeep van 29
cent (fam.v.d.Broek Terheijden);
Bakkerij
beschuitenbolsnijmachine en speculaasmachine
(fam.Hoeling-Eijpelaer, Teteringen)

Bibliotheek
"De teleurgang van de St .Luciakapel" te Meersel.
(fam.Bastiaansen,Meerseldreef)

q.

R. Vorstelijke

Kleding
Laatste "officiële"bode-uniform van Nieuw-Ginneken
( J • Gra uwmans )
Landbouw
Hooipik (A.de Kort)

~ift

(2 )

Van Sie Wagenmans uit . Ulvenhout kregen we onlangs
een groot aantal kra nten en krantenknipsels o.a.
over de Koningin op Anneville, de ontmoetingen
van de fä.milie '1.<l.genmans en het Koninklijk Huis,
de Kerk van Ulvenhout , de Bredase bisschoppen.
Verder het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland
van 10 mei 1940, een huiszegen, vele liedjes van
liedjeszangers, religieuze platen, zangbundels,
'n veldzakboek voor militairen uit 1914 en een
huwelijksakte uit 1892 en 'n communieplaat uit
1909. (getekend door pastoor Fick)
Een geweldige aanw~nst1

Religie
processievaantje (W.Colsen); beeld St.Janneke
(fam.Oomen-v.Engelen Teteringen); bidprentjes
(mw.M.Weterings Breda); meerdere schilderijen,
huiszegen, prentjes (Sie Wagenmans)
Archief
Vele krantenknipsels en foto's (W.Boelaars);Krant
de Telegraaf 14-12-1939 (W.Mol);dia's Seminarie
IJpelaar (H.Knibbeler); groot dossier met 30ja~r
krantenknipsels over "Ginneken en Bavel"(pater
Dagobert Gooren); vele oude kranten en krantenkni~sels o.a. 10 mei 1950, Koningin op Anneville,
Koningin en Sie Wagenmans; liedjes van rondtrekkende liedjeszangers enz.(Sie Wagenmans); vele
Carnavalskranten van Ulvenhout (J.Suurmeijer).

Vorstelijke gift (1)
Van ons lid Pater Dagobert Gooren (Paters van
Bavel) kregen we voor ons heemkundig archief een
dikke ~ap met honde rde n krantenknipsels uit de
laatste dertig jaren. Een waardevolle aanwinst.

s.

Huub van Eijnthoven, Troubadour van het Brabantse
lied
Op 9 april a.s., en niet op 2 aprilt, zal Huub
van Eynthoven, de Troubadour van Brabant, optreden voor onze heemkundekring.
Huub van Eynthoven, die optrad in binnen- en
buitenland, voor radio en televisie, zingt liedjes over Brabant in het Brabantse dialect.
Jeze volksmuziekavond voor de leden van de kring
met hun gezin, zal zeker een nie~w hoogtepunt
worden in het voorjaarprogramma.
We rekenen op ee n grot e opkomst.
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T. Johan Biema ns in " Brabantse Humor op Klompen" (2)
Maandag 29 januar i hield Johan Biemans z i j n int eressante lezing ov er Brabantse Humor. Ons lid
René Kloeg maakte in "Dag blad De Stem" zo'n uit gebreid ver s l ag dat we, in plaats van een e i ge n
vers l a g te brengen, niet beter kunnen doen dan dit
ve rslag woordelijk voor U over te nemen.

U. Humor van hoog gehalte in de Fazanterie doo r
Ren~ Kl<;>eg .

Wannee r de heemkundek ring Paulus van Daesdonck in
Nieuw - Ginn eken door blijft gaan met uitnodigen van
kwalitatief erg goede Brabantse humoristen dan zal
de cafézaa l van de Fazanterie in Ulvenhout snel te
klein zi jn om a lle bezoeke rs te bergen.
Een kleine honde rd vi j ftig mensen hebben zich
maandaga vond " ongaans" gelachten om de voortreffelijke poëzi e en proza van Johan Biema~s uit
Berge ijk in het oud Kempisch dialect. Onder het
motto Br aba nt s e humor op klompen slaagde Biema ns
erin in schittere nde oud -Brabantse woorden f a milie
verha l en va n vro e ge r te vertellen .
Dat hij er toch in slaagde verstaanbaar te bl i j ven was een van z i j n gr ot e winstpunt en.
Johan Biemans schudde een groo t aantal Brabantse
karakters door e lkaa r. Hi j deed daar een be e tj e
sau s overhee n samengesteld uit het oude dorpsgel oof en ~ls laatste ingre di ënt voegde hi j het
echtpaar Pee r en Trien toe.
Die po t p ourri ontl okte het publiek de nodige (te rechte) l a chs lavo ' s .
Joha n Biemans begon wat poëtisch maar niet defti g .
Ve r haaltjes over een boer zonder kreugen (kruiwa gen), de wit-zwarte (koe) en driekoningen deden
het erg goed . ''Unne boer zonder kreugen is lek un
hen die gin aier meer lee".
Uit de wit - -zwarte:"Als 't kelfke ~rot geworren i s
zeggen we Oh wat is 't vlis toch duur tegusworri g 11

Erg goed was de volgende zinsne de in ziJn voor ~ ·
dra cht over drieko ningen:" Numme r dri e in de rij
was unne zwarte, die ree d ac hteraan , dah moes wel
want hij was van gez icht un a parte''~
Johan Biemans bracht vers c heidene van dergelijke
verhalen, die op het eerste gezicht grimmi g lijken, maar beslist niet zo overkwamen .
Zijn verto lking van momenten en situaties die
zich in elk wille keurig ge zin tus sen Sint-Nicolaas en Nieuwj aa r kunne n voordoen was van grot e
kwaliteit. Enerzijds om het prachtige Kempische
dialect en anderzijds om de koddige dingen die er
gebeurden.
In zijn inleiding zei hij deze verhalen vooral te
vertellen om oude ge ze 8den vast te leggen. Het gebeurt, zo vertelde Johan Biema ns, veel te veel dat
oude woorden en zinsne ~ en uit het Brabants verdwijnen omdat ze minder worden gebruikt .
Het is moe ilijk om een gr eep te doen uit de verhalen van Biemans. Alie s wa t h et oud-Brabantse
echtpaar Peer en Trien meemaa kte was het (na)vertellen waard. Sj efke van tante Bet moest zijn
communie doen . Hij te gen opa : 11 Vurrige wik h ebben
we du communie gerippetird. Dah was hullema ol nie
l ekker t want ie smaokte na or karton".
De hele familie vierde z ondagmiddag de communie
van Sjefke bi j tante Bet thuis. Kannen koffie en
hele · schalen vlaai. Sjefke kreeg van opa een ri jks
daalder.
Dat was nog maar net gebeurd of Sjefke riep:"Ik
heb urn nog". "Uwe cent ?" riep opa . "Nee mun communie" riep Sjefke. · Een verha al dat echt gebeurd
is. Biemans ver telde het zo goe d, dat de zaal de
lachende familie verving.
Na de pauze bracht de Bergeijkae humorist drie
sketches, de pater kapucijn, pas tor Bon van Elsendonk en de preek van de pastor van Antwerpen.
Zoonlief mocht voor het eerst mee naar de preek
van pastor kapuci j n. Deze paters dragen een bruine
pij met een touw r· ond de mi dde 1 •
1
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Zoonlief vroeg zich de hele preek af waarom de
pater met een touw aan de kans el vastgebonden zat.
Vader antwoordde niet op zijn vra~en en uiteindelijk nam hij maar aan dat de pater g evaarlijk was
omdat hij zo schreeuwde e n voortdurend met zijn
vuist op de kansel sloeg.
Op het moment dat de pater met zijn touw zwaaide
riep het manneke door de kerk:" Och va derke,helpt
me toch ·want de pa ter is los".
fat Johan Biemans maandag allemaal bracht was zeker voor een amateur van hoog niveau. Hij sloot
daarmee aan bij de humoristen Naaijkens en Van
Roessel die eerder al voor de leden va n Paulus van
Dae sdonck hebben opgetreden.
Het uitnodigen van humoristen met een de rgelijk
gehalte is er zeker de oorzaak van dat ondanks
sneeuw en gladde wegen toch zoveel mensen naar de
Fazanterie zijn g ekomen.

v.

W~

De heer Paqué, die uitvoerig o.a. de vestboeken
van Breda naar gegevens over de middeleeuwse Antoniuskapel doorzoekt, kwam onlangs het volgende
over "Peter van Daesdonck" tegen, wat we de moeite
a lleszins waard vonden om in deze "kris-kras" op
te nemen:
De dato 1499 19 novembris
Florijs van Nijspen
de bet aari
Pe ter van de Daesdonck
de somma van 39 rijnsgulden
"toecomen van eene perde te betalen als de voirs
(egde) Peter van de Daesdonck tot rNapels geweest
is, ende goet bethoon dair af gebracht heeft, dat
hij aldaer tot Napels -is geweest, of van de ende
of oft geboirde dat de voirs(egde) Peter aflevich
warde ende selve 'n soen gheen bethoen en brengt
da t de voirs(egde~ Peter geltsomme doot ende te
nijeute aal sijn". (G.A.B. Breda R415 f35)

Vo lk skundenoti ties (5) d oor A.v . Dort -v. Deur ze n.
Gebed tegen tandpijn
Onde r staand gebed je heeft S joke Jansen uit Grazen
vro eger dagelijks gebeden tegen de tandpijn.
Ze kent het nog helemaal v an buiten en onlan~s
ratelde ze het gebedje voor me op.
He t is een gebed tot de heilige Apollonia van
Ale xandrië, in de R. K.Kerk de patrones te gen kiespijn, d i e op 9 februari 249 werd verbrand.
Ge b ed :
0 állerl.ieiligste Jezus, die in het hart van de
heilige Apollonia ene zo onoverwinnelijke liefde
had ontstoken dat zij om de b e lijdenis van uwe
a lle rhe iligste naam na het uitrukke n van hare tanden leve nd is verbrand geworden.
".ï j bi dden U dat g ij door hare voorspraak, zo h et
ons zalig is, ons van alle tandpijn te verlossen
of anders nog in onze gemoederen hetzelfde vuur
van uw~ Goddelijke liefde te ontsteken, om deze
en a lle andere smarten naar haar voorbe eld en in
v e r eni ging van Uw heiliglijden en bittere dood
k loekmoedig te verdragen. Amen.

Kris-Kras door de geschiedenis van Nieuw-Ginneken
door Herman ~irven (6)

Over reizen en trekken gesproken. Niet alleen nu
gaan de leden van de heemkunde Kring grote (vacantie)reizen maken, ook de familieleden van hun
Paulus gingen in hun tijd te paard tot voorbij
Rome!

x.

Agenda
Huub van Eynthoven, de Troubadour van
Brabant.
mei/juni Wandelen met Paulus
juni
Tentoonstelling "Bavel Anno 1920"
8-30 sept.Tentponstelling 75 jaar Laurentiuskerk
23 sept. Kapellenfietstocht georganiseerd door
feestcomité 75 jaar Laurentiuekerk
m.m.v.Paulus van Daesdónbk.
24 sept. JaarvergadP.ring.
9 april

Noteer de data in Uw agenda! Denkt U er aan dat
2 april is vervallen en 't 9 april is geworden!

y. Paulus in de Pe rs.

Re gelmati g ontmoetten we in "uagblad De Stem" enthousiaste ar t ikelen over onze heemkundekring.
~ oensdag 31 januari verhaalde Ren' Kloeg e nthousiast over "Brabantse Humor op Klompen" (zie elde rs in dit blad); op 1 februari was de Kring weer
vertegenwoordi_gd met een groot art ikel: "Heemkundekring ·bouwt aan Oude rwetse Winkel van Sinkel"
wederom door René Kloeg.
~':en erg goed verhaal compleet met foto waarin Jan
. van der Westerlaken en Kees Leijten achter een
tafel staan met produkten uit het Rrijze verleden.

z.

Paulus aan de Radio

Op de avond van 29 januari waar Johan Biemans z'n
lezing hield, verscheen onverwacht ook Wies J ansen
van de Tros , die voor de Trosrubriek "Wegwezen"
een reporta ge maakte van deze avond.
.
Naast een vraaggesprek met voorzitter Van der Westerlaken werd een aantal leden de vraag voorge l egd
"Wat is humor 11 • De uitspraken waren velerlei.
Op zaterdag 10 februari werd over de radio uitvoerig aandacht besteed aan Paulus.
Welke Kring is zo vaak in de pers? 't Is alleen
onze eigen Nieuwgi nnekenae Kring 11 Paulus van
Daesdonck'~.

AA.. Bijgeloof (10)
Om wratten te doen verdwijnen, strijke men er
mede over een lijk.

AB. Heemkundig Weerbericht (14)
Is het weer met St.Jozef (19 maart) klaar
reken dan op een heel goed jaar.

AC. Uitspraak (16)
Een terugblik op het verleden is een noodzakelijk
eis om de huidige situatie te kunnen doorzien en
de toekomst te kunnen vermoeden.

