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Nieuw-Ginneken, 15 Wintermaand 1979 

MET PAULUS HET NIEUWE JAAR IN 

Het 25e exemplaar van de Brieven is geboren en ligt voor U. 
Toen deze week 4 jaar geleden het eerste exemplaar ver
scheen was het één vellet j e met wat berichten . Nu een echt 
tijdschrift, dat alleen kan bestaan dankzij uw lidmaatschap 
en Uw bijdragen. 
Een jubileumnummer dus. 
Jan Soeterboek maakte er een feestelijke tekening voor, 
Jan van der Westerlaken · steekt de loftrompet. 

In dit ntunmer begint Jan van der Westerlaken met zijn wan
deling langs vele molens. De typen zijn erg goed voor U 
getekend door Louis Jetzes. 
Walther Koek vertelt over de Annexatie in 1942, Dr. F. 
Brekelmans, onze gemeente-archivaris , kan Ulvenhout nog 
enkele jaren eerder dateren . 
In 1980 organiseert Paulus van Daesdonck het 32e heem
kundig werkkamp. Voor de tweede keer in onze gemeente. 
In Roosendaal werd gediskussieerd over de achterstand of 
achterstelling van West-Brabant. We houden het op het laat
ste. 
Jac. Boumans, in de oorlogsjaren kapelaan te Ulvenhout, 
vertelt over de brand in de toren bij de bevrijding. 
In Bavel stond toen nog Sint-Brigida op de melkfabriek. 
Dagobert Gooren vertelt ons over haar . 
En ...... betaalde U de kontributie al? Dan mag U met ons 
1980 in. 
Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1980. 



25 BRIEVEN VAN PAULUS 

heemkundekring · 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

De 25e aflevering van "Brieven van Paulus" ligt voor u. Een 
moment om even bij stil te staan. 
Het begon met één velletje A4-formaat, dat uitkwam in de
cember 1975, het jaar waarin de heemkundekring werd opge
richt . 
Intussen zijn de "Brieven" uitgegroeid tot een boekje van 
formaat, dat in steeds bredere kring belangstelling kri jgt. 
Het is een periodiek geworden, dat niet alleen steeds uit
gebreider wordt, maar ook nog steeds toeneemt in kwaliteit. 
We denken hierbij bijv. aan vaste medewerkers als Dr. F .A. 
Brekelmans, Jac . Jespers, Herman 'Dirven, L. Moelands en 
A. Reyers, Annie van Dort, Rob v.d. Westerlaken en 
W. Colsen. Maar ook aan "free- lance "medewerkers als Karel 
Leenders, Pater Dagobert .Gooren, "meester" Diepstraten, 
Oma Peeters, Jan Soeterboek en Walter Koek . 
De smaakvolle illustraties, die verzorgd worden door 
Louis Jetzes en Jan Soeterboek. 
Dit alles onder eindredaktie en de bezielende leiding van 
Kees Leijten. 
Kortom een loot aan de stam van aktiviteiten van de 
heemkundekring , Paulus van Daesdonck , die er zijn mag . 

Proficiat. 

Jan v .d. Westerlaken 
Voorzitter Heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" 
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75 JAAR LAURENTIUSKERK TE ULVENHOUT (2) 
door J. Boumans (oud kapelaan van Ulvenhout) 

we hebben het mogen meevieren en met velen vastgesteld dat 
het een bijzonder geslaagd feest is geweest. Toch heeft dit 
jubileum bij de bevrijding van Ulvenhout in 1944 aan een 
zijden draadje gehangen. want met wat meer tegensl~g had de 
kerk op die gedenkwaardige zondag in oktober best in vlam-
men kunnen opgaan. 
om dit aan de vergetelheid te ontrukken wil ondergetekende 
er nog wat van vertellen, dit te meer omdat gebleken is dat 
maar weinig mensen in dit dorp van dit gebeuren op de 
hoogte zijn. 

Gedurende de laatste zes weken voor de bevrijding hadden de 
Duitsers boven in het topje van de toren, daar waar zich de 
vier luikjes bevinden, een observatiepost ingericht . 
van daaruit werd o.a. het artillerievuur van de batterij 
zware kanonnen die even ten zuiden van Strijbeek s tonden 
opgesteld geleid. 
Toen op zaterdag 28 oktober de ons bevrijdende troepen over 
de Chaamseweg naderbij kwamen, je kon het ratelen van de 
tanks in het dorp horen, verlie ten de Duitsers rond 4 uur 
hun observatiepost in de toren en zochten een goed heen
komen in de richting Breda. 
oe Canadezen h i elden echter halt vóór het bruggetje over de 
beek bij de toenmalige melkfabriek. De vol gende morgen, 
(dat werd toen al in het dor p bekend} zouden ze de opmars 
voortzetten. 
zondagmorgen brak op dat uur he t korte geweld dan ook los. 
Eigenlijk had niemand dat nog verwacht. De Duitsers immers 
waren weg, behalve misschien het kleine groepje dat zater
dagavond nog genesteld zat op de Pekhoeve. Maar daarvan 
werd verteld dat ze geen schot meer zouden lossen. Tegen
stand wa s er dus niet meer te verwachten. 
wat er van zij: om half elf precies werden er als inleiding 
op het gebeuren enkele objek ten onder vuur genomen. Een _ 
granaat werd midscheeps de kerk ingeschoten: het woonhuis 
van de familie Smeekens ging in vlammen op evenals de 
boerderij van de fami lie Bartels en enkele salvo' s mitrail
leurvuur weerklonken. Na gekonstateerd te hebben dat er in 
de kerk geen brand was veroorzaakt doken we de kelder in 
van de pastorie . 
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Spoedig rolden toen de tanks het dorp binnen. Vanuit een 
kelderraam zagen we de derde tank voor de pastori e halt 
houden. Een off icier verliet de tank en kwam aanbellen aan 
de pastorie . Hij kwam ons vertel len dat er brand was in de 
toren . Met het blote oog was dit niet te zien maar wel door 
middel van zijn verrekijker die hij mij daartoe overhandig
de. Boven in het topje van de toren, ter hoogte van de 
luikjes spee l den kleine vlammetjes tussen de dakleitjes. 
Snel moest e r toen gehandeld worden . 
In verband met alle mogelijkheden d ie zich bij de bevrij 
ding zouden kunnen voordoen had een k l ein komité van alles, 
deels op papier, georganiseerd . O.a . zelfs een noodzieken-
huis met van alles wat daartoe nodig was; een Rode Kruis
afdeling; oefeningen E.ij .B. O. en ook brandbestrijdings
middelen . Zo had ik een lijst met a lle adressen van het dorp 
waar zich een brandblusapparaat bevond. In een wip hadden 
we door de medewerking van tevoorschijn komende jonge mannen 
e en aantal van die appar a t en bi j de hand. 
Daarmee gingen we de toren in, terwijl anderen emmers water 
naar boven begonnen te sjouwen. De angst echter dat de to
ren ondermijnd kon zijn dreef de koplopers bij het zien van 
allerlei e lektrische draden in eerst e instantie terug. In de 
overtuiging dat, indien de Duitsers de toren hadden willen 
opblazen, dit de avond tevoren wel gebeurd zou zijn, ver
zekerde ik hen dat er geen sprake van opblazen van de toren 
meer kon zijn. Daarop rende men gelukkig weer de toren in . 
Boven gekomen bleek het luikje aan de zuidzi j de van de toren 
open te staan. De Canadezen hebben dit niet vertrouwd en 
namen het topje van de toren onder mitrailleurvuur . Daar
door is het droge hout gaan schroeien en branden. 
Binnen in de toren was echter geen vuur te bekennen, alleen 
een schroe i - en brandlucht. Blijkbaar brandde het nog maar 
alleen aan de buitenzijde . 
Toen stelde zich de vraag hoe je met een brandblusapparaat 
de buitenkant van de toren kunt bereiken op die hoogte . 
Een van de jonge mannen wilde het pr oberen. Hi j ging op 
zijn rug op de vloer liggen en werd, terwij l men hem aan de 
benen vasthield, met z ' n schouders naar bui ten geschoven, 
terwi jl hi j een snelblusser in z'n armen hield . Tegen de 
buitenwa nd van de toren heeft hi j het apparaat in werking 
gesteld· en het toestel leeggespoten niettegenstaande het 
nodi ge blusmateriaal hem omlaagvallend in het gezicht 
dreigde te vallen. 
Bij nader onderzoek bleken er geen vl ammetjes meer te ont
dekken. Het spreekt wel vanzelf dat we de gehele dag af en 

41 

toe onze ogen langs de torenspits hebben laten dwalen om 
goddank telkens te mogen vaststellen dat het vuur inderdaad 
gedoofd was . 
Wie de jongeman is geweest aan wie we het behoud van de 
toren te danken hadden kan i k roe ni et meer herinneren. -Hij 
heeft het verdiend dat we zijn naam hier zouden kunnen ver
tellen_ Misschien kan een van de lezers van dit verhaal de 
redaktie van dit blad alsnog mededelen wie dit heldenstukje 
indertijd heeft verricht . 

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE (7) 

Jan Soeterboek heeft voor het 25e nummer het wapen nage
tekend dat staat afgebeeld in "Beschrijving der Stadt en 
Lande van Breda", dat in 1744 werd gepubl i ceerd door 
Thomas Ernst van Goor (pag . 369) . 
Het was toen het wape n der Heerlijkheden Ginneken en 
Bavel. 
Om u gerust t e stellen het is een nauwkeurige kopie , ook 
va n het dier dat volgens de wapenbeschrijving een koe 
zou moeten voorstellen. 

... ..... . 
' ' .......... .. . 



42 43 

ARCHEOLOGISCHE VERKENNINGEN IN DE GEMEENTE 
NIEUW GINNEKEN (5) 
Het nederzettingsonderzoek door L. Moelands en 
A. Reijers. 

In 1975 verschijnt er een boek dat handelt over archeolo
gische zaken i n de provincie Noord-Brabant. (1) 
Aan elk tijdperk wordt een hoofdstuk gewijd. Het laatste 
hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen. Hierin wordt 
vermeld dat over de Karolingische periode zowel in his
torisch als in archeologisch opzicht weinig bekend is. 
Opmerkelijk is dan ook dat de meeste vondsten uit deze 
gemeente betrekking hebben op de Karolingische periode . 
Deze vondsten ge tuigen van het begin van een kontinue 
bewoning zoals het die tot op de dag van vandaag heeft 
doorgemaakt. 

De Karolingische tijd 

In de gemeente N. Ginneken ziJn ons nu een zevental plaat
sen bekend die vondsten uit de ze periode hebben opgeleverd. 
Twee van deze plaatsen kunnen als nederzetting in aanmer
king genomen worden. Eén plaats staat nu op de lijst van 
beschermde archeologische monumenten, een andere plaats 
is door huizenbou~ helaas voor verder onderzoek ontoegan
kelijk geworden. Van deze laatste plaats zijn een aantal 
afvalkuilen bekend die in een dubbele rij gegroepeerd 
waren. Het meeste aardewerk is uit deze kuilen afkomstig. 
De karakteristi eke versiering van dit aardewerk bestaat 
uit zgn. "radstempelversiering" . Met een getand wi eltje 
werd in de nog zachte, ongebakken potten een spoor getrok
ken. Het resultaat was een doorlopende lijn van vierkan
tige inkervingen. Soms gaat het om enkele, soms kunnen er 
ook wel dubbele of driedubbele sporen voorkomen. 
Uitzonderlijk zijn een tweetal scherven van deze vind
plaats die stempels met hetzelfde motief vertonen (zie tek. 
nr. 2). Toch is dit soort versiering ons ook wel van ande
re plaatsen bekend. De rest van het aardewerk, randen, 
wandscherven en bodemfragmenten, is typologisch goed te 
vergelijken met de vondsten van Wijk bij Duurstede (2) . 
Het aardewerk van de tweede plaats is erg fantasieloos . 
Hier geen variêteit in randen of versiering of het soort 
bakwerk. Al le scherven zijn van dezelfde soort, enkel de 
kleur varieert van lichtgeel tot rood . Eén type rand voert 
de boventoon, van andere randen zijn slechts enkele vormen 

2.. 

1 . Rand met karakteristieke rads tempelversiering. 
Zij- en vooraanzicht. 

2. wandscherf met ingedrukt stempel. van dit soort 
scherven zijn er slechts twee bekend. 

bekend. Al met al een nogal saaie plaats ware het niet 
dat in heel Nederland slechts één plaats bekend is, die 
hetzelfde soort heeft opgeleverd: nl. in het land van 
Heusden en Altena: één randfragment . Gaat het in N. Gil'Ule
ken om een plaatselijke aardewerksoort, of gaat het hier 
om een nog onbekende zuidelijke invloed op onze streken? 
Dit zijn de dingen die we ons kunnen afvragen. Er valt 
momenteel nog niets van te zeggen. Het is dit feit dat 
deze plaats toch wel tot een bijzondere maakt. Van de 
andere 5 plaatsen zijn ook verschillende vondsten bekend, 
die getuigen van aktiviteiten in de Karolingische periode. 
op een enkele uitzondering na is het aardewerk ook bekend 
van andere plaatsen in Nederland. Alles samengevat kunnen 
we toch wel stellen dat in de gemeente N. Ginneken de 
Karolingische periode sterk vertegenwoordigd is ~ 

(1) G. J . Verwers, Noord- Brabant in pre- en protohistorie, 
Oosterhout 1975 

(2) Hier worden sinds 1967 door de R.O . B. opgravingen ver
richt naar de middeleeuwse handelsplaats Dorestadt. 



STRAATNAMEN (12) 
door Jac Jespers 

Kerkstr aat 

----

De oude torenkerk van Bavel, toegewijd aan St. Br igi da , 
stamde ui t de 15e eeuw. In 1648 werd deze kerk onteigend 
en eerst in 1809 bij Koninklijke beschikking aan de ka
tholieken teruggegeven . 
De kerk was echter door achterstallig onderhoud in groot 
verval ger aakt. In 1855 werd bij de bevestiging van de 
parochie Maria (i.p.v. Brigida) door Mgr. van Hooi j donk 
als eerste patrones aangewezen . 
I n 1BB8 werd de oude kerk gesloopt en werd op de fundamen
ten van de toren het tegenwoordige dodenhuisje van het 
kerkhof gebouwd . 
De nieuwe kerk, gebouwd door J. van Langelaar, werd op 23 
mei 1887 ingewijd . 
Enige jaren geleden werd deze neo-gothische kruisbasiliek 
met westtoren, welke geïnspireerd is op de r ijpe Franse 
gotiek, opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. 

School str aat 
Vóór 1902 was de lagere school voor jongens en meisjes t e 
Bavel gevestigd in het gebouw aan de Brigidastraat, waar
in t egenwoordig het postkantoor i s ondergebracht . 
Wegens plaatsgebrek werd in 1902 100 meter verderop de 
veel ruimere Aloysiusschool gebouwd . 
Toen ook deze school niet langer voldeed aan de eisen van 
deze tijd , werd in 1977 verhuisd naar de "Tweeschaar" voor 
kleuter- en basisonderwijs, opzij van de sportzaal "De 
Hui f ", waar in de schoolgymnastieklessen worden verzorgd. 

Seminariew~~ 
In 1878 werd in het vroegere slotje IJpelaar het klein
seminarie gevestigd als R.K . ople idingsinstituut voor 
priesters van het Bisdom Breda. 
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Op de voorgrond van het lat er afgebroken slotje werd in 
1887 het veel grotere seminarie gebouwd . 
Helaas brandde dit gebouw met de aangrenzende kapel op 28 
oktober 1944 bij de bevrijding van Bavel geheel af, a ls 
gevolg van de Duitse bezetting die het begin 1944 moest 
toestaan. 
Het tegenwoor dige gebouw, dat in het begin van de jaren 
' 50 op dezelfde plaats werd herbouwd , herbergt sinds 1966 
de sociale akademie "Markendaal". 
Aan dezelfde weg s taat een ander seminarie dat in 1916 
werd gesticht door de Paters der HH Harten op het vroe
gere buitengoed Klein-IJpelaar. 
In de jaren '20 werd het in 1866 door de familie De Bruyn 
gestichte buitenhuis aanzienlijk uitgebreid . 

OUD KINDERSPEL HERLEEFT IN GALDER 

Op zaterdag 10 november zagen we in Dagblad De Stem een 
leuke foto van de hoepe lende jeugd in Galder . 
In Galder was een oud kinders pel, dat wij "repen" noemen, 
weer van stal gehaald. 

RUILABONNEMENTEN (4) 

Onze heemkundekring heeft voor het Tijdschrift "Brieven 
van Pa ulus" een ruilabonnement aangegaan met: 

"Met gansen trou" 
"De Runstoof" 

Onsenoort 
Carel de Roy 

Nieuw-Kuijl< 
Alphen 

Het achtste en negende heemkundige tijdschrift, dat nu in 
onze archieven wordt opgenomen. 

RUILABONNEMENTEN (5) 

In de afgelopen maanden ontvingen we: 

De Rosdoek 16 
De Klopkei 3-13 
Kringnieuws 25 
De Vlasselt 4 
Met gansen trou 

29- 1 t/m 11 
De Runstoof 2-5 

(Acht Zaligheden, Eersel) 
(Erstelinghe, Waalwijk) 
(Vrienden van ' s-Hertogenbosch) 
(De Vlasselt , Terheijden) 

(Onsenoort, Nieuw-Kuijk) 
(Carel de Roy, Alphen) 
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DE HEI LIGEN VAN NIEUW GINNEKEN (3) 
door Pater Dagobert Goo ren sscc 

Si nt Brigida 
Sint Brigida is naast Sint Patricius de beschermheilige 
van Ierland, haar geboorteland . Zij was een tijdgenote van 
deze heilige bisschop , die de erenaam draagt van apostel 
van I er land. 
Van haar persoon en leven is weinig met historische zeker
heid bekend. 
Dat is misschien ook wel de reden van de talrijke legen
den, die rond haar zijn ontstaan . De volkse fantasie had 
hier vrij spel . Zo ke~nen wij de mooiste en liefste ver
halen over haar, die alleen maar in een land als Ierland 
een rijke voedingsbodem konden vinden. Het is echter wel 
een bewijs dat zij door haar leven een onui twisbare in
druk had gemaakt op haar volk. 
St . Brigida of Brigid werd omstreeks 451 geboren als 
dochter van een hoofdman van een der clans. Nog jong ont 
ving zij uit de handen van een bisschop met zeven andere 
maagden de gewi jde sluier. Zij gingen wonen aan de voet 
van de Groghan Hill, waar zi j de professie aflegde en tot 

. abdis werd aangesteld. 
In de vlakte van Moghlife stichtte zij daarna het later 
zo beroemde klooster Kildara. Later stichtte zij nog t wee 
andere klooster s, een voor mannen en een voor vrouwen. 
Brigida had de a lgehele leiding . Teg enwoor dig zouden wi j 
zeggen dat zij de algemene overste was van a l le kloosters, 
die de oude Keltische kl oosterregels in Ierland volgden. 
De toeloop van nieuwe kàndidaten was enorm groot, wat een 
bewijs is voor de goede geest die er heerste. 
St. Brigida schi jnt gestorven te zij n op 1 februari 525 . 
Op deze dag i s al t ijd haar feestdag g evier d, ook nu nog . 
Wij kunnen dat b.v . z ien op de zgn. kalender van St . 
Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht, die zelf een 
Ange l sak s was en in het jaar 739 overleed. 
Er is geen Ierse hei lige , die zoveel verering geniet in 
heel .West-Europa als St. Brigida . Dat i s ongetwi jfeld te 
danken aan de onte lbare Ierse monniken, die naar onze 
streke n kwame n om het christelijk geloof te brengen. Daar
bij verspreidde n zij ook de verering tot hun nationale 
hei lige , \·1aar op zij zo trots waren. Op een kalender ui t de 
Be eeuw wordt haar feestdag zo vermeld : feest van St. Bri
gida, de schone , de machtige , de lofwaardige, de kuise , 
aan het hoofd der kloostervrouwen van Ierland . 
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Hoe haar verering in Bavel is gekomen , is tot nog toe een 
open vraag. De weg van Kildara naar Bavel zal lang geweest 
zij n ~ Of da t gegaan is via de abdi j van Thor n, vanwaar de 
parochie van Bavel over Gi lze om werd gesticht , is ook 
onbekend. Maar dat is niet onmogelijk. . 
In Limburg wordt onze heilige immers ook op verschillende 
plaatsen veree rd . Wi j kennen haar in onze streken voora l 
als de beschermster van het boerenbedrijf . Daar om wordt 
zij vaak afgebeeld met een rund aan haar voeten . Dit zou 
heen kunnen wijzen naar de Elzas , waar zij juist bij de 

landelijke bevo lking ee n grote verering geniet. 
Het was dan ook heel terecht dat zij to t patrones werd ge
kozen van de vroegere zuivelfabriek in Bavel . Dit gebouw 
droeg het beeld van St. Brig i da in de voorgevel. Het siert 
thans de nieuwe Brigidaschool. 
Een beeldje op de Bavelse pastor i e laat haar zien met een 
brandende kaars in haar hand , en dat is niet zo gewoon. 
Wellicht houdt het verband met haar naam, die hetzelfde be
tekent als het latijnse Lucia; dat is: de l i chtende. 
En de H. Lucia èn de H. Brigida. worden beiden dan ook aan
geroepen als hulp bij oogziekten . In Bave l is van deze 
laatste verering overigens niets bekend . 
Zoals b.v. blijkt uit de litanie en de verschillende ge
beden, die hier van ouds i n gebruik zijn geweest. 
Bijna alle beelden waar dan ook dragen zo goed als altijd 
de abdissen-staf , i ets wat we l vanzelfsprekend is, gezien 
de waardigheid die zij het grootste deel van haar l even 
bekleed heeft . 
Ik besluit met het Lied ter ere van Sint Brigida, dat in 
Bavel bekend is: 

Wij weten, Hei lige Brigida, 
Vanaf Uw prille jeugd 
Zijt gij een t oonbeeld steeds geweest 
van wer kzaamheid en deugd. 

Het kloosterleven trok U aan, 
o Heilige Brigida, 
Gehoorzaam volgde gij Gods stem, 
Beantwoord' Gods genade. 

Maar daar was ook Uw liefste t aak 
De zorg voor vee en wei 
Dat wij ook i mmer opgewekt 
En zorgzaam zijn als gij. 



Wij stellen, Heilige Brigida, 
In Uw hand ons lot. 
Geef ons in voor- en tegenspoed 
Vertrouwen steeds op God. 

Refrein: Wij smeken, Heilige Brigida, 
Beschermster van het vee, 
Wees onze voorspraak voor Gods troon, 
Verhoor steeds ons bee. 

75 JAAR RABOBANK GINNEKEN 

Op feestelijke wijze herdacht de Rabobank Ginneken in het 
laatste weekend van oktober het 75-jarig bestaan met onder 
anderen de uitgifte van een boek, in samenwerking met deze 
Kring, en een bijzondere gesslaagde tentoonstelling. 
Onze leden Ria Schoenmakers, Harrie Verhoeven en "Peter 
Christiaansen" exposeerden hun geweldige kollektie poppen, 
kinderboeken en horloges. 
Paulus van Daesdonck was er met zijn kollektie boerenge
reedschap en boeken over het leven op het platteland. 
Daarnaast was er ook een kollektie munten (Rabo), jacht
trofeeën (Herman Bogaerts) en klompen (Timmers) te zien. 
Een zeer geslaagde tentoonstelling, waarin Paulus van 
Daesdonck en zijn leden weer schitterden. 
Een keurig verzorgd boekje, dat iedereen gratis ontving, 
vertelde over de tentoonstelling en de achtergronden van 
het verzamelen. 

VERSCHENEN (16) 

Van Water tot wijn, van korsten tot pasteien 
A. v. Oirschot e.a., Stichting Brabantse Dag 

Straatnamen van Huijbergen en hun herkomst 
C.P.J. Hoeckx 

Van Dorestadium tot Waderlo 
Albert Delahaye 

Zevenbergsche Hoek, een kozerie van een kleine kern 
M. Friends-van Vliet 
nr. 49 in serie Archivariaat Nassau-Brabant 

Ginneken-Nieuw-Ginneken 
H. Dirven en J. v.d. Westerlaken 
uitgave Rabobank Ginneken in samenwerking met Paulus van 
Daesdonck (reeds uitverkocht) 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (23) 

u weet het, Paulus verzamelt van alles. 
Sinds enkele jaren verzamelen we alles wat thuis hoort in 
het leven van onze jeugd en dat van onze ouders en groot
ouders. 
Helpt u mee het archief - de bibliotheek en het heemkundig 
museum op te bouwen? 
Wat we zoal verzamelen? 

- Boeken, van arle soorten, groot en klein, dik en dun, 
hoe ouder hoe liever. 

- Krantenknipsels, over Nieuw-Ginneken van heel vroeger tot 
vandaag. 

- Devotionalia, bidprentjes, heiligenprentjes, beeldjes, 
schilderijen, rozenkransen, beelden, kruis
beelden, boeken over religie , kerkboeken, 
herinneringen aan de le Conununie, enz. 

- Prentbriefkaarten, van de dorpen van Nieuw-Ginneken 
- Winkel van Sinkel, alles wat thuis hoort in een winkel 

Anno 1945 of vroeger. Blikken, doosjes, 
reklame, enz. enz. 

- School, schoolbanken, schoolboeken, platen, landkaarten, 
biologie- en natuurkundemateriaal, enz. 

- wereldoorlog I en II, in onze omgeving 
o.a. krantjes, bonkaarten, surro
g·aten, oorlogsverpakkingen, kranten, 
ondergrondse blaadjes, wapentuig, 
uniformen en onderdelen daarvan, 
enz. enz. 

- Ambachten, alle gebruiksvoorwerpen en ge reedschappen van 
de schilder, timmerman, metselaar, wagenmaker, 
bakker, slager, klompenmaker , smid, enz. enz. 

- Landbouwgereedschap, in alle soorten. 
zoals eggen, ploegen, zeisen, 
pikken, tubsen, bennen, melkbussen, 
enz. enz. 

Helpt u mee? u kunt het afleveren op een van onze speciale 
adressen. 
A. Luijten, 't Hofflandt 36, Ulvenhout, 076-612926 
A. Lodewijk, Vennekes 26, Bavel, 01613-1780 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (24) 

Veel kwam er de afgelopen weken weer binne.n voor ons in te 
richten heemkundig museum. 

Archief 
Bredase krant (8-5-'40)~ Telegraaf (8-5-'40), meerdere 
kranten uit de tweede w.o. (o.a. fam . Lensen); fote's en 
prentbriefkaarten (W. v.Esch-W.Boelaars-W.Colsen); grote 
trouwfoto in kerk van Ulvenhout met o .a. pastoor Vermunt 
(W. Boelaars); allerhande over kerkfeesten Ulvenhout 
(C. Leijten, C. Berger, v . Mierlo en H. Knibbeler); 
adreslijst Nw . -Ginneken Ao 1960 (Mw. Vinjé); 

Carnaval 
Groot aantal krantjes en emblemen (o.a. A. Lodewijk) . 

Religie 
Kerkboeken (fam . Adriaansen en Van Genuchten); vele 
medailles (fam. Adriaansen, van Arendonk-Rops en Rammers); 
bidprentjes en santjes (W . Colsen, J. verdaesdonk); Haan 
van de toren in Strijbeek en Haan van de toren te Galder 
(A. Verkooijen); vele boeken v.d. le H. Communie, Kerk
boek uit 1890, geschiedenis O.L.V. van Altijddurende Bij
stand (Mw. Vinjé); schilderij met wasmedaillon (J . Geerts); 
artikel over Sakrament van de Niervaart van 16-6-'55 
(J. Verdaesdonk); foto's over het feest in de Laurentius
kerk te Ulvenhout (Mw. Rijksen, M. v. Macklenbergh, c. 
Leijten); 2 kerkboeken, aantal bidprentjes (fam . Swolp); 
medaille H. Famil i e (fam. Voermans). 

Landbouw en Veeteelt 
Oud muuranker en heibezem (Bert je Oudshoorn); Tuierboei 
(dhr . Rammers), 2 r ekels (A . Verkooijen); spanzaag (W. 
Colsen); ploegijzer (W. Koek); frambozenben, kistje 
R.B.T . , deksel melkbus (Mw. van Schendel); haverkist en 
schrijftafel uit de melkfabriek te Bavel. 

Kamer 
Allerhande naaigerei (Monica Nouwens, dhr . Rammers ); 
schoenhaakje (dhr. Rammers); menu uit 1911 (W. Colsen); 
zeer oude gaskookplaat, kleerhangers (Mw. v. Schendel). 

Bakkerij 
Kistje Baroniebonbons, bonbonzakjes, kanovormen (dhr. 
Raromers). 
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le wereldoorlog 
Gedicht over dood Gebrs. van Raamsdonk (W. Colsen). 

Winkel van Sinkel 
Sigarenkistjes, tabakdozen, blikjes, doosjes, blokken ze~p, · 
kaarten met knopen (W. Colsen, Maarten Nouwens, dhr.Rammers); 
oude fles Heinekenbier, doos appelstr oop, theezeef, bier
glazen, kommen, knopen, steelpan, koekblik, sigarenkistje, 
scheermesje, drosteblikken, weckflessen, lepels en vorken 
(Mw. v. Schendel") . 

2e Wereldoorlog 
Borduurzijde oorlogskwaliteit (dhr. Rammers); foto's en 
plaatjes (W. Colsen); "bidprentje" Hitler (Mw. Constant); 
naaimachineolie en staalwol in oorlogsverpakking (dhr . van 
Gool); ondergronds blad "Trouw" (dhr . van Dorst). 

Bibliotheek 
Allerlei boekjes (dhr. Rammers); Antwerps prentenboek, 
spreekwoordenboek, liederenbundel Sobrietas, Dichters Omni
bus 1967, Landbouwhuishouding (1876) (W. Colsen); "Gids voor 
Ulvenhout".±. 1935 (Mw. Vinjé); rekendicticinaire (Roelands -
Boerenbond Bave l) . 

Ambachten 
Siertegels, ouderwetse stekkers, deurkrukken en -knoppen, 
(Mw. van Schendel). 

Algemeen 
2 vitrinekasten (A. Verkooijen/G. Graus) ; 
1 etalagepop (P. Nuyten); 
3 bussen antique wash polish (mw. Schoenmakers) . 

PERSONALIA (7) 

- Ons lid Herman Polman uit Bavel werd op 11 november uitge
kozen tot Prins Manus Bavianus van het Bavianenland. 
We wensen hem veel sukses toe in zijn nieuwe karrière. 

- Ons lid Theo Schreurs uit Oirschot werd koninklijk onder
scheiden ter gelegenheid van zijn 40- jarig ambtsjubi leum. 

- Te Bavel overleed ons lid Toon Adriaansen die op 18 decem
ber 1978 voor onze leden nog zo heerlijk vertelde over 
Bavel vroeger. 

- Toon Huyben uit Ulvenhout werd pauselijk onderscheiden 
voor zijn verdiensten bij ziekenbedevaarten naar Lourdes. 



SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (14) 
door Dr. F .A. Brekelmans 

De oudste vermelding van Ulvenhout 
Tot dusver werd aangenomen, dat de plaats Ulvenhout voor 
het eerst in het jaar 1277 wordt vermeld. In een akte van 
6 februari 1277 geven Arnoud van Leuven en Elisabeth van 
Breda gronden uit aan de paters Wilhelmieten te Huybergen, 
benevens een bedehuis (oratorium), de tienden en 13 hoe
ven aldaar. De akte zelf is helaas verloren gegaan, maar 
een kopie ervan komt voor in een kopieboek van de Wilhel
mieten in het archief van het Bisdom Breda . De akte 
eindigt met: "datum in Ulvenhout". Bij de opstelling waren 
tegenwoordig de kapelaans Wernerus en Gratianus. 

Volgens de historicus pastoor Juten zou de heer van Breda 
de akte hebben opgemaakt in het slotje Gri.mhuysen, dat 
stond ter plaatse van de huidige pastorie. Naar mijn me
ning is er nog een andere mogelijkheid, die ik vond op een 
kaart van het Mastbos uit het jaar 1622 . Daar wordt nl. 
ten Noord-Wes t en van Grimhuysen een terrein aangeduid als 
"d'Out Hoff". Het ligt dicht bij de rivier De Mark, achter 
de nog altijd aanwezige domeinhoeve. Deze laatste was al 
in de 14e eeuw eigendom van de Heer van Breda . Kan hier 
niet de oudste "hof" van deze heren hebben gestaan? 
Hoe het ook zij, de Heren van Breda bezaten al in de 13e 
eeuw een pied-à-terre in dit dorp . Uit hun huis stamt ook 
een tak Ulvenhout, die in hetzelfde jaar voorkomt . 
Sebrecht van Ulvenhout bezegelde toen de uitgifte van 
gronden te Oosterhout aan de Abdij van Kortenberg . 

Onlangs vond ik een oorkonde, waarmee de schr.iftelijke 
overlevering van de dorpsnaam nog drie jaar wordt ver
vroegd. Op 2 april 1274 gaven dezelfde Arnoud en Elisabeth 
aan de Abdij van St. Michiel te Antwerpen verlof om aarde 
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te halen uit hun domeingronden aldaar ten behoeve van het 
herstel van een dijk te Zandvliet. Bet origineel van deze 
akte bestaat ook niet meer, maar een afschrift is opgeno
men in een cartularium van de Abdij, dat thans berust in 
het Rijksarchief te Antwerpen. De oorkonde werd in 190~ 
door de Kempische pastoor Goetschalkx gepubliceerd. 

Er is geen enkele akte van deze Heer en Vrouwe van Breda 
overgeleverd met vermelding van Breda als plaats van uit
vaardiging . Het is wel aardig voor he t kleine Ulvenhout, 
dat het door dit illustere paar in zijn akten wordt ver
meld. 

In 1937 heeft Ulvenhout reeds zi jn 650-jarig bestaan ge
vierd . Ik laat in het midden op welk feit dit feest was 
gebaseerd . In ieder geval heeft men zich toen vergist . 
Ulvenhout is ouder dan 1287, zoals de recente vondst 
illustreert. Maar het is niet onmogelijk, dat de dorps
naam in nog onbekende bronnen al eer dan 1274 wordt aan
getroffen. 

DE MARIA-KAPEL OP DE ROOSBERG TE BAVEL (2) 

Van de Bredanaar Jef Stalpers ontvingen we een reaktie op 
bovenstaand artikel van Pater Oagobert Gooren met onder
staande inhoud. We plaatsen deze aanvulling gaarne. 

++++++++++ 

In de 4e jaargang, nr. 23 van Brieven van Paulus staat het 
een en ander over het Kapelleke dat Het Brabants Studenten
gilde van Onze Lieve Vrouw te Bavel heeft gemetseld en ge
voegd. 
Tot mijn niet geringe verwondering is daarbij niet 
vermeld dat het Mariabeeld gesneden is door F. Siemer, die 
alle beelden van alle gildekapellen sneed. 
Dat in Bavel is wel het grootste. 

Jef Stalpers. 

FOTO ' S ANNO 1920 

De komende zomer weer de feesten "Bavel Anno 1920". 
Paulus heeft als onderwerp gekozen: 
"Foto ' s Anno 1920". 
Hebt U nog foto's of prentbriefkaarten uit die tijd voor 
de tentoonstelling? (Wel over Bavel natuurlijk~) 



54 

LIEDJES, DIE IK NOG KEN (4) 
door Oma Peeters 

Voor een tachtigjarige 

Tachtig jaar is de leeftijd 
Die niet iedereen ·bereikt 
Slechts een enkeling der menschen 
Die tevoren niet bezwijkt 

Tachtig jaren is niet jong meer 
En wie 't tachtigst jaar beleef t 
Heeft wel reden God te danken 
Als hij geen gebreken . heeft 

Op die leeftijd komt er immers 
Maar al te vlug veel last en smart 
Doordat minder regelmatig 
Gaat de rikketik van 't hart 

om te lopen als een hinde 
Geeft die leeftijd hem geen kans 
Hij moet blij zijn als hij wandelt 

.Niet te wagg'len als een gans 

Het gezicht heeft veel geleden 
En niet minder het gehoor 
OOk verzwakking van 't geheygen 
Komt a lsdan veelvuldig voor 

Wie op tachtigjaargen leef tijd 
Van die kwalen bleef bevrijd 
Moet zich aangetrokken voelen 
Tot een grote dankbaarheid 

Dankbaar is dan ook ons pa 
Die vandaag wordt tachtig jaar 
En o~danks die hoge leeftijd 
Zich nog acht van zessen klaar 

En God dankbaar durft hij hopen 
Dat helli God gezondheid laat 
Al de dagen van zijn leven 
Tot voor hem het doodsuur slaat 
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Want het lijkt voor hem verschriklijk 
Stil te zitten, niets te doen 
In het een of ander rusthuis 
Al is het dan met 'n goed pensioen 

Dan nog liever naar den hemel 
Waar verveling noch verdriet 
Waar je bij Gods aanschouwing 
Al uw dierbren wederziet 

NIEUWJAARSLIEDJE 
door Cora van Hooydonk (12 jaar) 

Aas-aas nieuwe jaar 
twee koeken zijn een paar 
zijn ze niet gebakken 
geef me mar n'n appel 
kriek-krak notje 
Als vader en moeder wafels bakken 
loopt de botter dur 't vlotje 

HEEMKUNDE VAN DE BOVENSTE PLANK (4) 

Groots was ook di t jaar weer de Bavelse Revue, die twee 
weekeinden triomfen vierde in Bavel. 
Een heel jaar leven iri Bavel, overgoten met een klein sausje 
uit Ulvenhout of Galder, passeerde op een speelse manier in 
een vi er uur durende show de revue . 
Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten waarin zoals 
ieder jaar ook .Paulus van Daesdonck weer meereed. En al ad
viseerde de bullenboer het publiek die avond de oude roOU11el 
maar naar de stort te brengen in plaats van naar Paulus, we 
hopen dat U hem hier eens geen gelijk in geeft. Het was 
heemkunde van de bovenste plank. 

KONTRIBUTIE . 

Het nieuwe verenigingsjaar is iruniddels al drie maanden 
oud. Niet iedereen betaalde z'n kontributie. Deed U het 
al? 
Indien U het vergat doe het dan vandaag. 
Stort f 25,-- per jaar op postgiro 37.13.311 of 
bankgiro 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck. 
Uw gehele gezin is dan lid. 
(Zonder Brabants Heem f 17,50 per jaar). 



DE ANNEXATIE VAN 1942 (2) 
door Walther Koek 

De eerste tekenen van annexatieplannen. 
(september 1936 tot maart 1938) 

In de raadsvergadering over de gemeentebegroting voor 1937 
in Breda antwoordde B & W aan de raad op de opmerking, dat 
steeds meer de beter gesitueerden vertrokken naar de rand
gemeenten, met name Ginneken, Princenhage, Teteringen en 
de kom van Dorst, " .... welke sociaal en economisch een ge-
heel vormen met Breda .... ", dat ook zij van mening zijn: 
" ... . dat gestreefd moet worden naar een samenvoeging van 
de randgemeenten met Breda. Zoodra de gelegenheid gunstig 
is zullen de daarvoor noodige stappen worden gedaan." 
Door deze uittocht van beter gesitueerden zouden aan de 
gemeente Breda belangrijke inkomsten worden onttrokken. 

Dat men deze uitlatingen in de randgemeente Ginneken en 
Bavel met gemengde gevoelens tegemoet trad, bleek uit de 
begrotingsvergadering van die gemeente: 
Dhr. Oomen zei dat met de belangen der buitengemeenten als 
Ulvenhout, Bavel, Galder en Strijbeek onvoldoende rekening 
werd gehouden: " .... zoodat deze buitengemeenten ten blijde 
zullen zijn wanneer zij van Ginneken verlost worden. Laat 
dus Breda de kom van Ginneken maar annexeren." 
Wethouder Van Mierlo had tegen annexatie grote bezwaren en 
wethouder Van Gastel ontkende dat met de belangen der bui
tengemeenten onvoldoende rekening werd gehouden. 
Daartegenover merkte Dhr. Kessel op, dat delen van Ginne
ken ernaar snakten om door Breda geannexeerd te worden. 
De toestand in Heusdenhout was volgens hem een schande 
voor Ginneken. 

Het resultaat was, dat het college van B & W van Ginneken 
c.a. de colleges van de twee andere "bedreigde" gemeenten 
Teteringen en Princenhage uitnodigde voor een vergadering 
op 4 januari 1937 in verband met hetgeen bij de behande
ling van de begroting voor 1937 in de raad van -de gèmeente 
Breda werd opgemerkt omtrent de annexatie van de omliggen
de gemeenten. Het belangrijkste punt uit hun vergadering 
was, dat de notulen van de Bredase raad terdege zouden 
worden bestudeerd en wanneer hierin sprake zou zijn van de 
beschuldiging dat de randgemeenten onvoldoende medewerking 
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verleenden bij uitbreidingsplannen, dan zou men daar ge
zamenlijk tegen protesteren. 

Op 21 april 1937 diende Breda een verzoek in tot grens
wijziging bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noqrd~ 
Brabant. Hoe dit werd beoogd en met welke motieven, werd 
niet medegedeeld. 

Onzekerheid 
Het gevolg hiervan was een onzekere toestand met gissingen 
op allerlei fronten: 

- De provincie wees het treffen van kostbare voorzieningen 
in het gemeentehuis van Ginneken af: in verband met de 
ideeën betreffende gemeentelijke gebiedsindeling. 

- 25 juni 1937 schreef het Dagblad voor Noord-Brabant en 
Zeeland over de annexatiekwestie, dat Breda de plannen 
uitgewerkt zou hebben en dat ze waren ingediend. Inhoud: 
annexatie van de kommen der 3 omliggende gemeenten en 
overheveling van de plattelandsdelen naar andere gemeen
ten. Maar in hetzelfde artikel werd geschreven, dat van 
enig uitgewerkt plan nog geen sprake was. De kwestie is 
op dit moment nog in "prea-embryonalen toestand". 

- Drie dagen later werd in de Bredasche Courant beweerd, 
dat er reeds vastomlijnde plannen op papier zouden staan, 
met omschrijving van de te annexeren gebieden. Voorts 
meldde deze krant dat binnenkort bezoek was te verwachten 
van Gedeputeerde Staten en van de Commissaris van de 
Koningin : Jhr. Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel. 

- Tijdens de begrotingsbehandeling van de Bredase raad (23 
nov. 1937) antwoordde B & W op vragen uit de raad, dat 
de plannen aanhangig werden gemaakt bij Gedeputeerde 
Staten. 

- Eind 1937 verscheen er in een regionale krant een artikel 
waarin enkele mogelijke plannen werden ontvouwd. 
plan 1: Het minimum plan van de stedebouwkundigen: 

-annexatie van een klein deel van Princenhage 
(.:!:_ 1500 zielen naar Breda) 

-annexatie van de kom van Ginneken. 
plan 2: Hogelijk gewenst door de stedebouwkundigen: 

-annexatie van een deel van Princenhage (+ 6000 
zielen naar Breda), Ginneken in zijn totaal plus 
Heusdenhout. 

-de kom van Teteringen bleef onaangetast terwijl 
de gehuchten Bavel, Notsel, Galder, Heerstaayen 
en een deel van Ulvenhout zouden overbiijven. 



plan 3: Noodzakel i jk geacht door B & W van Breda: 
-plan 2 plus annexatie van een deel van Teterin
gen en een deel van Terheyden (Terheydenseweg 
tot .aan de Hooge Brug} . 

Bij plan 2 en 3 (meer dan een verdubbeling van het Bredase 
grondgebied} zouden: 

-de gemeenten Princenhage en Ginneken en Bavel 
moeten verdwijnen. 

-Beek en Huis ten Bosch bij Etten worden gevoegd. 
- Effen en Galder overgaan naar Rijsbergen. 
-de overblijvende delen van Ginneken en Ulven-

hout hij Chaam worden gevoegd . 

- Omdat het inwonersaantal van de Gemeente Ginneken & Bavel 
per 1.1.1938 de 16000 was overschreden, drong de gemeente 
er in een brief aan Gedeputeerde Staten op aan om maat
regelen te mogen treffen ten aanzien van gemeentediensten . 
Het bestuursapparaat werd al 1~ jaar verlamd door de uit
la tingen van Breda met betrekking tot annexatie. En 
doordat " .... door Breda zoo ontijdig ruchtbaarheid i s 
gegeven aan deze aangelegenheid, is er een algehele on-
zekerheid geschapen . Maar daa rdoor mog en de autonome 
bevoegdheden dezer gemeente niet opzij geschoven worden." 

Gedeputeerde Staten reageerden hierop onduidelijk en nega
tief (9 febr . 1938) . 

Annexatie een lande lijk pr obleem 
Dat annexatie een l andeli j k probleem was i n 1938 mag blij
ken uit het volgende c itaat uit een rede, die minister 
Van Boeijen (Binnenlandse Zaken) hield in de Tweede Kamer: 
" .... Er is aangedrongen voort te gaan met het opheffen 
van kleine gemeenten. De gehoorde argumenten zijn oud. De 
praktijk heeft echter bewezen dat het zoo eenvoudig niet 
is. Dikwijls is niet scherp genoeg belang tegenover belang 
geformuleerd. Samenwerking heef t dikwijls samenvoeging van 
gemeentes overbodig gemaakt ..•.. Ik kan in elk geval t hans 
niet kome n met voorstellen om bepaalde gemeentes te ver 
eenigen. Kan de gemeentetaak beter door een samenvoegi ng 
gediend worden , dan mag echter ook niet de vrees voor het 
historisçh gegroeide doen terugdeinzen ..... " 
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HEEMKUNDE VAN DE BOVENSTE PLANK (5) 

Onze heemkundekring draait op volle toeren. Zeer sukses
vol . Regelmatig lezen we over de nieuwe aanwinsten in 
onze kollektie. Veel mensen schenken regelmatig grote of . 
kleine voorwerpen, boeken en geschriften . · 
Toch dachten we in deze 25e aflevering van de Brieven van 
Paulus eens 'n extra pluim op de hoed te moeten ste.ken 
van enkele trouwe medewerkers . 

De le pluim op de hoed van Wim Colsens, die trouw ons 
knipselarchief bijhoudt en steeds van alles verzamelt. 
De 2e pluim i s voor Wout Boelaars, die de Kring steeds 
weer voorziet van de foto ' s uit De Stem, een bezit voor 
ons van onschatbare waarde . 
Nog een pluim voor Piet Verster die trouw iedere week 
"Ons Blad" bewaart voor het archief . 
En de laatste pluim voor Mevr . van Schendel die van alles 
verzamelt voor onze kollektie . 
We willen beslist ni emand te kort doen, maar we dachten 
in dit jubileumnummer deze trouwe medewerkers nog eens 
extra te moeten noemen. 
We komen ze bij het verzamelen iedere week weer tegen. 

35 JAAR BEVRIJD 

Op 27 oktober wer d ons gemeentehuis bezocht door een 
80-tal Polen, die 35 jaar gel eden behoorden tot onze 
bevrijders. 
Ze kregen o . a. een button aangeboden met de volgende 
afbeelding. 

/,.-- ····----..... 
./ '·"' /, MJ' \\ ! ~- !r \ 

f ~ ~ l 

\1944-1979~ / 

NIEUW-GINNEKEN .. / 
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VAN GINNEKEN TOT NIEUW-GINNEKEN of 
DE GESCHIEDENIS VAN GINNEKEN EN NIEUW- GINNEKEN IN 
DE TWINTIGSTE EEUW (1900-1979) 
door Kees Leyten 

Ter gelegenheid van he~ 75-jarig bestaan van de Rabobank 
Ginneken is door deze bank een boek uitgegeven over de 
geschiedenis van het gebied van de voormalige Gemeente 
Ginneken en Bavel vanaf 1900. 
Het boek steunt op gegevens welke werden verzameld door de 
werkgroep "Geschiedenis van (Nieuw)-Ginneken", een werkver
band van de heemkundekring Paulus van Daesdonck en bestaande 
uit Herman Dirven, Jan van der Westerlaken en Johan Beren
schot- Van der Smissen. · 
In het boek nemen de auteurs U mee op een wandeling door 
driekwart eeuw geschiedenis . 
Een per iode met één wereldoorlog aan de grens en één bi~nen 
de grenzen , annexaties in 1927, 1942 en 1961 en de vorming 
van de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken vanaf 1942 tot heden. 
Nieuw-Ginneken als kleine buurman van het grote Breda, maar 
ook als geliefde woongemeente van vele Bredanaars. 
Het 144 pagina ' s tellende boek eindigt met een lijst van 
officiële monumenten met daartussen een aantal monumenten 
die ook op de lijst hadden moeten staan. 
Binnen het gebied van de oude gemeente Ginneken en Bavel 
zijn thans 70 monumenten geregistreerd . 
oe ·werkgroep "Geschiedenis van (Nieuw)-Ginneken" van de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck publiceert hier echter 
een lijst van ongeveer 200 monumenten waaraan in ieder ge
val meer dan gewone aandacht moet worden besteed en waar
van een aantal zeer zeker op de monumentenlijst zou moeten 
staan. 

++++++++ 

Op vrijdag 26 oktober werd het boek tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in "De Fazanterie" aangeboden aan de burgemees
t ers M. v.d. Ven (Nieuw-Ginneken) en W. Merkx (Ginneken
Breda) . 
Tijdens de tentoonstellingsdagen op zaterdag 27 en zondag 
28 oktober was het boek voor i edereen te koop. 
Het in een oplage van 3000 stuks gedrukre standaardwerk 
was binnen 2 dagen totaal uitverkocht. 
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DE STEENTIJD HERLEEFDE OP DE FAZANTERIE 

Voor een 75-tal belangstellenden, waaronder opvallend 
veel jongere leden van onze kring, hield op maandag 5 
november de Bossche Amateurarcheoloog Anton van der Lee 
in de Fazanterie een inleiding over de mens in de midden
steentijd, zo'n 8000 jaar geleden. 
Met dia's verluchtigde hij zijn interessante verhaal over 
jagers en vissers, over dieren en planten. 
Ook toonde hi) een aantal door hem gevonden stenen werk
tuigen. Interessant was de manier, waarop onze ouders de 
jacht bedreven. Met pijl en boog, boemerang, speer, Snor
rebot, lokeend, enz . 
Hij liet zijn gehoor aan de hand van interessant dia-
ma teriaal zien in welke natuur de mens in de.midden
steentijd moet hebben geleefd en met welke leefwijze van 
nog bestaande volkeren (Chri-Indianen- Maori 's) deze mens 
vergelijkbaar is. 
In de pauze was er gelegenheid om een kleine expositie 
van pijl- en speerpunten, afslagmateriaal, vuistbijlen en 
krabbers, gevonden onder Nieuw-Ginneken en Rijsbergen, te 
bezichtigen. 
Tot besluit van deze interessante inleiding kwamen er nog 
enkele vragen. 

~~2-~~~-~~!~-~~~~~~~~ 
Neen, alleen met toestemming van onder andere het R.O .B. 

~~2-~~~-~~~-!~~~~!!~2~-~~~~~~-~~~~~~~ 
Ja, het is Uw eigendom, maar graag willen we het regi
streren en natekenen. 
Dus laat het even weten aan onze Kring. 

DONATIE (1) 

Evenals de andere deelnemende verenigingen kreeg ook Paulus 
van Daesdonck onlangs een aanzienli jke donatie van het 
feestkomité Bavel Anno 1920. 
Onze dank. 

DONATIE {2) 

van de Rabobank Ginneken kreeg de kring een flinke donatie 
en een aantal foto ' s met dank voor de medewerking aan de 
feesttentoonstelling. 
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VOLKSKUNDENOTITIES (8) 
door A. van Dort van Deurzen 

Van "Besloten Hofje" tot "Lieve Vrouwke onder de stolp" 
(deel 3) 

~~-2!~=~~-~~~!~~~ 
Even nog een kort woordje over de stolp zelf. Hoewel de 
glazen stolp voora l diende om de bloemen, vogels, klokken 
we lke eronder geplaatst werden tegen stof en vuil te be
schermen, ziet men juist bij de stolpmadonna dit afgeslo
ten geheel als een late variant op het besloten hofje 
zoals beschreven in de vorige afleveringen. 

Wat de stolpen zelf betreft, het volgende. 
Heel in het begin van de 19e eeuw komen zi j a l voor. Er 
waren bepaalde - voor dit doel ingerichte - werkplaatsen 
welke geen andere voorwerpen afleverden dan deze glazen 
s tolpen. Het blazen hie~van, speciaal de ovale stolp, was 
een verschrikkelijk moei zaam en moeilijk werk. 
De grote afme tingen en het gewicht van de stolpen maakten 
dat het b lazen hiervan zeer vermoeiend was. Het moeili j k
ste was om de wanden volkomen recht te krijgen met overal 
dezelfde wijdte en het glas moest tevens van gelijkmatige 
dikte zijn. De glasblazer hielp zich gewoonlijk bij het 
laatste gedeelte van het blaasproces door een weinig wa
ter u.i t de mond in de pijp te laten vloeien om daarna de 
monding met d e lippen af te sluiten. De waterdamp die dan 
nergens een uitweg vond, zette dan het glas op gewenste 
grootte ui t . Waren de stolpen klaar, dan werden zij op 
een zwart geverfde voet gezet waar een groef ingemaakt 
was, zodat de stolp er precies inpaste . Hierdoor kreeg 
het geheel wat stevigheid. Een rood pluizig chenille 
koord sloot het geheel af. 

~~-~~~~~-~~~-~!~~~~2~~ 
Meestal waren de Lieve Vrouwkes onder de stolp omkranst 
met bloemen van goud en zilver . En ook onder de stolpen 
naast de Lieve Vrouw stonden bloemen in "cornets", kleine 
porseleinen vaas j es . 

Hoe werden deze kransen vervaar digd? 
De bloemen en bladeren werden gemaakt van linnen. Linnen 
lappen werden eerst in gom gedompeld om ze op te stijven 
en daarna geklèmd. Op de lap werden daarna de patronen 
van de blaadje s en bloemetjes getekend en vervolgens 
werden deze uitgeknipt . 

Vanzelfsprekend waren de lappen verschillend van kleur: 
groen voor de bladeren, vaak bleekrose voor de bloempjes , 
maar ook rood en blauw. Verder was er goud en zilver voor 
bladeren, bloemen en korenaren. voor deze laatste werd 
een gouden draad gebruikt e n voor iedere graankorrel een 
klein stukje watten, waarin een gouddraadje werd gedaan, 
waarna het korreltj e weer met goud omzoomd werd. 
Voor bloemblaadjes die bol moesten staan had men een apart 
ijzeren bolletje, aan een stokje bevest igd; dat legde men 
in een vuurtestje, waarin gloeiende houtskool lag . 
Na het verwarmde ijzeren bolletje met een doekj e te hebben 
schoongemaakt, drukte m~n het op een bloemblaadje, dat te
voren op een kussen van zand was gelegd ; door de warmte 
gi ng het linnen bl aadje bol staan . Door bloemblaadjes t e 
nemen van verschillende grootte en deze op elkaar te leg
gen e n te verbinden met een i jzerdraad, waarop een knopje 
of kraaltje zat, · kreeg men een roos. ook in de andere ge
knipte bloemetjes werden metaaldraadjes gestoken , die de 
stamper en de meeldraden vormden. Eveneens werden van 
papier bloempjes kunstig nagebootst, terwijl ook gewerkt 
werd met gedroogd trilgras, e .d . In de kransen werden t en
slotte vaak de wassen bloemetjes gevlochten, die op de 
huwelijksdag de bruidskrans hadden gesierd. Deze wassen 
bloempjes werden evenals de vruchtjes als volgt gemaakt. 
Men nam een metalen draadje, waarom een stuk je watten was 
gewonden, en dit hield men in de warme bijenwas, tot het 
de gewenste grootte had. Nadat de was stijf was geworden, 
werd het geheel nog vaak i n e iwit gedompeld om de glans 
te verhogen. Met de vruchten ging men ongeveer op dezelf 
de wijze te werk; alleen grote vruchten werden opgebouwd 
van watten, gips en was en daarna werd het geheel met een 
penseel bijgeschilderd; ook de oranjebloesem werd soms 
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van deze laatste stof vervaardigd. De kransjes van oranje
bloesem werden op de huwelijksdag vaak rond de Kempische 
muts gedragen en daarna onder de stolp bij de Lieve Vrouw 
gezet. Er werden soms ook bloemen gemaakt van fluweel of 
van veren. In de 19e eeuw komt het fabriekswerk op. 
Toch kan men het "eigen werk" goed herkennen. Vooral in 
de wassen gezichten van de beelden is het handwerk, het 
eigene, te zien. Opvallend vaak komt in de bloemkransen 
bij de Madonna een roos voor; zij is een symbool, "Rosa 
mystica", evenals de lelie, terwijl druiven en korenaren 
eucharistische symbolen zijn. De kroon en scepeter, die 
vele wassen Madonna's en het Kindje op haar arm sieren, 
duiden Maria aan als de Koningin des hemels. In menig 
dorp, vooral in de grensstreken, kwamen juist rond de 
schoorunaaktijd en vóór.de grote feestdagen zogenaamde 
"rondloperkes" langs de deuren, vooral bij de boeren. Zij 
hadden dan in een mandje eigengemaakte bloemen bij zich. 

In België ziet men de stolpmadonna's weer in de winkel
etalages staan. Hoewel zeer smaakvol aangekleed, missen 
ze iets. Nog worden deze stolpmadonna's - zoals vroeger 
een algemene gewoonte was in de Kempen - aan de bruid 
als huwelijksgeschenk meegegeven, de intentie hiervan 
was dat zij als maagd ten huwelijk moest gaan. 
Het is bekend dat de Franse koningsdochters met het haar 
loshangend ten huwelijk gingen ten teken dat zij als 
maagd tot haar toekomstige echtgenoot kwamen. 
Het is daarom onjuist de madonna met gevlochten haren 
voor te stellen, wat nog al eens gebeurd. 

"L'histoire se repète:" 
De stolp is weer "in". 

Na jaren van verborgenheid, vergetelheid en vernieling is 
er nu een enorme vraag naar, vooral ook door de jeugd. 
Met welke intentie? Toe te juichen is het in ieder geval. 

Het leek mij daarom in deze tijd van "nostalgie" met dit 
artikel, hetwelk ik ook weer zou kunnen noemen "terug 
naar toen", de tijd te memoreren dat er in Brabant nage
noeg in ieder huis, 

"op kast of schouwke" 
"het Lieve vrouwke" 
aanwezig was. 

OUDE VERSJES EN LIEDJES (7) 
verzameld door W.P.A. Colsen 
Op Nieuwjaars4ag gingen wij naar ons Peter en Meter met 
een eigen geschreven brief. Dat waren speciale brieven. 
Meestal met gouden takken en bloemen gerand en vliegende 
gouden duiven. Los werden daarvoor aparte plaatjes ver
kocht die ~r werden opgeplakt. Hele mooie boeketjes violen, 
maar ook Lieve Vrouwen met Kindje Jesus op schoot, die dan 
een scapulier omhoog houden. Die brieven moesten wij vlak 
voor Nieuwjaar extra op school komen schrijven en dan 
werd speciaal gelet op "dik naar beneden en dun terug naar 
boven". 
Als kado kregen we dan een versierde peperkoek, met opge
spoten suiker en zilveren balletjes die eetbaar waren en 
dikwijls ook dieren van suikergoed die er op stonden. En 
als we dan wat groter waren kregen we in plaats van een 
peperkoek één gulden en die ging dan via de spaarpot naar 
het spaarbankboekje. 
Het volgende versje komt uit onze familie. Ik was toen 9 
jaar oud. 

Lieve Meter, 

Groote wenschen voor de groeten, 
En een kleintje past voor mij. 
Daarom kom ik beste Meter 
met een kleinen wensch, heel blij 

God die U tot heden spaarde 
Voor de liefde van mijn hart 
Die u vreugde schonk in 't leven 
En zijn troost in leed en smart. 

Moge U ook dit jaar beschermen, 
steunen door zijn zegening 
ziedaar de wensch, de bede 
van Uw klei.?en lieveling. 

uw liefhebbend Petekind, 1 jan. 1917. 
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DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL (5) 
door A.J. van der Aa (Ao 1845) 

Ginneken was vroeger eene heerlijkheid, welke den naam van 
Ulvenhout voerde, zoo dat men haar wel onder dezen, maar 
geenszins onder haren tegenwoordigen naam in oude brieven 
vermeld vindt. De Heeren van Ulvenhout , hadden hier ook een 
slot, dat thans niet meer in wezen is, maar hetwelk men 
vermoedt gestaan te hebben tegen de rivier de Mark, achter 
de hoeve van Ulvenhout. Dit vermoeden wordt te meer beves
tigd doordien men daar t er plaatse, in vroegere jaren , de 
grondves ten van een oud gebouw, alsmede eene ijzeren deur 
en eenige anderen gedenkstukken opgedolven heeft. Uit dien 
hoofde zi j n de ingezetènen voorheen aan die hoeve verschei
dene diensten en hofregten verschuldigd geweest. 

Nadat Jan III, Hertog van Braband, de stad en Baronnie van 
Breda van Gerard van Rassegem gekocht had, verpandde hij 
in haar 1334, de dorpen Ulvenhout, Baarle, Alphen en Gilze 
aan Raso van Liedekerke, voor duizend ponden parisis (500 
gulden), welke dorpen later, na het afsterven van gemelde 
Raso, door de uitvoerders zijnen uitersten wil, met voor
kennis van den Hertog van Braband, in 1342, weder overge
geven zijn aan WILLEM VAN DUVENVOORDE. Deze stelden ze in 
handen van JAN VAN POLANEN, Heer van de Leek, door wien 
zij in het vervolg weder in de baronnie van Breda ingelijfd 
zijn. 

Het wapen van Ginneken, toen het nog eene afzonderlijke 
heerlijkheid was, bestond uit een schild van goud, bela
den met een St. Laurensrooster van sabel (zwart). 

HUBERTUS WEER OP STRIJBEEK 
door Kees Leijten 

Het St. Hubertuskapelletje staat dankzij de aktiviteiten 
van de buurtvereniging Strijbeek-Vooruit nu weer als een 
echt monument te pronken. 
De muren zijn weer gevoegd en alle slijtages zijn wegge
werkt. Ook het beeld van Sint Hubertus dat vroeger de 
voorgevel sierde staat weer op zijn plaats. 
Ons bestuurslid Ad Verkooijen heeft het op de kop gedui
keld en ·aan het kapelletje afgestaan. 
Enkele weken geleden is het monument weer off i cieel in 
gebruik genomen in aanwezigheid van de Hoogstratense 
burgemeester J. Sprangers en zijn Nieuw-Ginnekense 
ambtgenoot M. v.d. Ven. 
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HEEMKUNDIG WERKKAMP 1980 (1) 

Op verzoek van de Stichting Brabants Heem zal onze heemkun
dekring in 1980 het 32e werkkamp van deze Stichting organi
seren in onze gemeente. 
Het eerste werkkamp was in 1949 in Alphen, het dorp waar 
Willem Brinck, de oprichter van Brabants Heem, toen pastoor 
was. 
Het vierde werkkamp werd in 1952 georganiseerd in Ulvenhout 
door onze voorgànger de heemkundekring "Nieuw-Ginneken", 
die bestond aan het begin van de vijftiger jaren. 
Dit jaar organiseerde de kring "De Acht Zaligheden" het 
31e werkkamp te Eersel. 
In 1980 dus de beurt aan ons. 
Op donderdagavond 14 augus tus hopen we dit driedaagse 
congres te openen. 
Vrijdag en zaterdag excursies, fietstochten en heemavonden. 
Op zondagmorgen 17 augustus wordt het feest besloten. 
De juiste invulling van het programma is nog niet gereed. 
We houden U op de hoogte. 

HEEMKUNDIGE KRING BREDA 

De Kring Breda deed onlangs een keurig verzorgd programma
boekje verschijnen voor de maanden september-december 1979. 
Het ligt in de bedoeling' regelmatig, voorlopig tweemaal 
per jaar, zo'n boekje uit te geve n. 
Mevrouw P. Stokkermans-Boselie verzorgde de Kroniek van 
Breda over het eerste half jaar van 1978. 

BIJGELOOF ( 13) 

Om van de koorts genezen te worden, binde men zijn 
kousenband aan een boom. 
We noemen dat "De koorts afbinden". 
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WEST-BRABANT: EEN REGIO MET KULTURELE ACHTERSTAND? 
door Kees Leijten 

Onder deze titel werd op zaterdag 27 augustus door de 
Stichting Brabants Heem een studiedag georganiseerd te 
Roosendaal. 
In de voormiddag hielden dr. J . van den Dam , gemeentesekre
taris van Breda , H. Egbers, kunstredakteur van De Stem, en 
W. Wi t, direkteur van het gemeenschapscentrum De Nobelaer 
te Etten-Leur, een inleiding. 

In de namiddag volgde een forumdiskussie onder leiding van 
Mr. J . van der Meer , oud-burgemeester van Steenbergen. 

Eigenlijk een wat r are studiedag, met een bijna beledigende 
titel, met inl eiders die weinig met heemkunde te maken had
den, het geheel georganiseerd vanuit het oosten der provin
cie . 
Een harde konklusie . 
Dr. van den Dam gaf een boeiend ·overzicht van de kulturele 
ontwikkeling zoals die vooral door de reformatie gewijzigd 
werd . H. Egbers , de door velen gewaardeerde kunstredakteur 
van De Stem, liet in zijn betoog duidelijk uitkomen van 
het Westbrabant s kultuurgevoel weinig te begrijpen. Hij is 
ook geen Brabander . 
De heer Wi t vertelde over de kulturele aktiviteiten van de 
Nobelaer, die zeer te bewonderen zijn, maar ui teindelijk 
de essentie van de studiedag niet raken. 
Die kwamen wel naar voren in de m.iddagdiskussie, die zeer 
bekwaam geleid werd door Mr. van der Meer. 
West-Brabant heeft een eigen kultuur. Een andere kultuur 
dan Oost-Brabant. 
Maar beslist geen kulturele achterstand . 
Wel een kul turele achterstelling! 
Het kwam duidelijk naar voren. 
Geen provinciaal museum, geen provinciaal archief, geen 
o f weinig provinciale diensten. West-Brabant wordt in Den 
Bosch nog a l eens vergeten . 
De West-Brabander heeft echter wel degelijk een kultuur
bewustzijn, dit i n tegenstelling tot de mening van inleider 
Henk Egbers. 
Volgens Mr. van der Meer heeft de Westbrabander dikwijls 
geen of weinig interesse in provinciale problemen. Den 
Bosch ligt zo ver weg, en is erg centralistisch. 
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Ri j ksarchivaris Dr. Louis Pirenne en Ton Frenken, direkteur 
van de Culturele Raad bepleitten spreiding van de provinci
ale dienten. 
Het was dus beslist niet de achterstand, maar wel de ach
terstelling die duidelijk naar voren kwam. 

++++++++ 

Brabants Heem kan wellicht als resultaat van deze studiedag 
de hand ook eens . in eigen boezem steken . De jaarvergadering 
misschien eens 'n keer in West-Brabant ; meer Westbrabantse 
hoofdbestuursleden; belangstell i ng tonen als er een museum 
in West-Brabant wordt geopend. 
Het treffends t vond ik wel de mededeling van het hoofdbe
stuur dat op de bes tuursdag van Brabants Heem i .n 1980 DE 
bisschop aanwezig zou zijn. Welke ? 

BRABANTS HEEM 31-3 
Onlangs verscheen deel 3 van de 31e jaargang van het tijd
schrift "Brabants Heem", met vele interessànte artikelen 
over alle vormen van heemkunde in onze provincie. Januner 
dat de vermelding van onze kring in "Kroniek der Kringen" 
zo onvolledig was en vol fouten zat . 
Overigens een erg goed tijdschrift, dat we steeds weer 
nasl aan . 
(Mocht U het tijdschrift niet bewar en, U weet dat de heem
kundekring er blij mee i s). 

TENTOONSTELLINGEN (1 6) 

Trier, Blik op een oude stad, 24 nov . - 13 jan. 
Noordbrabants Musewn, Den Bosch 

Kandelaars voor Kerstmis, 23 nov. - 13 jan. 
Noordbrabants Museum, Den Bosch 

- Kinderarbeid in de Textiel ni jverheid, 24 okt.-17 dec. 
Textielmuseum, Tilburg 

De lijkwade van Turijn , 20 dec.-28 jan . 
Textielmuseum, Tilburg 

- Kees Maks (schilderijen), 10 nov.-26 dec . 
De Beyerd, Breda 
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MOLENS (2) 
door J. van der Westerlaken 

Indeling van de molens 
Een molen kan door een of andere energiebron een as laten 
draaien, waarmee een werktuig wordt aangedreven, dat aller
lei stoffen kan vermalen of ook wel water op kan malen. 
Zo zou men een molen kunnen definiëren. 
De energiebron kan de wind zijn, maar ook het water en 
vroeger ook een paard of een mens. 
Zo kennen we de wind- en watermolen, de rosmolen, de tred
molen of de handmolen. 
Dit zijn de al eeuwenoude energiebronnen van de molen: 
spier-, water- en windkracht. 
In deze eeuw kwamen daar de zuiggas- en de stoommachine, de 
verbrandings- en de elektromotor nog bij. Zolang dit ge
beurde als "reserve" bij een windmolen kon men nog rustig 
van "molen" spreken. In Engeland , waar de industriële revo
lutie zowat een eeuw eerder kwam dan bij ons, deed dit ver
schijnsel zich uiteraard eerder voor. Frappant is dan ook, 
dat het Engelse woord voor "fabriek" hetzelfde is als dat 
voor "molen" : "mill" . 
Met deze energiebronnen kunnen een paar molenstenen aange
dreven worden om graan, boekweit of schors te malen. Andere 
bekende toepassingen van de energie van de molen zijn de 
houtzagerij , papierfabrikage en ni et te vergeten het polder
gemaal. 
Zo zijn de molens uitgegroeid tot een allerbelangrijkst 
onderdeel in de zeventiende eeuw . In deze eeuw vond de gro
te ontwikkeling van de molens tot perfekte werktuigen 
plaats en sindsdien zijn de molens maar weinig veranderd. 
Er waren toen ol iemolens en molens voor cacao, snuif, peper, 
mosterd, verfstoffen, kalk , krijt en de valmolea voor het 
bewerken van het laken. 
Ruim 9000 molens deden eens hun wieken over ons land 
zwaaien: het zijn er nu ge~n duizend meer . 
Als we zo letten op de energietoepassing kunnen we de 
Nederlandse molens verdelen in bedrij f smolens en water
molens . 
De eerste groep is veel vertegenwoor digd in steden en dor
pen . De meeste bedrijfsmolens zijn korenmol ens. 
De tweede groep, de pold~rmolen, is te vinden in de lage 
delen van ons land. Hun taak was het water omhoog te bren
gen met schepraderen of schroefvormige vijzels naar plaat
sen waar het in de rivier of de zee af kon vloeien. 
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We kunnen de molens ook indelen naar de plaats, die zij in 
het landschap innemen~ 
De Vossenbergse molen, die vroeger op de Goudberg te Strij
beek gestaan heeft, stond haast midden op de heide. 
De Korenbloem stond vroeger aan de rand van het dorp Ulven~ 
hout pal aan de akkers. 
De molen De Vier Winden heeft lang bij de Ginnekenpoort op 
de stadswallen van Breda gestaan . 
Zo kunnen we dan spreken van "heimolen", "akkermolen" of 
"walmolen". 

Naar bouwkundige kenmerken kunnen we de molens onderscheiden 
in: 

1. DE STANDAARDMOLEN 
Dit is het oudste type molen , een ko
renmolen. De molen staat uit het grote 
vierkante huis, waarin zich het maal
bedrijf bevindt, rustende op een houten 
onderstel. 
Het huis is in zijn geheel draaibaar 
om de zware centrale houten spil of 
staander, die tot beneden toe door
loopt. 
Dit "kruien" geschiedt met behulp van 
een "staart" met windwerk. De staart 
bevindt zich aan de achterzijde van de 
molen en bestaat uit de "staartbalk", 
die tezamen met de trap, door stevige 
balken aan het huis is verbonden. 
In de zijkanten van het huis zijn eni
ge ronde gaten waar doorheen de wind 
speelt. 
Verandert de wind van richting dan be
merkt de molenaar dat en gaat de molen 
kruien om het wiekenkrui s weer goed op 
de wind te zetten. 
De standaardmolens zijn bijna uitge
storven; er bestaan er niet meer dan 
veertig i n het hele land, voorname
lijk in Oost-Brabant. 
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2 • DE WIPMOLEN 
Het typ e der eerste poldermolens in ons 
land. Het bovenhuis i s veel kleiner dan 
bij de standaardmolen, het bovenhuis 
aanzienlijk groter. 
Het bovenhui s draait om een zware hou
ten koker, die een geheel met het on
derhuis uitmaakt . 
Door deze koker loopt de "koningsspil", 
die de beweging van de wiekens over
brengt naar beneden om het scheprad of 
de v ijzel aan te drijven . 
Het scheprad bevindt zich meestal aan 
de buitenzijde naast de molen . 

3. DE STELLINGMOLEN 
Deze ontleent zijn naam aan de omstan
digheid , dat rondom het molenlichaam 
op zekere hoogte boven d e begane grond 
een zgn. "zwicht stelling" is aange
bracht, die het gehele uiterlijk van 
de mol en beheers t. 
oni temidden van de bebouwing - a l s 
regel stonden de korenmolen in steden 

of dorpen - daarboven te kunnen ui tste
ken teneinde voldoende vrije wind te 
vangen , moesten de molens hoog zijn . 
Om dan de wieken en zeile~ te kunnen be
dienen en de kap te kunnen krui en, 
moest men er een s t elling aanbrengen . 
"De Arend" in Terheijden is hier een 
voorbeeld van. Veelal stonden in de 
steden dergelijke molens op de wallen; 
men spreekt dan over walmolens. 
De stellingmolens zijn meestal van , ' ~/ ~' 1. / 

steen gebouwd met een inrit en uitrit . ~ 

voor paard en wagen om het graan te ·,ft 
brengen of he t meel te halen. 
De binne nru imte is zeer groot; er be
vinden zich verschillende " zolders" 
voor ops lag van graan en meel en na
tuurlijk ook de ruimte voor de maal
werktuigen . 
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De typische hoge walmolens vi ndt men 
in oude steden als Leiden, Delft, 
Schiedam, Deventer en vele a ndere . 
Ook Breda kende vroeger vele walmolens, • 
die op oude prenten van Breda nog af
gebeeld staan. 
Bij het slechten van de wallen, waar
aan men omstreeks 1870 begonnen is, 
zijn ook de molens afgebroken. 
Van één van deze walmolens "De Vier 
Winden" genaamd die stond waar nu 
het Grand Theater aan het Van Cooth
plein is gelegen, is waarschijnl ijk 
veel materiaal in het interieur van de 
Korenbloem te Ulvenhout ver werkt . 

4 . DE HOLLANDSE POLDERMOLEN 
Deze watermolen wordt ook wel "rie ten 
achterkant" genoemd. 
Het heeft een slank g e t ailleerd lijf, 
gedekt met riet, staande op een stevig 
s tenen basement. 
Evenals de stellingmolen is dit een 
"bovenkrui er", dwz. een molen waarvan 
alleen de kap met wieken wor dt gekruid. 
Zulks i n tegenste lling met de stan
daardmolen en de wipmolen, waarvan het 
gehele bovenhuis wordt gedr aaid om de 
molen op de wind te zetten . 
Het kruien geschiedt met behulp van de 
"staart" door het kruiwerk, dat zich 
aan de buitenzijde van de molen onder 
aan de staart op de begane grond be·~ 
vindt. '41111 
Deze poldermolens hebben in de zestien- , •• "~~ 
de en zeventiende eeuw een a l lerbelang
rijkste rol gespeeld in het bewoon
baar maken van de lagere gedeelten van 
ons vaderland. 
Zij hebben de vele plassen en mer en 
drooggelegd en hielden lage landen var 
wateroverlast bevrijd. 
In deze forse en grote molens woonde~iijjl~==lt;~~~l:~f.~;;;;;~ 
ook de molenaar vaak met zi jn gezin. ~ 
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5 . DE BERGMOLEN 
De ronde stenen molens zi)n omstreeks 
1600 ontstaan uit de behoefte aan meer 
ruimte en een betere windvang. Ze heb
ben soms een hoogte van wel 30 m. 
Rondom de molen is een berg aange
bracht, die door de molenaar wordt ge 
bruikt bij het kruien. 
De molen doet vrijwel altijd die nst 
als korenmolen e n is hiervoor door 
zijn vorm zeer geschikt. 
Binnen liggen vijf, zes of zeven zol
ders boven elkaar. "De Korenbloem" te 
Ulvenhout heeft vij f zolders, "De Hoop" 
in Bavel heeft er vier. 
De bovenste is de "kapzolder" , waar op 
het muurwerk de kruiring met rollen 
ligt, die vanaf deze zolder gesmeerd 
kunnen worden. 
Een zolder lager vinden we de "lui
zolder" waar zich het "luiwerk" met 
windas bevindt, waarmee de zakken 
worden opgehaald en neergelaten. 
Een trapje lager staan we op de 
"steenzolder" waar twee "koppelstenen" 
liggen, die het graan malen. 
Daarna dalen we af naar de "meelzol
der", waar de "mulder" a an de "licht" 
staat e n het meel door de "meelpijp" 
en de "meelbak" in de zakken terecht 
komt. 
De onderste zolder is de "graanzolder" 
waar het graan opgeslagen wordt. 
Soms is een molen voorzien van twee 
tegenover elkaar liggende grote "to
gen" met deuren, waardoor paard en 
wagen kunnen in- en uitrijden. 
Met behulp van het luiwerk kunnen zak
ken naar boven worden gehesen. 
In de verschillende vloeren zitten 
daarvoor .recht boven elkaar gaten, 
die de vracht doorlaten. 
De luikjes, die deze gaten afsluiten, 
worden door de zak zelf geopend en 
sluiten zich daarna vanzelf weer. 
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6. DE PALTROKMOLEN 
De houtzaagmolen van de Zaanstreek, 
die met aangebouwde loodsen en al op 
de wind wordt gekruid. Bet is een 
houten vierkante molen met luifels. 
Door hun lengte steken de boomstammen 
links en rechts een eind buiten de 
molen uit. Men heeft daarom 
zijden van de molenromp een soort , . 
luifels aangebracht die aan de voor-·,:.~- --~-:5 - .r- -;-

kant dicht en aan de achterzijde open <; .:;::~ ·-~:8.-:= 
zijn. ~-· ::;g;9'f 
7. DE SPINNEKOPMOLEN 
Een poldermolen die een betrekkelijk 
klein vermogen heeft en uitgerust is 
met een open vijzel. De bouw en in
richting van deze molen zijn inden
tiek met de gewo ne wipmolen, maar veel 
kleiner. De vlucht is meestal tien à 
twaalf meter. De spinnekoppen komen 
voora l in Friesland voor. 

8. HET WEIDEMOLENTJE 
Het weidemolentje is een nog kleiner 
wipmolentje en behoeft weinig of geen 
bedie ning. Aan de achterzijde van de 
draaibare kop bevindt zich een grote 
vlakke windvaan. Deze stelt zich van
zelf in de richting van de wind en 
zorgt er voor dat het molentje altijd 
goed "op de wind" staat. 
De wieken hebben alleen windborden 
en geen zeilen. Deze molentjes komen 
in vrij grote aantalle n in Noord
Holland voor. 
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ECHT GEBEURD 

Deze week kwam een vertegenwoordiger van Niemeyer aan 
deur. 
"Mijnheer mogen we u 66k tabak le veren?" 
"Hoezo?" 
"U bent toch eigenaar van de Winkel van Sinkel?" 

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (~7) 

; 

., 

Wintermaand : Is de wind stil met Sint Steven (26 december) 
Da n zal het jaar een goede oogst geven. 

Louwmaand; Sint Antonius met zijn varken (17 januari) 
Is er een, die steeds verkiest 
Dat het op zijn feestdag vriest. 

UITSPRAAK ( 19 ) 

Wle peerd of wijf soeckt zonder gebreecken 
Die mach het werk wel laten steecken 
En dencken dat hij bed en stal 
voor eeuwigh ledigh houden sal. 

"Brieven van Paulus" 
is het informatieblad voor de laden van de heemkundekring 
"Paulus van Daesdonck" te Nieuv-GJ.nneken. 
Bet verschijnt Sx per jaar. 

Redaktie t C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, Ulvenhout 
Illustraties L.F. Jetzee en J.A.M. Soeterboek 
Techn. verz. 1 J .A.M. Grauwmans 

De heemkundekring •paulus van Daelildonck" werd opgericht 
3 april 1975 en is gevestigd te Nieuw-Ginneken. 
seJcretariut vang 21 te Ulvenhout 
Bankrekening 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
Girorekeni.nq : 37.13 . 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

Kollektie 
De heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. 
specifieke tentoonstellincJen en cm te komen tot het in
richten van een eigen heemkundi9 museum. 
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kontakt
adressen: 

A. Luijten 't Hofflanat 36 
A. Lodewijk Vennekes 26 

Bestuur 
J.C. v.d. Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
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A.P.J.M. Luijtan 
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Lidmaatschap 

Ulvenhout 
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Het vereni9in9sjaar van de heemkundekring loop van 
1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemakt1viteiten, lezinqen, tentoonstellin
gen en exkursies qeeft de !Cring het tijdschrift •erieven 
van Paulus• uit. 
Liëbaatschap (voor het hela fiedn) 1.nklusief het tijd
schrift "Brabants eean•en "Brieven van Paulus" f 25,00 
per jaar. 


