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Dit nummer is bijna geheel gewijd aan het onts~aan en de geschiedenis v!11 de
vastenavond en het carnaval in Oud- en Nieuw-Ginneken. De redaktie van Brieven
van Paulus" wilde dat voor u vastleggen . De meeste vaste rubrieken en vele artikelen moesten blijven liggen . In nwmner 47 (15 april 1984) nemen we de draad
weer op . Noteert u de data uit onze agenda in uw eigen agenda ?
En betaalde u uw kontributie al ?
Redaktie .
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Nieuw-Ginneken, Vastenavond 1984

VASTENAVOND OF VASTELAOVONT
Was het Vastenavond, Vastelaovont of Carnaval ?
De meeste Nieuw-Ginnekenaren zal het een zorg zijn.
Zij vieren elk jaar hun "lente"-feest met een christelijk
tintje, een echt dorpsfeest.
Is het vastenavond of carnaval. U leest het in een boeiend
artikel van Cor Meerbach, hoofdredakteur van het Brabants
Nieuwsblad en Brabantia die alles duidelijk en uitvoerig
uit de doeken doet.
Onze gemeente-archivaris, Dr. F.A. B+ekelmans, vond in het
gemeente-archief interessante gegevens over het vastenavond
vieren in vorige eeuwen.
Ad Lodewijk (Bavel) , Nil van Dun (Galder-Strijbeek) , Ann
van Gils · (Ginneken) en Ben Martens (Ulvenhout) vertellen
uitvoerig over het carnaval in hün dorp en Peer van de
Schraanswaaije denkt terug aan het vastentrommeltje.
Paulus wilde dat vastleggen voor het nageslacht. Onze schrijvers zijn daar zeker in geslaagd.
Misschien kent u nog meer details, saillante verhalen, leuke
voorvallen, die zeker opgetekend moeten worden.
Misschien hebt u aanvullingen op wat u in deze uitgave leest.
Stuur uw verhaal op naar de redaktie van Brieven van Paulus.
We zullen ze graag publiceren in een nieuw verhaal over de
oud- en nieuwginnekense.
VASTENAVOND

of

VASTELAOVONT
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heemkundekrina
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw-Ginneken, Sprokkelmaand 1984
Geachte Heemvrienden,
Na het suksesvolle optreden van het echtpaar Hoosemans in de
Taveerne zal de volgende lezing weer plaatsvinden bij de paters van Meerseldreef op maandag 27 februari 1984.
Pater Wilfried heeft een nieuwe lezing met dia's voorbereid
over het bekende schilderij van Breughel, waarop honderd
spreekwoorden zijn uitgebeeld.
Veel spreekwoorden zullen u bekend in de oren klinken, andere
worden niet meer gebruikt. Pater Wilfried heeft speciaal voor
de heemkundekring Paulus van Daesdonck een studie gemaakt over de achtergronden en de diepere betekenissen van deze
spreekwoorden.
Een erg interessante lezing, die door pater Wilfried met veel
gevoel voor humor op zijn bekende manier gebracht wordt.
De paters hebben toegezegd de kachel eens extra op te porren.
Aanvang: 20.15 uur.
Op veler verzoek hebben wij Drs. Knippenberg weer uitgenodigd
een lezing met dia's voor onze kring te verzorgen.
Het onderwerp van deze lezing is: Bijgeloof en Heksen.
De heer Knippenberg laat ons horen en zien waarom nog veel
mensen hun geluk laten afhangen van een hoefijzer.
Op vrijdag de 13e worden door veel mensen geen bijzondere aktivi tei ten ondernomen. Waarom speelt het getal 11 in het carnavalsgebeuren zo'n belangrijke rol ?
Zout strooien brengt ongeluk. Astronauten namen amuletten mee
de ruimte in, Apollo 13 mislukte bijna en keepers nemen mascottes mee in de goal.
Horoscopen zijn weer erg in trek, vele mensen hebben steentjes
bij zich tegen ziekten.
Al deze vormen van bijgeloof worden door de heer Knippenberg
vóór de pauze besproken.
Na de pauze neemt hij een specifieke vorm van bijgeloof onder
de loep , nl. Hekserij.
Hekserij kwam 5000 jaar geleden al voor en had alles te maken met sex en drugs. Niets nieuws onder de zon dus!

De beruchte heksenvervolginge~ _ yan de 15e tot de . 17e eeuw
komen ook ter sprake.
En ook nu nog bestaan er zgn. heksenkringen. In Engeland alleen bestaan er al 30.000 van dergelijke kringen.
Een boeiend onderwerp, waarbij vele mysterieuze zaken duidelijk zullen worden.
Op veler verzoek zal deze avond weer eens plaats vinden in de
Fazanterie. Aanvang: 20.15 uur.
Op 14 mei komt de heer Van Nispen een lezing met dia's ver-

zorgen over de zouaven.
Hierover zullen we in de volgende Brieven van Paulus meer
bijzonderheden publiceren.
Ik hoop u .op al deze avonden in een goede gezondheid te
mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

~

. a~

__

van de Westerlaken
voorzitter

KONTRIBUTIE
Betaalde U
Vele leden
tientallen
Betaal dan

Uw kontributie over dit verenigingsjaar al?
waren er snel bij, anderen volgden. Nog enkele
zijn het vergeten. Behoort U daarbij ?
vandaag nog. Uw vereniging is het waard.

In de schouwl::urg betaalt U voor één avond, zoals Kees Hoosemans die op 16 januari bracht, f 25,--.
Daar krijgt U bij ons vijf maal per jaar een tijdschrift voor
in de bus plus meerdere avonden !
Bent U een toevallige lezer van dit carnavalsnummer ?
Abonneert U dan voor een jaar en meldt u aan bij een van onze
bestuursleden of bij Postbus 89, Ulvenhout.
Zorg dat Paulus de grootste kring van West-Brabant blijft!
En na Den Bosch de grootste van Brab~nt!
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AGENDA

HET RIJNLANDSE CARNAVAL EN __DE BOURGONDISCHE
VASTENAVOND

1984
jan.

1
16 ·

Nieuwe tentoonstelling in bibliotheek:
"Interessante boeken uit het archief van Paulus".
Brabantse avond met Kees Hoosemans uit Princenhage

-------------------------------~-----------------------------

febr. 15

Brieven van Pau l us 46
(Thema: Carnaval in Oud- en

Nieuw~Ginneken)

27

"De honderd spreekwoorden van Breugel" lezing met
dia's door Pater Wilfried Mertens in ' t klooster
van Meerseldreef. Aanvang: 20.15 uur.

maart 19

Le zing: Bijgeloof en Heksen door Drs. W. Knippenberg in Fazanterie. Aanvang : 20.15 uur.

april

Paulus bestaat 9 jaar.

me i

3
15

Brieven van Paulus 47

14

Lezing door M. van Nispen: "De Pauselijke Zouaven"
in Fazanterie. Aanvang: 20.15 uur
Tentoonstelling "oud speelgoed" op Bavel Anno 1920

j u ni

Veldnamen de e l 9 (Bavel-Bolberg-Eikberg-Roosberg
e n Woestenberg)
juli

15

36e He emkamp

a ug.

s e pt.

Brieven van Paulus 48

12

Ve ldnamen deel 10 en 11 (Ginneken-dorp) verschijnen

31

Einde 9e vere nigingsjaar

1

Begin 10e verenigingsjaar

17

Jaarv ergad ering in Fazanterie. Aanvang: 20.15 uur
Veldnamen dee l 1 2 (Notse l)

okt.

15

Brieven van Paulus 49

d ec.

15

Briev en van Paulus 50, Ee n Gouden Paulus

1985
fe br. 15

Brieve n van Paulus 51

april

P au lus bestaat 10 jaar!

3

No t ee rt u de d ata in uw agenda?
Let wel, enk e l e data of prog rammapunten z iJn gewij z igd( !)
Wij ziging en moeten we ons u iteraard v oorbehouden.

of: HOE ZELFS 'ZOTTEN' KUNNEN VERSCHILLEN VAN
OPVATTING
door Cor Meerbach
De verslaggever van de 'Times' vatte in ziJn krant van 12
november 1980 zijn duidelijk in Den Bosch verworven kennis
over onze provincie als volgt samen: "The happy holiday province, where the Prince of Frogs reigns at carnival time and
even a banker can wear a funny hat".
Een aardige zin voor een VVV-folder, daar niet van, maar hij
doet niet helemaal recht aan de wezenskenmerken van onze kontreien en evenmin aan het exuberante feest dat hier op de
scheiding van winter en lente wordt gevierd.
Wie echt weet waar hij het over heeft, bezigt voor Brabant
bij voorkeur niet het woord 'carnaval', maar 'vastenavond'.
Ook het Engels kent trouwens het verschil. Tegenover 'carni-.
val' staàn in die taal voor 'vastenavond' het plechtige
'Shrovè Tuesday' en het familiaire 'Pancake Tuesday'. Het
eerste verwijst naar biechten (to shrive) en het tweede naar
een mogelijke aanleiding tot onmatigheid die, zoals wij allen
weten, behoort tot de te biechten hoofdzonden.
HEIDENSE OORSPRONG
Carnaval en Vastenavond (Vastelavond) zijn twee van elkaar te
onderscheiden begrippen. Het eerste verwijst naar het historische (heidense) zottenfeest, het tweede naar de gekerstende
versie ervan, in zwang gekomen aan het einde van de elfde eeuw,
toen door de synode van Benevento Aswoensdag werd geproclameerd
als het begin van de vastentijd. Dat was in feite het moment
waarop de katholieke kerk besloot het haar niet bepaald welgevallige lentefeest maar te gedogen, omdat bestrijden niet bleek
te helpen.
Anton van Duinkerken, die we in dit stuk noodzakelijkerwijze
enige malen zullen moeten citeren, heeft ongeveer achteneenhalve eeuw later (in 1928) op een nooit meer overtroffen wijze
de lof van dit feest gezongen in zijn 'Verdediging van Carnaval'.
Van Duinkerken zegt slechts de bedoeling te hebben gehad, zijn
geloofsgenoten de 'diepere zin' van het tot vastenavondfeest
'veredelde' heidense carnaval duidelijk te maken. 'Het christelijke Carnaval is een orgie, maar een orgie van de zegepralende

..
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geest, die zi]n gezel, het lijf, een vrolijk feest ten afscheid
biedt, verzekert dat dit scheiden niet voor eeuwig is'.
Deelnemen aan het Bourgondische vastenavondfeest, z oals hij dat
in ' t Krabbegat had leren kennen, was voor hem 'deel hebben in
de pret van wie hun toekomst zeker weten'. Een stelling die hij
van toepassing achtte op alle (roomse) carnavalvierende gebieden. Meer nog dan het .feest zelf verklaarde hij de redenen,
zoals hij die zag, om het te vieren. Hij verdedigde de gelovige,
vitale, optimistische levensvisie van de eenvoudige mens tegenover een al te puriteinse geestelijkheid en de als onvermijdelijk gevolg daarvan, uiterst ambivalente burgerlijke overheid.
Van Duinkerkens profetie, dat 'dit feest nimmer kan vergaan
dan met de mens', en dat 'zij die van de laatste wereldbrand
getuigen moeten in der eeuwigheid' het niet zullen verlooche.nen, klinkt mogelijk wat gezwollen, maar onjuist lijkt de gedachte ruim vijftig jaren later nog allerminst.
Boekenkasten over de ver reikende historie van het 'zonnewendefeest' met zijn initiatie- en vruchtbaarheidsriten, zijn namaakvorsten, zijn omkeren van rollen en hiërarchieën en zijn maatschappijkritische of ventielfunktie ••• •
Maar Jan Naaijkens had groot gelijk toen hij op 31 januari 1981
tijdens een symposium in Oeteldonk zei: 'Dit alles zal Jan-metde Pet, die op de hoek van de Berewoutst.raat een kuitenflikker
slaat - zij het in wankel evenwicht - een rotzorg zijn. Hij doet
het enige wat men op carnaval kan doen: 'Agge mar leut ét' •••
De tegenstanders van carn~val/vastenavond grijpen die typische
Brabantse uitdrukking nogal eens aan om te suggereren dat in
de feestvierende steden 'dus' alles geoorloofd is, mits het
maar plezier in enige vorm oplevert. Een wijdverbreid misverstand, dat menige outsider op een diepe ontgoocheling of ernstige moeilijkheden is komen te staan.
Een ander, evenmin uit te roeien, misverstand is gebaseerd op
de stelling dat het vastenavondplezier voornamelijk uit de tapkraan zou komen en dat de organisatie van het feest in handen
is van het plaatselijke Horecawezen. Ik ontken niet dat het
tappersgilde enig belang heeft bij schor gezongen kelen, maar
deze waarheid geldt voor alle feestelijke gelegenheden.
Gezien onze nationale drinkgewoonten is er zelfs lang niet altijd een feest voor nodig om de onmatigen aan te spore n tot
'eene rechte Bachusdag', zoals de Reformatie bij voorkeur carnaval geliefde te noemen.

-

-
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PRONK EN EENVOUD
In de wijze van viering van het zuidelijke z ottenfeest vallen
twee duidelijke stromingen te onderkennen: het Rijnlandse carnaval (Limburg en aanpalende gebieden) en het Bourgond ische
Vastenavond of Vastelavend (Noord-Brabant).
·
Zij hebben hun wortels in hetzelfde verre verleden, waar al
die geleerde vertogen over geschreven zijn, maar hun gewoonten,
gebruiken en uitmonstering van thans vertonen opmerkelijke verschillen.
Pronkzittingen met deftig geklede dames, de heren in smoking
en getooid met goud-omrande carnavalsstek en van glimmende zijde aan de ene kant, blauwe kielen, rode zakdoeken en boerenpetten als het teken van belijdende broederlijke gemeenzaam- .
heid aan de andere kant .
Ik besef dat op deze wijze de verschillen te grof zijn aangegeven. Ten aanzien van het Rijnlandse fenomeen steunt mijn
zintuiglijke waarneming dan ook louter op wat ik zag door middel van film, televisie en foto's.
In de historische hoofdsteden van de Bourgondische vastenavond
Oeteldonk (Den Bosch) en Krabbegat (Be r gen op Zoom), maar ook
in kleine gemeens c happen als Bavel, Galder, Ginneken en Ulvenhout, is het Rijnlandse c arnaval - terecht of ten onrechte in elk geval aanleiding tot v rij alge mene goedmoedige spot.
Het wordt te gecultivee rd gevonden, te deftig, te veel naar
buiten g ekeerd, en v ooral in Duitsland wansmakelijk-oppervlakkig, te zee r ove r go ten me t (goedkope ?) champagne e n duidelijk
c ommercieel. He t ri cht zi c h ook te g r a a g tot wie e r ni e ts mee
te maken hebben, wat 'bewezen' wordt ge acht door het v erlenen
v a n 'ond erscheiding en' a a n hooggeplaatsten di e nog nooit een
mens e c ht ontspannen hebbe n doen lache n.
TELEVI S IECARNAVAL
Voor de goede orde : i k ve r meld sle ch t s h oe d e Ri jnl andse u i t mon s ter i ng en bepa a l de f a c e tten van de v i e ring aldaar in d e
his torische Brabantse vas tenavon ds t eden wo rde n beoor dee l d . En
z o nder d a armee het Limburgse c a r nav al t e willen bestempelen
a ls e e n te v ero ordelen zaak .
I n Oete ldonk en Krabbegat is me n e r over ve r baasd , en e igen li j k i s men er ook bedroe f d over , dat i n v el e ' jonge ' Br aba nts e v a s t ena v ond s tede n de prinsen z i ch bij voorke ur tooien me t
d i e ui theems e s t eken-me t -ver e n, waar v a n men hi e r b e we ert d at
z e 75 gu l de n p e r stuk koste n. Wa t k an d e oorzaak zijn van d e ze
doorbrek ing van d e Bourgondische sti j l ?
Voor l opig houde n wij he t er op dat z i ch, ook hier de ve rvlakkende invloe d v an het medium telev i s i e manifes t ee;t.

•
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De glamour e n de glitter van de Tros en de ongein van André
van Duin, die te zouteloos is om ook maar één carnavalsliedje
te kunnen maken dat die naam verdient, hebben ons langzamerhand opgesolferd met een nationaal. referentiekader inzake carnaval. Dat dit uitermate vals is, dáárover zijn we het in Limburg en Brabant van harte eens. Een schoolvoorbeeld van kultuur-vervuilende uitstraling.
HET EEUWIGE LEVEN
Evenmin als het de Nieuw-Ginnekense vastenavondvierder werkelijk iets kan schelen dat meer dan 2000 jaar v66r Christus al
zoiets als carnaval werd gevierd door de Babyloniërs, net zomin gaat hij heden ten dage verkleed de straat op in het diepdoorleefde godsdienstige besef dat het eeuwige leven hem deelachtig zal worden.
.
van Duinkerken was er van overtuigd dat dit geloven er ernstig
mee te maken heeft, maar hij legde, denk ik, meer bloot van
zijn eigen zieleleven dan van dat zijner medeburgers. Onder
hen is een toenemend aantal dat van huis uit de 'roomse blijdschap' niet heeft meegekregen. Maar zeer enthousiaste en 'echte'
vastenavondvierders zijn het wel.
Een van de meest typerende eigenschappen van de Bourgondische
vastenavond is haar volkse karakter.
Van Duinkerken in 1928: 'Het carnaval dat geen volksfeest meer
is, is een z i elig gebeuren, een meelijwekkend spel, eën ontbindende factor in de samenleving'.
OP ALLEN GERICHT
De na-oorlogse Brabantse vastenavond heeft alle elementen die
Va n Duinkerken in 1928 al waardevol vond, maar die toen voor
een goed deel slechts latent aanwezig waren. De organiserende
'boe renploeg' van 1984 vertegenwoordigt een sociale dwars-doors ne d e van de bevolking en ziet kans zijn medeburgers te inspir re n tot een in alle opzichten opènbaar feest, dat op allen
il gericht en zeer bewust de hele gemeenschap in de viering
r van b e trekt. Het is daarbij verbazingwekkend hoevel kreativ it 1t e n aktiviteit dit feest losslaat. De prinselijke inoch , het grandioze spel van de kindervastenavond en de opeh bren ge n langdurige voorbereiding met zich mee. Letterlijk
h n
d n hebben hun werkzame (en belangeloze) aandeel in het
p n n te chnisch realiseren van wagens en g:oepen. . .
nl ng z ij n zij, meerdere avonden per week, in nauweliJkS
b ouwloodsen doende met boetseren, polyesteren en
n v n d e g roteske figuren, die de optocht tot een
i t 1 k s pektakel maken met een sterk plaatselijke
n l . Als d e reële bouwkosten worden goedgemaakt
ld ri js , mogen ze van geli.lk spreken ••••
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Het schrijven van lied- en andere teksten en het instuderen van 'acts' voor het boerenkapellenfestival, een muzikale
happening waarbij toentallen orkesten blijk geven van hun
doorgaans niet geringe talent, is eenandere uiting van massale amateuristische kunstbeoefening die rechtstreeks door
het vastenavondfeest wordt gestimuleerd.
GEEN EXPORT-ARTIKEL
In Krabbegat wordt duchtig en spiritueel 'gespeeld in de
tovertuin' ~ Deze kenschetsing van carnaval is van de Tilburgse socioloog
prof. Zijderveld, die tijdens het Oeteldonkse symposium voorspelde dat, hoe meer de maatschappij onttoverd raakt, hoe meer
behoefte er zal bestaan aan periodes, waarin de tovertuin gerestaureerd· wordt en de monderne mens zich als nar roekeloos
kan gedragen. Inderdaad heeft de carnavalviering zich de laatste jaren sterk verbreid, ook over gewesten zonder enige traditie op dit gebied. In Oeteldonk en Krabbegat vinden ze dat
allemaal best, zolang die kunstmatig in leven geroepen feestelijkheden maar niet verward worden met hiin vastenavond, die
nimmer een export-artikel kan zijn.
Daarom zijn zij daar over het algemeen wars van externe publiciteit en doet men er meewarig over de Limburgse pogingen om
een landelijke 'federatie van carnavalsverenigingen' in het
leven te roepen. Mèt Zijderveld geloof ik dat dit ontoelaatbare
milieuver vuiling zou z ijn. Want carnaval noch vastenavond kunnen ooit gedijen als h un scherts verword t tot een geïnstitutionaliseerde bure aucratie.
Juist in de r e lative r i n g daarvan is hun bestaansgrond gelegen.
En niet minder hun chaIT.le .
Carnaval en v astenavond zijn nood z akelijke rwijs plaatsgebonden
feesten, die slechts naar waarde kunnen wor den genoten d oor wie
affiniteit heeft met dat plaatselijke gebeuren.
Godfried Bomans e n Eli Asser bleken destijds 'onderste boven'
van de vitaliteit, d e onge breidelde fantasie en de verbale
a rtistici teit di e hen in h e t Krabbegat overrompelden. Maar h e t
zoz eer bewonderd e ook ten volle te begrijpen, was h en o nmog e lijk. Asser had, als gast aan de boerenmaaltijd, d an o ok niets
z innigs op te merken. Bomans vond ter plekke de enig juiste
uitvluch t: 'He laas i s mij de genade onthoude n, hie r gebore n te
zi jn'.

Di t artikel is een aangepaste v ersi e van een gel ijksoor t i g
verhaal in Brabantia, cultureel tijds c hrift v oor Noord-Brabant,
feb r uari 1983, 4e jaargang pag . 32.
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (31)
door Dr. F.A. Brekelmans
IETS OVER VASTENAVOND IN OUD- EN NIEUW-GINNEKEN
De geschreven berichten over de viering van de vastenavond
in ons gebied zijn niet talrijk . Het laat zich denken dat de
manier van feestvieren weinig afweek van die in andere Bra. bantse dorpen: verkleedpartijen, vermommingèn, volksspelen,
dansen en ••••• veel drinken.
Doch na het Rampjaar waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden zoveel onheil onderging, vaardigde het dorpsbes tuur een verbod uit op "wulpsheid" en de "dertelheden"
De ze aktiviteiten bleken te bestaan in het zogenaamde ganstrekken en het knippelen (slaan) van hanen en hennen.
Het desbetreffende verbod, dat van 12 februari 1673 dateert,
luidde als volgt:
"Alsoo de Heeren Schouteth ende Schepenen alhier in
Ginneken ende Bavel indachtich sijn geworden, dat bij
de jonge gesellen, meyskens ende andere personen in
voorheen gepasseerde vastenavonttijden werden gepleeght
groote wulpsheijt ende dertelheden, met he~ rijden ende
trecken van gansen, clippelen van hanen, binnen als
nders i nts, uit welcke voorseijde wulpsheijt ende dertelh den ni et en can voortcomen als groot ongeluck, om dan
d v oors daeruijt te rijsen ongelucken te preveniëren
nde voor te comen alsmede bij Haere E. in consideratie
nome n s ijnde dat bij niemant ter werelt in deze beo ff de conjuncture van tijden eenige wulpsheyt ofte
lhe yt en behoort ofte en mach gebruijckt worden,
r contrarie te leven in een nedrich ende demoes oo doen dan de voorn. Heeren Schouteth enmits de s en wel expresselyck verbieden ende
dat hem niemant wie het ook sij en sal ver d e n ae nstaenden vastenavont ofte op andere
een ige der voors, wulpsheijt ende derren •••• " alles op een boete van f 6,--.

In het boek van J. ter Gouw, "De Volksvermaken" wordt dit
ruwe volksgebruik behandeld. Nog in 1840 bleek het in Venlo
voor te komen, alwaar het spel beoefend werd door een gansrijdersgilde.
Men haalde 's zaterdags tevoren bij alle leden een worst op .
Een gans ·.werd met de kop naar beneden aan een tussen twee
bomen gespannen touw opgehangen. De hals van he't dier werd
met zeep besmeerd. De rui ters of mannen in een met paard bespannen wagen reden in galop onder het touw door en trokken
aan de kop van de gans. Op die manier moesten de ganzen hun
kop verliezen!
Na het gansrijden volgde een worstenmaal, waarbij zeer veel
werd gedronken.
Ook in Ginneken bleek in deze tijd nog het gansrijden voor
te komen, want op 30 januari 1845 verbood de burgemeester om
ter geleg,e nheid van vastenavond verkleed of gemaskerd of onder enige vermomming hoe ook genaamd, op de publieke straten
binnen deze gemeente te verschijnen alsmede het rijden der
g ans en alle andere aan grote ongelukken onderhevige bedrijven. Het is bekend dat het moreel van de Brabantse plattelandsbevolking in de jaren van de Belgische Opstand (18301839) ernstig had geleden door de mobilisatie van vele uit
andere provincies komende militairen. Wellicht heeft die inv loed ook de toepassing van ruwe carnavalsgebruiken bevorde rd. Het verbod van 1845 werd later niet herhaald. Zou het
geholpen hebben ?
Pas op het -einde der vorige eeuw vind men opnieuw v e rbods bepalingen tegen verkleedbepalingen of maskerades , zoals in
he t nabije Breda toen op grote schaal voorkwamen .
Publ i katies hiertegen dateren in de archi even uit de periode
1094-1897.
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Uiteraard was het beteugelen van uitspattingen niet alleen
het werk van de burgerlijke overheid. De parochie-geestelijkheid richtte zich vanaf de kansel tot de gelovigen. Het afleesboek van de pastoor van Ulvenhout (Deken Fick) vermeldt
in de jaren 1908-1913 telkens dezelfde vermaning:
"De parochianen, vooral de jongeren, worden aangemaand dezer
dagen niet naar de stad te gaan, dikwijls in de kerk te komen bidden voor de zondige wereld, zich thuis of i n het dorp
op bedaarde wijze te vermaken en op straat vooral bij laten
avond niet luidruchtig te zijn".
Zo diende carnaval dus te verlopen: In Ulvenhout blijven,
naar de kerk gaan, bidden voor de zondaars en ingetogen leven.
De begrippen van wat zondig is zijn sedertdien wel heel sterk
veranderd. Als de Ulvenhouters van toen eens konden zien hoe
het nu toe gaat zouden ze zich wanen in een losbandige, godvergeten wereld.

VAN AACHTER
DE PLATTEBUIS
VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (7)
door Peer van de Schraanswaaije
"VASTENAOVOND"
Aggut ammel us goed naogaot, beste meese, dan zen de tijje
toch wel wa veraanderd.
Mee halluf Nederlaand zo'n paor maonden aon un stuk karreneval houwe, das mar heel gewoon, mar nao de karreneval
denkt ur bekaant niemand mir aon warrom ut karreneval is
gewiest en wat ur naoderhaand komt.
Kik meese, das ut verschil mee vruger, waant hao dieje
vastenaovind dan begon de vaste, van assewoensdag tot
Paose moeste vaste.
Jao, das gauw gezeet, mar ik zal oew vertelle wagge daor ammel vur moes doen, of liever gezeed, wagge dur vur moes laote.
Da begon al mee de klène manne, die op de bewaorschool en op
de grote school zate. Snoepen was ur in de week nie bij, jao,
nie dat da zon grote straf was, waant dur kwaam bij oos thuis
bekaant gin snoepgoed op taofel. Mar ge kent da wel, mee unne
verjaordag of as oos Merie zaoliger us nor de stad was gewiest,
jao, dan krege de klèntjes wel us wa te s noe p e . Mar in de vas-
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te, dan gieng da in den vastentrommel; ik wit wel . da ooze
Jaonus vruger, toen ie zonne br~ van hun jaor of tien was,
un beschuitedoos had, waar tie dan dan snoepgoed in bewaorde.
Zondags, zo nor de laote Mies van tien uur, dan moogt ie daor
wa van opete, mar ut miste bewaarde ie toch vur mee de Paose.
En as dan mee Paoszaoturdag de klokke van Rome geluid hadde,
dan ging tie buiten op de werft gekleurde kiepaaijere raope,
jao meese, de vrouw had dan 'n paor aaijere mee n'n juin
in un panneke gekokt, of meegekokt mee de rooie koole, kik
en dan leej ooze Drik, das un buur van de vrouw, zo'n aaike
aachter de put of erges aanders.
Mar vur de grote meese was ut eigelijk erger, waant op werrukdaoge (en dur waren er toen nog zes in de week) moogde mar
ene keer per dag oewe buik volete; da was bij oos altij
s' aovonds • .Nou mok ur bij vertelle, daddut vur meese die
zwaore errebed moese doen van de pestoor nie verpliecht was
om te vaste.
Mar oos Merie, m'n vrouw zaoliger, zee, jao Peer, zee-ze, da
kan wel zijn, mar ge wit wat de pestoor altij zee: aggut toch
doet, ok . al mot ut nie, dan zen de verdienste vur de hemel
nog gröter.
Jao meese, en wa doe de dan, ge mot toch mee mekaor huise en
dan legde oew eige dur mar bij neer.
Lest hek ut ammel nogus opgehaold, toen ik bij ooze Jaonus en
z'n vrouw en de klène i:ranne aon taofel zaat.
Ik zeg wa zen de tijje toch veraanderd, zee ik tegen ooze
Jaonus, ut is niks as feeste en eten en drienke, mar om oew
eige is virtig daoge wa te ontzegge, ·aas ur tegesworrig nie
mir bij.
Jao, vaoder, zee-tie, ge hed gelijk op den dag van vandaog
is ut misschien ammel wel wa te rejaol, mar ik kan ooze
Peter en Marijke toch niemir verbieje da ze in de week snoepe, die zen ook zestien en achttien jaor; daor kom bij, vaoder, zee-tie dak ammel denk dat de meese vruger flink vernukt zen mee dieje hemel en de hel, jao da zee-tie.
Nou jonge, da kan misschien wel waor zen, mar wij hadde mee
ut geloof toch wel wa meer vastigheid, en toen dochte Peter
en Marijke van ooze Jaonus dak ut wir over de vaste had.

UITSPRAAK ( 40)
Ik gebruik mijn verstand, daarom doe ik g ek.
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CARNAVAL IN GALDER-STRIJBEEK-MEERSELDREEF
door Nil van Dun
DE MAERKRATTEN 1968-1984
Wanneer we het gaan hebben over het ontstaan van de Maerkratten, dan zullen we 'n paar jaartjes terug moeten gaan in de
historie en wel naar het jaar 1965.
Toen is te Strijbeek de carnavalsclub "De Peejestekers" ontstaan. Geen raad van elf, zoals we dat nu kennen, maar een
groepje mensen die dachten er goed aan te doen, met de carnavalsdagen 'n beetje leven in de brouwerij te brengen.
Al gauw werd iemand bereid gevonden om als prins te fungeren
in de persoon van Antoon I (Antoon van Laarhoven).
Hij was destijds woonachtig op de kazerne en van Bossche af~.
komst dus dat zat wel goed. Samen met zijn vrouw vormden ziJ
,
'n muzikaal
echtpaar dat gitaar spelend en zingend 1 n geze 11'ig
avondje konden brengen. Met deze enthousiastelingen, aang~vuld
door nog enkele Strijbeekse mensen, o.a. Geert van Ham, Nil
van Dun, Jo Vriens, Mien van Riel, Rina van Dun, Fientje
Claes (b) en later nog 'n adjudant, ook afkomstig van de
kazerne, werd de eerste carnavalsavond te Strijbeek gehouden
in het café van Sjaak van de Broek.
De kleding van onze eerste raad die vooral uit dames bestond,
was van eigen makelij. Om toch een beetje herkenbaar te zijn
droegen ze allemaal 'n gekleurde sjerp.
Omdat het goed in de smaak gevallen was werd er al uitgezie~.
naar 1966. Eerst werd weer het carnavalsbal in café Oud-StriJbeek georganiseerd en daarnaast dachten we al_aan een geburenbal en de opbrengst hiervan zou voor zuster en pater van Dun
zijn. We konden nu niet in onze plunjes van vorig jaa:.verschijnen vonden we, dan zouden we te hard afsteken bi] onz~.
genodigden. Want Rijsbergen was onze gast en Bavel en de SpiJkers uit Ulvenhout. Aangezien we echter geen geld hadden voor
kleding werd besloten ze van Bavel te lenen. Die hadden pas
nieuwe uniformen voor hun raad van elf en zoals dat onder goede
ruren gaat, mochten wij hun oude capes gebruiken. Ze leken wel
meer op pellerientjes, zo kort waren ze, maar wij voelden ons
de koning te rijk.
Nog zo'n zelfde baret hoorde er bij en klaar waren we~
De moeilijkheid was echter dat er elf capes waren~ die moesten allemaal benut worden en liefst door mannen. Dit lukte
echter al heel gauw en zo hadden we 'n raad van elf uit Strijbeek.
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Voor dit geburenbal mochten we het voormalige veilinggebouw ...
gebruiken en na het versierd te hebben kon het feest beginnen.
Om kort te gaan, het werd een grandioze avond en we hielden
er f 400,-- voor de missie aan over, wat voor die tijd al. 'n
heel bedrag was. Door dit eerste optreden naar buiten en omdat
het bij de mensen zo goed aangeslagen was, werd het hele carnavalsgebeuren eens onder de loupe genomen.
Ja, we zouden Galder er ook bij halen en later misschien
Meerseldreef. Omdat er nog 9 raadsleden van Strijbeek waren,
werden er 3 van Galder bijgezocht. Onze Prins was ondertussen
naar elders overgeplaatst, dus er kwam heel wat kijken. Ook de
naam van de vereniging moest veranderd worden. Omdat men er
van overtuigd was dat de Mark als herkenningspunt moest dienen,
die stroomt immers· zo vredig tussen onze dorpen, Galder-Strijbeek,
werd besloten dat het daar mee in verband moest staan. En wat
zit er zoal in de Mark?
Water, vissen en ratten. Ja, Markratten zouden we heten, dat
leek 'n goed idee, maar dan niet zo deftig, want daar houden
we hier niet zo van. Gewoon zoals men het uitspreekt, dus
"Maerkrat:ten".
Met deze gedachte hebben we dus voor onze naam gekozen en
later bleek dat goed te stroken met de andere carnavalsverenigingen in onze gemeente. In Bavel kent men immers de
Baviaonen en in Ulvenhout de Bosuilen. Toevallig alle drie
'n dierennaam. Zo is hier in de grensstreek het carnavalsfeest ontstaan.
Nu moest er echter flink aangepakt worden. We wilden nu toch
eigen kleding hebben, maar omdat we nog steeds geen cent in
kas hadden zochten we eerst 'n geldschieter voor 'n renteloze
lening. Die was vlug gevonden in Louis ~emeijsen uit Strijbeek
die ons f 500,-- leende wat we binnen 3 jaar terug zouden betalen. Nu konden we aan de gang.
De dames van de raad van elf werden allemaal hofdames en konden
aan de slag, met het vervaardigen van de kleding. Er werd 'n
rol gordijnverlours aangeschaft voor de capes en mutsen en
blauw-geruite stof voor de dameskielen.
Nel Roovers werd benoemd als hofnaaister, die kon alles knippen, terwijl de overige dames allemaal bijsprongen met naald
en draad. Het was gezellig en de resultaten waren zeer bevredigend. We misten echter nog iets in onze vereniging, en dat
was muziek. Want wat is 'n carnavalsvereniging zonder muziek!
Helemaal niets.
Dus stapte c. van Dun naar de bovenmeester W. Willemsen in
Galder, die dirigent van de fanfare te Meerseldreef was.
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Misschien wist die wel raad. En ja hoor, die was direct
enthousiast en beloofde wat muzikanten bij elkaar te zullen
trommelen. Na overleg met bestuur en leden van de fanfare
heeft hij "De Bisams" geformeerd.
Ook bisams zijn ratten, zoals u weet en ook zij werden netjes
in de kleren gestoken. Rode kielen en gele sjaals met 'n rat
er op. En ook onze hofkapel was 'n feit geworden!
Nu moest er 'n bestuur gekozen worden. Na stemming kwamen de
volgende mensen uit de bus.
C. van Dun als voorzitter, Ant. Bastiaansen (Galder) sekretaris en P. Snepvangers penningmeester. Als prins hadden we 'n
Limburger die aan de grens als douane dienst deed nl. Prins
Huub I (Bongers).
Om het c arnavalsprogramma nu te verwezenlijken begonnen we
voorzichtig met adverteerders voor ons carnavalskrantje. Het
was niet groter dan Nieuw-Geluid en heette "Carnavalsklanken".
Ook mascottes werden zelf gemaakt van triplex, later geschuurd
en vernist, 'n stempel van "De Maerkratten" en het jaar tal er-·
op en voor f 1,-- per stuk werden er 300 verkocht. Nog nooit
had 'n plaat triplex zoveel opgebracht!
Zo stonden we dan klaar om ons eerste carnavalsprogramma te
presente ren. De eerste samenstelling van onze raad omvatte de
volgende personen: Als Prins: Huub I; Raad van Elf: C. van
Dun, Ant. Bastiaansen (Galder), P. Snepvangers, Toon van
Boxel, Jan van Dun, Geert van Ham, Piet Verheijen, Piet

De eers t e prins d e r Mae r k r.att e n Prins Huub I (1 968 )
voo r s t e rij vlnr: Pi e t Ve r heijen, Jan van de Broek ,
Pri n s Hu ub I , Pie t e r v a n d e Wijn gaard, Pi e t
Snepvan ge rs, Toon va n Boxel, Jan van Dun
ach t erste rij vlnr: Gee rt van Ham, Piet Roovers,
Too n Bastiaansen (S tri jb e ek ) e n Toon Ba s t iaansen (Galder)
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Roovers, Piet van de WijngaardL Jan van de Broek, Ant. Bas-ti_:
aansen (Strijbeek). Ce hofkapel bestond toen uit: w. Willemsen,
Chr. van Dun, Jaan en Piet van Dun (Chr. zn.), Janus van Dun,
Jan Martens en Jos Jacobs. Met daarnaast al onze echtgenotes
als hofdames hàdden we 'n mooie groep en we waren daar ook terecht trots op!
We organiseerden dansavonden bij Emiel van Gils en Sjaak van
de Broek, deze werden druk bezocht. Het was echt buiten onze
verwachtiAgen.
De mensen begonnen er ook de smaak van te pakken te krijgen.
Steeds meer kwamen ze verkleed en dat gaf ons moed om verder
te gaan, op de ingeslagen weg.
Het eerste carnavalsprogramma liep zo goed dat we ons geleende
geld, f 500,--, al direct terug konden betalen en nog 'n appeltje voor de dorst overhielden.
In ' t vervolg hielden we ook 'n avond bij Kees Leijten voor de
jeugd van 12-16 jaar en organiseerden we onze eerste kinderoptocht. Prins Huub I moesten we vaarwel zeggen, omdat hij ging
verhuizen en zo werd Jan van Dun als Prins Jan I gekozen.
In 1969 kregen we via "De Schakel" de eerste aanmoedigingssubsidie van de gemeente Nieuw Ginneken, f 125,--. Wel niet
zo veel, maar toch 'n stimulans voor 'n jonge vereniging.
Later is dit allemaal hierzien en uitgebreid want ook ons programma werd groter en duurder. Zo vorderden de jaren en Meerseldreef was ondertussen ook toegetreden met enkele leden. we werden internationaal, wat hier aan de çrens geen uitzondering is.
In 1970 trok voor het eerst 'n echte carnavalsoptocht van
Strijbeek naar Galder.
De sleuteloverdracht werd. 'n jaarlijks terugkerend gebeuren en
we hadden ook al 'n herkenningslied "Wij zijn de ratten, echte
Maerkratten" ten doop gehouden.
Ze groeide onze vereniging tot we in 1972 ons eerste lustrum
vierden. Er werd van alle kanten hard gewerkt. Onze carnavalskrant, met elk jaar 'n ander motto, verscheen voor het eerst
in het huidige formaat, geheel verzorgd door eigen leden. Als
eersten waren dat Ger en Marijke Schuurmans. De kaft werd vele
jaren getekend door Mevr. van de Broek-Voesenek.
Het zag er allemaal leuk en verzorgd uit.
Ons programma voorzag nu ook in 'n kinder- en bejaardenmiddag
verzorgd door eigen leden. Dit zijn echte hoogtepunten in ons
carnavalsprogramma. Er kwam nog 'n mascotte aan de school als
"Jaón de Maerkrat" en voor de kleintjes 'n lampionoptocht op
dinsdagavond. Nadien wordt Jaon verbrand tot verdriet van velen.
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We b ezochten met onze vere ni g i ng o ok elk jaar he t prins - geburenbal in de regio . El f carn ava l svereni g i ngen uit de omtrek ri ch t en
e lk jaar ' n gebu r enba l in . Dit v ind t meestal plaats in de ma and
januari , dus 'n goed voorproe f je v oor het carnava l sfeest .
Iedere vere n igi ng moe t op z o 'n avond 20- 30 mi n ute n ve r zorgen
met muziek, t onee l of i e t s derge lij ks . Di t wa s s t eeds 'n ge z e l lig weerzien me t a n dere c lubs en je deed er l e uke ideeën op om
in eigen vereniging uit te werken . Om beurten werd dan weer ' n
club aan gewezen di e volge n d j aar de organisa ti e kreeg , wa t geen
kle i nighe i d was .
In ' t jaar 1975 werd onder voorzitterschap van Pie t Rijnaa r t s d e
kon inkli j ke goedkeuri ng van de statuten aange v raagd en gekregen .
In 1977 hadden we ons 2e l ustrum . He t feest werd g evierd i n on ze
residentie Oud-Strijbeek . We begonnen met ' n receptie e n kregen
bezoek van Bave l en Ulvenhout, wat de aan~;et we r d tot 'n jaarli j k s verbroederingsfees t tussen de dr i e kerkdorpen . De onderl i nge band is dan ook zeer goed te noemen .

Pri ns Leo I

(1 98 3~1 984)

Zo hebben de Maerkratten in d e loop der jaren 'n groe i d oorge maakt met alles wat daar b i j behoort. Het viel bijv . n i e t mee

in 1977 .
lj vlnr: Jan us v an Dun, Kees Ko x, Jos Roel an ds ,
11

Dm
1•J.J vJ.nr : Wi m Wil l e msen, Frans van Dun , Jan van
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'/1 I

v n Dun .
( fo to Jos S pran gers)

om elk jaar wee r met vo ldoende mensen aan te treden en een
r aad van elf te former e n. Dit vraagt in 'n kleine gemeens chap heel wat, maar als het carnaval eenmaal voor de deur
staat, i s ' t meestal toch v oor elkaar en z ijn de vacatures
wee r aangevuld.
Zo vorderde langzaam maar zeker ons 3e lustrum, 15 jaar
Mae rkratten en niet me e r weg te d e nke n in onze gemeenschap.
We er werd begonnen me t 'n receptie.
Gemeentebestuur en besture n van onze v e r e nigingen uit GalderStrijbeek en Meerseldree f waren ve rte g e nwoordigd. Er was 'n
e xpositie ingericht v an de a fg e lope n 15 jaar. Foto's, kleding,
C.V.-kranten en mas cotte s v an t o e n wa r e n t e n toonge steld. Later
op d e avond was het f e est met on ze b u re n-C .V. - v e r e nigingen en
e Galderlanders.
Ook oud-prinsen en oud-le den hadden ' n u itn odi ging ontvangen.
He t werd 'n weerzien v an jewels t e , vele h eri nneringen werden
n o g e ens opgehaald en als h o ogtepunt van de avond was er 'n
h uldiging van de mensen die 15 jaa r lang h un beste krac hten
hadden gegeven voor onze vere ni gin g. Zij ontvi nge n 'n oorkonde
n onderscheiding uit handen van Prins Kobus I . Dit ware n Wim
n Jacqueline Willemsen, Chris t en Toke van Dun, Fran s en Rin a
v n Dun en Nil en Sjaan van Dun .
M n kan gerust zeggen d at de C. V. -vere niging uitgegro e id is
ot 'n ware vriendenclub. Ook op o u d-l e de n k a n a l t ijd n o g 'n
roep gedaan worden als dat n odig mocht zi jn.
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CARNAVAL IN ULVENHOUT
door Ben Martens

Zo heb ik getracht 'n beeld te geven van de data en personen
die onze vereniging hebben gemaakt tot wat ze nu is.
Maar ik zou vele anderen te kort doen, die ook hebben meegewerkt aan het welslagen van onze vereniging. Ook hen past 'n
woord van dank. Het is onmogelijk en ook niet de bedoeling hier
iedereen te noemen, maar de namen van de prinsen en voorzitters
wil ik u toch niet onthouden.
Dat waren in de loop der jaren:
Pejestekers Strijbeek
1966-1967
Prins Antoon I

DE BOSUILEN 1966-1984
Het vastleggen van een stukje historie binnen het Ulvenhoutse
betekent op de eerste plaats nagaan wat de vroegste bronnen
zijn; zeker als het gaat om het "bosuilencarnaval".
Dat betekent "je-blik-bijna-op-oneindig-zetten", en dan ontdek je dat vanuit het jaar 1673 bekend is dat de bewoners van
het gebied, dat nu Ulvenhout heet, zich tijdens ·de "Vastelavond" moesten onthouden van "wulpsheyt en dertelheden".
Dat is een historische vaststelling, die ik echter direkt wil
laten volgen door een citaat van onze eigen Brabander Anton
van Duinkerken, die eraan twijfelde "of het wel zo verstandig
was, zo diep te wroeten en te graven".
Laat ik zijn twijfel volgen en me nader verdiepen in het bosuilencarnaval met zijn Prinsen, zijn hoven en carnavalsaktiviteiten. Want •••••• het gebod van 1673 geldt - gelukkig - 300
jaar later niet meer.

Antoon van Laarhoven

Maerkratten

1968
1969-1970
1971
1972
1973-1979
1980-1982
1983-

Prins
Prins
Prins
Prins
Prins
Prins
Prins

Huub I
Jan I
Pieter I
Jan I
Pieter II
Kobus I
Leo I

Huub Bongers
Jan van Dun
Piet van de Wijngaard
Jan van Dun
Piet Rijnaarts
Koos van Hofwegen
Leen Verweel

Het bes_chrijven van een stukje Ulvenhoutse carnavalshistorie
vereist . evenwel een afbakening in tijd. Iedere rechtgeaarde
Ulvenhouter weet hoe heden ten dagen carnaval in zijn of haar
dorp wordt gevierd. Toch is het interessant en ook van belang
voor het nageslacht na te gaan hoe het vroeger was.
Dat wil zeggen antwoord hebben op vragen als: Hoe is de benaming Bosuilendorp ontstaan ? Waarom heeft de huidige Prins
Piet (Nuyten) het getal VII aan zijn prinsennaam toegevoegd ?
Wanneer en waarom is de s.u.c. ontstaan ?
Vragen-te-over; een antwoord wil ik navolgend trachten te geven, gebaseerd op gesprekken met mensen die het kunnen weten,
die er zelf bij zijn geweest. Dit aangevuld met een registratie uit oude, vergeelde vergaderstukken, krantenknipsels en
carnavalskranten.
Natuurlijk kan niet alles op dit moment erg gedetailleerd worden nageplozen; het gaat om de grote lijn. Misschien is het interessant om in de nabije toekomst op onderdelen nadere uitwerkingen en onderzoek te doen.

Voorzitters Maerkratten
Nil van Dun
1968-1975
1976-1979
Piet Rijnaarts
Wim Willemsen
1980Deze gegevens komen uit het archief van . "De Maerkratten" en we
hopen net als Paulus van Daesdonck de geschiedenis in te gaan
met "Ze leefden nog lang en gelukkig!"

FREUD
Onlangs schonk de voormalige KAB-Bavel zijn historisch vaandel aan het gemeentebestuur, dat het in zijn huis tentoon wil
stellen.
De gemeenteraad aksepteerde die schenking in zijn openbare
vergadering van 1 november 19sg.
Het verslag gaf de diskussie uitvoerig weer.
We knippen er de volgende passage uit:

De Heer rULu~ VAN DER W.ESTERLAKEN is erg blij met dit
, het college waar oorH voor difl tijd zo karakteristieke va ·
1meente kan blijven en niet ergens in Amsterdam zal worden opg~
1XPOl1 tie in de hal van het gemeentehuis, waar veel bezoekers 1
al zitten.
Il

a anse vergissing ?

1

Het begin van de "grote-historische-lijn" valt in de vijftiger
jaren. Provinciaal, dus Brabants, gezien staat vast dat de
grote steden in Brabant in die jaren hun carnavalsinvloed hebben gehad op de hen omringende dorpen.
Breda is hier ook niet bij achtergebleven.
Breda heeft geleidelijk aan carnavalsinvloed gehad op de omringende dorpen; dus ook in Ulvenhout. In Ulvenhout moet men
gedacht hebben wat in Breda kan, kan bij ons ook.
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Een echte uitwerking van die gedachte kwam pas in de zestiger
jaren, maar daarover later meer. Wat dat betreft is het jaar
1966 van grote betekenis gebleken.

Het vroegste Ulvenhoutsè (kinder)-carnaval.

In de periode voor 1966 beperkte het carnaval in Ulvenhout zich
tot het zgn. "slierten" na schooltijd door de· Ulvenhoutse jeugd;
d.w.z. achter elkaar hossend door de straat dansen; bij voorkeur
van links-naar-rechts. Ook werd gedurende die periode de grote
optocht in Breda bekeken. De maandagavond werd door de Ulvenhouters wel binnen eigen dorpsgrenzen gevierd, nl. het "harmonie-bal", georganiseerd door de plaatselijke harmonie. Maar
toch ••. Ulvenhout was nog niet echt besmet door het carnavalsvirus. Maar dat zou niet lang meer duren.
Voor Ulvenhout is de datum 1 januari 1966 erg belangrijk gebleken en bepalend geweest voor het uiteindelijk carnavalsmasker van nu. Een groepje van zeven schoolkameraden besloot
namelijk om vanaf die datum iets te gaan doen a ·a n het carnaval in Ulvenhout. Voor de huidige, echte carnavalsvierder uit
Ulvenhout is er nimmer een beter nieuwjaarsvoornemen gedaan
als toen op die eerste januari.

Op die datum zag de carnavalsvereniging "de Spijkers" het - ·
eerste levenslicht. Zeven pioniers die hun sporen hebben verdiend: Jos van Rooy, Thomas vari Campenhout, Jan van der Broek,
Miel Bogers, Willem Goossens, Peter van Loon, Gerard van .Dorst.
Gestalte geven aan carnaval kon natuurlijk niet beter dan door
de presentatie van een Prins en een optocht.
Een van de Spijkers, Thomas van Campenhout, werd de eerste
Prins van Ulvenhout onder de naani Gaston I. Hij was tevens,
naast de overige Spijkers, de hoofdpersoon in de eerste Ulvenhoutse carnavalsoptocht, staande op een versierde tractor en
muzikaal ondersteund door een muziekkapel uit Chaam.
De eerste stap was gezet en het carnavalsvuur van de Spijkers
sloeg hier en daar over. Datzelfde vuur echter werd bijna gedoofd door een uit de hand gelopen carnavalsbal in het Ulvenhoutse. Maar ••••• zoals het zo vaak gaat, als er iets nieuws
opkomt, de beginperiode is er een van vallen en opstaan.
De Spijkerspioniers ontmoetten soms weinig enthousiasme.
Voor hen was het echter reden om met verdubbelde energie door
te gaan.
Voor het verdere verloop is mede-bepalend geweest de persoon
van Willem Binkhorst, die met de Spijkers nader ges tal te wist
te geven aan het carnaval.
In het kader van deze historische beschouwing mag zeker niet
de vermelding ontbreken dat ook Bep Binkhorst een verkwikkende
steun was in die beginjaren.
Willem Binkhorst volgde in 1967 Gaston I op als Prins Willem I.
Met een heus (klein) hof, bestaande uit een boer Piet (Piet
Holtkamp) en een sekretaris (Jos van Rooy).
In dat jaar ontstond officieel de naam van "Bosuilendorp".
Een naanisverandering moest wel komen, want ieder carnavalsdurp dat zich als zodanig een bee tje respecteert, neemt een
naam aan. Niet zomaar een naam; bij voorkeur met een speciale
betekenis.
Gelonkt werd toen al (of nog steeds) naar Galder en Bavel.
Had Galder zijn" (maerk)-.ratten" en Bavel zijn "Baviaonen",
Ulvenhout kon niet achter blijven binnen het dierenrijk. Het
moest dan wel een dier zijn dat wijs en slim was; niet zo
"onderwaterig" of "alle kanten uitgaande" als de respektievelijke waterratten en bavianen. Voor "slim" e n "wijs" staat
een BOSUIL, en zo geschiedde.
In het jaar 1967 en daaropvolgend werd aan deze benaming tevens een carnavalsaktiviteit verbonde n, die hede n ten dagen
geen praktijk meer is. Nadat de Prins en z ijn gevolg op de
carnavalszaterdag op het gemeentehui s wa r e n o ntva n g en door de
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een aanvang nam.
Deze opgezette bosuil bevindt zich overigens nog binnen Ulvenhoutse dreven, nl. · ten huize van oud-prins Willem I (Binkhorst).
In dat jaar op dezelfde zaterdagmiddag _ schonk de toenmalige
burgemeester Dr. W.L.P.H. de Kort aan de Prins en zijn gevolg
een kleine, platte bosuil, goud van kleur en hangend aan een
ketting. Dit ter bevestiging van de benaming "Bosuilendorp".
Tot de dag van vandaag worden deze "bosuiltjes" nog gedragen
door de Prins, zijn hof en de raad van elf. Door menig oudraadslid of prins wordt dit uiltje nog gekoesterd als een
kostbaar kleinood.
Ook dat jaar stond natuurlijk _de optocht op het programma.
Nu in calèche (tenslotte was boer Piet een Hagenaar) en met
een groep erbij uit Breda. Na afloop werd het carnaval voortgezet in zaal "De Harmonie". Een lange voortzetting, gezien
de lengte van de optocht!
Prins Willem I is gedurende vijf jaar het Bosuilendorp voorgegaan tijdens het carnaval. Een periode va~ grote carnavalsbloei.
In die jaren (1967-1972) rezen carnavalsverenigingen en -kapellen als paddestoelen uit de grond. Een terugblik op de
namen alleen al vormt een kleurrijk geheel. Velen bestaan
nog, andere zijn inmiddels ter ziele. Bij de opsomming van
de namen van al deze verenigingen ga ik niet diep in op de
eventuele achtergrond van de benaming; de meeste zullen wel
aan de "toog" verzonnen zijn; oorspronkelijk zijn ze wel.
De Jokers, de Zaogurs, de Dobbers, de Spetters, de Gatbroeken,
de Mumpies, de Smurven, de Soppers, de Blaojurs, de Flamingo's,
de Yankees, de Rakkers, de Deurdouwers, de Bienaan.
Hier en daar zijn nog de ontstaansjaren terug te vinden van
deze verenigingen; op zich is dat niet zo van b e lang. Belangrijker is dat zij mede gestalte hebben gegeven aan het carnaval. Niet alleen door het intensief deelnemen aan de carnavalsoptochten in die jaren, maar ook door het aan- of opvullen
v an de raad van elf. Wat dit laatste betreft is vermeldenswaard
dat e.v. de Bienaan, bestaande u i t de fam i lie Bink ~aanhang
v oor een groot deel jarenlang raadsleden-leverancier is geweest.
Je zou kunnen stellen dat de huidige Prins Piet VII ooit tot
die aanhang heeft behoort.

In deze periode ( 19 67-1 9 7 2 ) ont_::; tonden naast of juist door ·
deze verenigingen verschillende aktiviteiten, die heden ten
dagen als de gewoonste zaak van het bosuile ndorp worden beschouwd. Een van die aktiviteiten was de nu nog zo populaire
HOTS-KNOTS-RIT. In de eerste jaren aangekondigd als - en ook
als zodanig tot de dag van vandaag gere aliseerd, - een gezelligheidsri t voor het g e hele gezin. De eerste jar en werd de rit
samengesteld door Frans vart Aert en Willem v an Hooydonk. Me t
de auto werd de rit gereden tot enkele jaren terug de oliecrisis en ·de bezuinigingswoede de rit terugbrachten tot een
v oettocht of fietstocht. Een t y pis c h Ulvenhoutse carnavalsakti v i teit, die niet kapot te krijge n is, integ endeel.
In 197 2/ 19 7 2 haalde het bosuilencarnav al plots de nationale
per s . Niet_bewus t uitge lokt, zek er n iét als de konstateren dat
d e a anleiding daartoe de CARNAVALSMIS was.
In die jaren lee k het weer even of het jaar 167 3 was teruggekeerd. Het betrekken v an de kerk bij het carnaval werd door
v elen v an de hand gewezen. And ere n evenwel wiste n haarfijn aan
te geven dat c arnaval en kerk p e r de finitie bij e lkaar hoorden.

Sta t iefoto op ' t Ker kplein n a de e e rste Carnavalsmis (1 970)
vlnr : sekretaris Bert, Hopper mauwerd Frans, Prins Willem,
pastor Damen e n pastor Eppings
( f o t o Jos Sprangers)
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In de oude, vergrijsde stukken heb ik dit laatste het beste
verwoord gezien door Prins Bert I (Raps) , die ik dan ook
gaarne citeer.
We weten dat niet iedereen zich kan verenigen met de
carnavalsmis; we hebben daar alle begrip voor. Toch
durven we vragen: ."Gun ons die goeie start in de kerk".
We hebben in voorgaande jaren bewezen volwassen carnavalsvierders te zijn. Evengoed als we op zaterdag "de
sleutel" van ons dorp krijgen en des burgervaders zegen
voor de vier carnavalsdagen, zo ook willen we onze
schepper getuige laten zijn van onze vreugde en zijn
zegen voor dit gebeuren vragen".
In de jaren na 1974 is de carnavalsmis wat in de vergetelheid
geraakt, maar vanaf 1978 tot nu toe wederom opgepakt vanuit
de gedachte en intentie zoals eerder geciteerd.
Kenmerkend was en is niet alleen dat de Prins en zijn gevolg
de mis meevieren, maar ook dat een gemeenschappelijke viering
van het totale bosuilencarnaval met name in de kerk even zijn
bezinning krijgt.
Bij de naamsbeschrijving is al even melding gemaakt van een
jeugdaktiviteit, nl. het V.L.U.G.-bal. Een kindercarnavalsfeest, georganiseerd door de gymnastiekvereniging V.L.U.G.
De laatste jaren is met name Jeugdland, ·waar dit festijn
plaatsvindt, de gelegenheid waar de Prins op zeer oorspronkelijke wijze verschijnt. Met name Prins Ton I (van Tilburg)
schroomde niet om op de meest originele manieren acte de
présence te geven; ' van het opgebaard liggen op een bed tot
het rijden op een crossfiets. Deze prinselijke aktiviteit
heeft alleen maar bijgedragen tot een verhoging van het al
aanwezige feestgedruis.
Ook de Scouting Ulvenhout kon niet achterblijven en organiseert ieder jaar in zijn eigen "home" een carnavalsfeest,
dat ook met een bezoek van de prins en zijn gevolg wordt vereert.
In 1969 ontstond het zgn. Bejaardenbal dat ook nu nog op de
dinsdagmiddag wordt gevierd. Een carnavalsfeest, speciaal georganiseerd voor de ouder wordende bosuilen en bosuilinnen.
In de latere jaren werd dit een door de bejaarden als groot
feest ervaren gebeurtenis, voorbereid en georganiseerd door
de vrouwen v an de raad van elf, en gefinancierd door de
Ulvenhouts e Horeca.
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Geleidelijk aan wordt duidelij)c dat voor alle groeperingen - ·
die men zich maar kon bedenken een feest was of werd georganiseerd. Bij deze opsomming mag daarom 0ok niet ontbreken de
vermelding van het kindercarnaval, hèt LIMONADEBAL, dat zijn
voorbereiding en uitvoering nog steeds kent door de "goodold"-Blaojurs. Een groot sukses dit limonadebal, mede door
het door de ouders daaraan vastgekoppelde bierhal, dat hen
na afloop het gevoel geeft van een bal-bier.
Vermeldenswaard is tevens het kindercarnaval op de dinsdagmiddag bij . de Fijnproever, alwaar, onder organisatie van de
e.v. de Schuimkoppen, kinderen en ouders hun (laatste) beste
beentje nog kunnen voorzetten.
In 1972 werd voor üe eerste keer in Jeugdland het K.V.O.bal georganiseerd. Het feit dat Prins Bert I in dat jaar
voor het eerst als prins optrad heeft m.i. een duidelijke
relatie met dat bal, dat helaas de laatste jaren een enigszins sluimerend bestaan leidt, maar wie weet...
in de
toekomst.
Ook U.V.V. kon niet achterblijven in de vaart der carnavalsaktiviteiten en organiseerde in die jaren een groots bal,
waar landelijke nationale (show-bizz-)sterren niet ontbraken.
Een gebeurtenis die van heinde en verre bezoekers trok.
Alvorens weer terug te gaan tot de galerij der Prinsen, hoven en raadsleden, rest mij nog een aktiviteit die nooit erg
aan de oppervlakte komt, maar terdege de moeite van het benoemen waard is, nl. het ziekenbezoe~.
Het is een gelukkig goede gewoonte dat tijdens het carnaval
zieken en bedlegerigen worden bezocht. Een groep die nogal
gemakkelijk wordt vergeten, maar op de carnavalsmaandag een
lange tijd van de Prins en klein gevolg in beslag neemt.
Niet alleen een gift van fruit, maar vooral het overhandigen
aan de zieken van het mooie uilenbeeldje, geeft met name langdurig zieken een blijvende zichtbare herinnering.
Laat ons weer terugkeren tot het jaar 1968.
Het tweede regeringsjaar van Prins Willem I. Een jaar met
een eerste, echte Prinsenwagen en een grotere deelname van
de verenigingen bij de optocht~"""Niet alleen in dat jaar, maar
ook in 1969 bleek dat de vele v e r e n i gingsaktiviteiten goed
gekoördineerd moeste n worde n. Ni e t allee n om te voorkomen dat
dezelfde aktivite i te n door a p arte v eren i gingen werden georganiseerd, maar vooral ook om t e bewerk s t e lligen dat op een
goed georganiseerde wijze jaarlijks aan het bosuilencarnaval
kon worden gewerkt.
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De Sticht ing Ulvenhouts Carnaval (S. U. C.) werd een feit in
1969. Het heeft echter nog tot 7 januari 1977 geduurd tot de
S .U. C . door een stichtingsacte echt officieel werd.
Vanaf 1969 had het als overkoepe l ende stichting echter al volop zijn diens ten bewezen. In haar doelstelling is zij tot op
de dag van vandaag ges l aagd, nl . het bevorderen van het carn a valsgebeuren in Ulvenhout.
In 1969 deed zich in het (kleine) hof een belangrijke W1 J Z1ging voor. Toon Huyben gaf vanaf dat jaar gestalte aan Boer
Piet; heden ten dagen als zodanig bijna niet meer weg te denken uit het carnavalsgebeuren . Zijn voorganger, Piet Holtkamp,
kreeg als dank een mooie eretitel, nl. "de baron van het ge n e uk" en verdwee n nadien uit het bosuilencarnaval . Een mooie
Brab a ntse titel, waar je echter boven de Moerdijk (zoals gezegd hij was Hagenaar) zeer moeilijk mee kon pronken!
In 1970 werd het hof uitgebreid.
Bert Rops en Arthur van Oosterbosch gaven acte de présence
als eerste raadsleden. Er gebeurde echter dat jaar meer.
Prins Willem I werd voor het eerst begeleid/ondersteund/ voo rgegaan door echte dansmariekes, zijnde de vriendinnen of inmiddels al vrouwen of verloofden van de Spijkers , welke laatsten tevens van die tijd af hofkapel van de Prins werden.

De eers t e dansmari ekes (1969)
vlnr : Hannie Eising, Annie van Loon, Carla Donkers.
Wilma Binkhorst, Rian Martens, Martha Eising
en Maaike Geppaert

Veel veranderingen dus in dat j-aar, waarbij nog vermeld
dient te worden, dat in 1970 de eerste uitgave van de carnavalskrant met toen al een "stik-veul"-oplage plaatsvond.
In 1971 verscheen een nieuwe figuur binnen het hof, nl. de
"hoppermauwerd" in de persoo n van Frans Carton. · Hadden veel
hoven in het Brabantse een nar, Uivenhout had zijn grootste
mauwerd. Hij liet bij verschillende gelegenheden, . als de
prins ergens kwam, van zich horen. Bij voorkeur op het gemeentehuis, waar hij de nodige politieke figuren onder de
carnavals-loupe kon nemen. Frans Carton omschrijft zijn gemauw, aldus een carnavalskrant-editie, als: "'t wurd toch 'n
bietje uit menne nek lulle hor, waant ik zij al mijn haonteekeningen ·kwijt" •
Nog een kleine verandering vond in het hof plaats in dat
jaar 1971. Arthur van Oosterbosch verdween als raadsheer;
zijn plaats werd toen ingenomen door Johan Stoops.
In 1971/1972 vond Prins Willem I dat het tijd werd zijn staf
en mantel over te dragen aan een ander. Prins Bert I (Rops)
kreeg de taak de Bosuilen feest te laten vieren. Het hof
breidde zich in dat jaar uit met vier raadsheren; de dansmariekes echter werden teruggebracht tot twee: Anja van Aert
en Marlies van Dun.
Prins Bert voegde aan zijn naam toe:"Roppenhorst tot Binkenheuvel", aangevend de opvolging van "den Bink" en de presentatie van zichzelf.
Bert vertegenwoordigde duidelijk de jeugd en met veel élan
voerde hij het Hof aan dat onder de kundige leiding van Prins
Willem was uitgegroeid tot een kompleet tableau. Vanaf het
moment dat Bert prins werq kreeg Willem Binkhorst de vorstentitel. Een eretitel die nadien alleen nog recentelijk door
Ton I (van Tilburg) is verworven.
Prins Bert I heeft ook in 1973 en 1974 het Bosuilendorp geregeerd. Gekonstateerd kan worden dat in vele herinnering vooral het laatste regeringsjaar van Bert nog voortleeft. Het Hof
in 1974 mocht er dan ook zijn:
Prins Bert, Vorst Willem, Boer Piet (Huyben), Frans Carton,
de hoppermauwerd, Jos van Rooy, ~~ hopperceremoniemeester,
Emiel Bogers, de muziekadviseur. Als sekretaris van de Prins
stond daar Jan Besems en de raadsheren deden niet alleen in
aantal steeds meer van zich horen: Piet van Pruisen , Lou
Peters, Wim Rops, Jan Schellekens, Henny Coenraadts. Ook de
hofdames deden hun intrede, nl. de dames van de raadsheren.
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Maar het hield niet op, want Liza van Gils was de hofnaaister
en Rietje Stoof de beschermvrouwe. En dan nog de hofkapel de
Spijkers, die zich geleidelijk aan had uitgebreid: Emiel Bogers, Peter van Loon, Jan van de Broek, Michel Nuyten, Thomas
van Campenhout, Jos van Rooy, Gerard van Dorst, Jan Stevens,
Wim Goossens en Jos Poppelaars.
Op dit moment van deze historische beschrijving de moeite
waard te vermelden, onidat het aangeeft hoe "groot" het bosuilencarnaval was gegroeid.
Op 11 november 1974 vond een prinsenwisseling plaats. Prins
Bert vond het na 3 jaar genoeg.
Prins Frans I (Carton) nam de staf ter hand en ontving datzelfde jaar nog vele prinsen en gevolgen uit de vele carnavalsrijken voor een roemvol prinsengeburenbaJ..
Op zijn eigen wijze kondigde Prins Frans zijn prinsendom aan:
. " ••• onze ouwe prins was jonger dan de nieuwe • • • Ach ja,
sommige mensen moeten lang wachten voor een jeugddroom in vervulling gaat. We hebben ons zelf immers allemaal wel eens gezien als dappere prins die Doornroosje mocht wakker kussen ••
een stuk van mijn droom wordt echt en ik ben daar oprecht blij
om. Ik had illustere voorgangers".
Voor het eerst in de geschiedenis van het bosuilencarnaval was
in 1976, ook onder Frans I, het hof kompleet met elf raadsheren. De eerder genoemde e.v. De Bienaan was daar mede debet
aan.
Even oorspronkelijk als Frans I zich aankondigde, zo ook nam
hij op zijn eigen wiJze afscheid als Prins. Onder het motto:
" ••• Oudere prinsen zoeken gaarne de schaduw" trok hij zich
in 1977 als Prins terug.
In 1977 sloeg de toenmalige voorzitter van de s.u.c., Piet
van Pruisen, de prinsenmantel om zijn schouders, onder de
prinselijke titel: Pierre du Bois. Twee jaar lang heeft hij
met veel verve zijn bosuilenrijk geregeerd; met als een van
de hoogtepunten de indrukwekkende heksenverbranding voor zijn
"prinsenpaleis" aan de Pennedijk.
1977 Was ook het jaar dat Jan Nijenhuis zijn eerste tekeningen
plaatste in de carnavalskrant. Het jaar ook dat de krant de
b n aming kreeg van "den Uilenroep".
Zoals e r praktisch ieder jaar een nieuwe carnavalsaktiviteit
on t tond, zo was er ook onder Pierre du Bois in 1977 het jaar
r voor het eerst een sauwelavond werd georganiseerd . Ee n
i c h carnavalsgebeuren dat zeer aarzelend in de Fazanterie
on, n nu , a nno 1984, is uitgegroeid tot een van de g rootv n m n t n v66r het echte carnaval losbarst.
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Va naf dat jaar had het Bosuilend~rp weer jaarlijks zijn opper1a uwelaar. Veelal was er tussen de wartaal die vanaf de ton
we rd uitgeslaakt, een stevige dosis levenswijsheid verborgen
n in elk geval zoveel humor, dat velen er lang op konden te~
re n. In de loop der jaren namen niet alleen de toehoorders
toe , maar ook het aantal deelnemers.
Ben gebeurtenis, die inmiddels (1983) naast de zaterdagavond
is uitgegroeid tot de zondagmiddag . Naast de jarenlange "hoppenmauwerd" verschenen vanaf 1977 de volgende oppersauwelaars:
1977 - Jan Grauwmans
1978 - Jan Grauwmans
1979 - George Verheyen
1980 - George Verheyen
1981 - Ben Martens
1982 - Janus Jansen
1983 - Janus Jansen •
Na Pierre du Bois begint in 1979 het vijfjarig rijk van Prins
Ton I (van Tilburg). Niet alleen door de lengte van zijn rijk,
maar vooral door de charme en intensiteit waarmee hij prins
carnaval . gestalte wist te geven, zullen tot in lengte van dagen
i n ieders herinnering blijven.
He t kon ook bijna niet anders. Voortgekomen u i t "eigen kweek"
va nuit de s.u.c., had hij niet alleen eerst als raadsheer en
later als sekretaris volop de uil uit de boom kunnen kijken.
Me t name bij de be j aarden en bij de jeugd, alsook bij de zieke n voelde hij dat hij volledig prins kon zijn. Gezien de
reeds eerder geschetste aktiviteiten·kon Ulvenhout zich geen
betere prins wensen.
I n het voorafgaande heb ik van de prinsen enkele typeringen ge9even; aithans getracht iets naar voren te brengen wat typerend
wa s voor de Prins en z ijn jaren. Opvallend als zodanig is tijdens Prins Ton I, dat er vanaf 1979 motto's aan het bosuilencarnaval werden verbonden.
I n 1970 lanceerde Jos van Rooy weliswaar het motto "agge mar
leut het" en in 197 3 opperde Prins Bert "we hebbe overal ut
l ak aon", maar het vast verbinden van e e n motto aan het carnava l gebeurde pas onder Ton I.
Het is inmiddels al een hele l i j st :
1979 - "Agge der bent ton't da dan"
1980 - "We doen 't un ton'tj e hoger"
1981 - "Ton't oe eige wir us"
1982 - "Blaost urn toch gauw op"
1983 - "Doe ok mar gewoon •••• g ij "
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Nog meer dingen wijzigden zich onder de regeringsperiode van
Ton I, of werden althans op onderdelen vervolmaakt.
Prins Ton I zou Ton van Tilburg niet zijn als hij zi c h niet
zou omringen door enig vrouwelijk schoon. Wat prins Willem I
met zijn dansmariekes wel lukte, ging voor Ton I niet op; wel
liet hij zich de eerste twee jaren van zijn prinsdom vergezellen door een hofdame in de persoon van Angeline Bink en de
daaropvolgende twee ]aren door Maria Veraart-Van der Velde.
Ook de huidige Prins Piet VII heeft een "schone-hulp" recentelijk aan zich getrokken in de persoon van Carla Vuyk-Van der
Velde.
In 1976 vond voor de laatste keer de sleuteloverdracht van het
dorp door de burgemeester aan de prins plaats op het gemeentehuis.
In 1977 en daaropvolgende jaren vond deze ceremonie plaats op
de zaterdagmiddag in het Jeugdland, temidden van de vierende
bos-uilen.
In 1980 kwam ook daar weer verandering in en vond de sleuteloverdracht plaats op de vrijdagavond op het Dorpsplein onder
het toeziend grote oog van ons aller Uilien. Een sleuteloverdracht die vooral door de edelachtbare burgemeester en wethouders met misschien wel angst, maar zeker met beven jaarlijks tegemoet wordt gezien vanwege de niet bepaald zachte
temperatuur.
De elfde-van-de-elfde kreeg in de loop der laatste jaren ook
wat meer body. Was het vanaf het eerste begin op die avond de
presentatie van de nieuwe Prins en zijn gevolg, sinds 1981
werd aan dit gebeuren een zangfestival verbonden, d.w.z. een
keuze werd gedaan uit het beste lied dat dan .ook werd benoemd
als het carnavalslied van het komend carnaval.
Niet alleen het muzikale maar ook het carnavaleske sprak een
woordje mee. Nadat dan ook in 1981 en in 1982 de Spetters de
eerste prijs had verworven, kwam het carnavaleske ook aan een
duidelijke beoordeling toe in het jaar 1983. In dat jaar wonnen niet alleen de Spijkers de prijs van het beste carnavalslied, maar verwierven de Zaogurs de nominatie van "goed-carnavalesk".
Voordat ik overga naar de opvolging van Prins Ton I, wil ik
even blijven stilstaan bij een carnavalskapel, die enkele jaren terug een initiatief nam, dat heden ten dage is uitgegroeid tot een spektakel van jawelste. Ik bedoel het SPETTERFESTIVAL.
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Zoals al eerder v ermeld zi j n er in de beginpe r i ode vee l c ar ~
navalsvere nigingen ontstaan. Eèn d aarv an: d e Spe tter s . Toen
zij als vereniging vijf jaar bestonden ontspon zich binne n de
sterke kameradenc lub een plan om "muz i e k-te-g aan-maken". _Hoe ?
Een festival organise r en waarbij de kapellen uit Ulvenhout e. o .
hun beste muzikale carnav alsbeentje konden v oorze tte n. Aldus
geschiedd e in f e bruar i 197 4 voor h et eerst. He t bev i e l e e n
ieder, maar voor a l d e Spetters , z o g o e d, dat laatstgenoemde
het plan opvatte om ze lf ook maar mu z iek te gaan maken . Zo
ontstond da n ook e e n carnavalskape l die inmidde l s zijn mu z ikale spore n hee ft v erd iend.
Wat kape lle n be tre f t is he t Bosui lendo rp b e paald niet onde rbedeeld : d e Sp ij k ers , de Zao g urs, de Spette r s en Mak- Zat, we lke l aatste recen t el i jk - carnava l te n top - a l h un carnavalsl ied voor het jaar 1984 en v olgen de jaren a a nkon d igde onder
het motto ." we gaan door tot we o o i t eens winne n me t di t lied ".

Prins Pi et VII (1984)
(foto Jos Sprange rs)

Nu t erug n aar de prinsen.
Zoals reeds ve r meld het rijk van Prins Ton I duurde vijf j aar .
Op 12 november 1983 werd hij opgevolgd door Pi et VII (Nuy t~n ).
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ULVENHOUT ONTVING PRINSEN
Op zaterdag 8 januari 1983 vond het Prinsengeburenbal plaats in h t Ulvenhouts e Jeu g dland. Voordat h e t feest begon was er een off i ciël e ontvang st door burgemeester Drs. M. van de Ven op het gemeentehuis.
Voorste r i j vlnr: WillemGoossen (Spijkers), Mevr. van de Ven, burg e me e ster Van de Ven, Prins Ton I (Ulvenhout) e n Miel Bogers (Spijkers )
Tweede r i j vlnr: Boer Piet (Toon Huyben, Ulvenbout), Prins Piet er I (Goirle), Baron J ea n Claude des Mains et de Matière (Ginn ek e n ), Prins
L e o I ( Galder), Pri ns Sjaak I (Terheyden), Prins Willem I (Bavel) e n Prins Suus Quklequ (Bre da)
Achterste r i j vlnr: Prins Cees I (Teteringen), Prins Crein v (Pri n cenhage), Prins Kobus I (Dorst), Prins Paul I (Ett en ), Prins Filo I I
(Raamdonk), Prins Adryaon I (Leur), Prins Knillis I (Rijsbergen ).
Uit: "De Stem" d.d. 10.1.1983, foto Hans Ch abot
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Zoals zijn illustere voorganger een prins uit eigen kweek, ook
hij doorliep de s.u.c.-school van raadsheer tot sekretaris.
Een man die al jaren vanuit de achtergrond meegewerkt heeft
aan het volwassen-worden van het bosuilencarnaval.
Prins Piet VII wil niet alleen een prinsen-steek op zi]n werk
zetten, maar daadwerkelijk met heel zijn persoon de bosuilen
en bosuilinnen voorga~n.
Prins Ton I heeft - een goed lezer heeft dat waarschijnlijk al
gemerkt niet zijn staf overgedragen. Prins Piet VII kreeg
uit handen van Vorst Willem I een staf aangeboden namens de
Broederschap . Een stichting, waar ik later even op terug wil
komen.
Traditioneel als Piet VII is ingesteld was zi]n eerste optreden er een van een goede kijk op de historie van het Ulvenhoutse c a r naval. Een van zijn eerste daden was om oud-prins Ton I
te benoemen tot vorst van het Bosuilendorp. Een titel zonder~
wat-voor-bevoegdheid-dan-ook, maar wel, een dui delijk teken
dat verbonden is en blijft aan .een vijf-jarig prinsenschap.
De aankondiging als Prins Piet VII riep bij de toehoorders
v e el verbaasde gezichten op. Er was tot nu toe toch maar een
Piet g e weest, e n dat was nog eens een Franse Piet. Dit aantal
zeven geeft als tussentijdse balans aan dat hij de zevende
prins is van h e t Bosuilendorp.
Me t de k oms t van Prins Piet VII verdween tevens een inmiddels
zeer vertrouwd figuur uit het Bosuilendorp, nl. Soeur SUC.
Een non, di e aanvankelijk vanuit de carnàvalskrant kond deed
ov er haar kloosterleven, maar de laatste jaren tijdens de
sauwelav onden op een geweldige manier zeer plastisch vorm gaf
aan haar non-zijn.
Tot nu toe heb ik geen melding gedaan van een wel zeer belangrijk o nderdeel van het carnaval nl. de financiën. Hoe je het
ook wendt of keert de organisatie van een zo ingrijpend feest
als carnaval kost geld. We zien dan ook dat de eerste jaren
alle zeilen werden bijgezet om financieel "rond te komen".
Vo oral wi nke liers/middenstand werden . vriendelijk benaderd.
Zelfs werd ee n e nkele keer een heuse loterij georganiseerd.
Gelu kki g heeft op een gegeven ogenblik d e gemeenteraad ook
inge z ien dat h e t carnav al binnen de gemeente grenzen een festijn wa s voor a lle ingezete nen. Subsid ie k on d an ook niet uitbli j ven .••• e n ald us g e schi e dde. De s.u. c . kreeg jaarlijks een
subs idie. I n 19 7 4 ontstond echter ook, onde r aanvoering van
- hoe kan het o ok anders - oud Prins Willem I het initiatief
om e en broeders chap in te stellen van inwoners uit Ulvenhout,
die voor het lidma atschap een kontributie betaalden van
f 111, 11 per jaar. Een zeer groot d ee l
van dit bedrag kwam

ten goede aan het Ulvenhoutse carnaval. Het overige werd besteed aan de "sier ende plesi~r i• van de broeders zelf.
Een van de vele aktiviteiten van de broederschap is dat ziJ
bij de installatie van een nieuwe prins hem een staf overhandigen; hetgeen ook als zodanig geschiedde op 12 november 1983.
Ook binnen het hof kreeg het financiële aspekt een verpersoonlijking. Aanvankelijk beheerde Wim Rops, als penningmeester,
onder Bert I het geld. Tot het moment waarop een zeer markante
persoonlijkheid als zgn. "opperschenker" werd toegevoegd aan
het hof van Pierre du Beis, nl. Jan Eising. Had hij zich tot
die tijd voornamelijk bezig gehouden met het filmen van het
Ulvenhoutse carnaval, vanaf het moment dat een echt bewaken
van de "kas" een vervolg moest hebben, werd een "drin(k)end"
beroep ge~aan op Jan Eising. Omdat carnavalsfinanciën veelal
gepaard gaan met het schenken van geestrijk vocht, lag de
titel "opperschenker" voor de hand.
Met het weggaan van Jan Eising werd de financiële traditie
binnen het hof voortgezet door Piet Bink, carnavalesk gezegd:
Piet Cent.
Overigens leeft de persoon van de "opperschenker", Jan Eising,
nog steeds voort binnen het hof. De trommelaar van de Spijkers
slaat nl. sinds enkele jaren op het zgn. "Jan Eising-trommeltje".
Deze historische beschouwing loopt ten einde. Zoals in het begin reeds gesteld: het is een globale opeenvolging van feiten
en gebeurtenissen .
Velen werkten mee aan het carnaval in Ulvenhout tot de huidige
bloei te brengen. Het zijn te veel namen om allen op te sommen.
Daarom wil ik me beperken tot de prinsen. Dat waren in chronologische volgorde:
SEijkers:
1966 -

Gaston I

Thomas van Campenhout

Bosuilen:
1967-1971
1972-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1983
1984

Willem I
Bert I
Frans I
Pierre du Bo is
Ton I
Piet VII

Willem Binkhorst
Bert Rops
Frans Carton
Pierre van Pruisen
Ton van Tilburg
Piet Nuyten

Ik heb zoveel mogelijk getracht de echte historisch e lijn te
bewandelen, maar te~ens ervaren dat op vee l onderdele n een
nadere detaillering op zijn plaats is, zel fs noodzake l i jk is.
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Misschien een volgende keer!
Het vorenstaande heeft alleen als doel om bepaalde feiten nu
al vast te leggen.
Tijdens dit slotakkoord bekruipt mij echter gelijk het gevoel
en de gedachte dat mij omklemt tijdens de jaarlijkse heksenverbranding op de dinsdagavond van carnaval, nl. "het is zo
welletjes geweest", "het was me w·e l weer een goed intens, uitputtingsfeest, maar wè nemen er nog een en gaan dan weer over
tot de orde van de dag".
Ik hoop alleen dat lezer dezes niet na afloop van dit relaas
uitgeput in zijn stoel of bed valt. Mocht dat zo zijn
"LAAT" dan "OE EIGE MAR HORE •••• ": het carnavalsmotto van 1984,
dat ik u nog schuldig was.

Nog een speciaal woord van dank aan al miJn informanten waarmee ik lange of zeer korte gesprekf.en heb gehad:
Willem Binkhorst, Toon Huyben, Bert Rops, Piet Nuyten, Thomas
van Campenhout, Miel Bogers, Jos van Rooy, Ad Frijters e.a.

IN MEMORIAM ANNA DEKKERS-HAMEL
door Jan van der Westerlaken
Op 30 december 1983 is An Hamel, weduwe van Marinus Dekkers,

na een jaar vol tegenslagen vrij plotse~ing op 83-jarige
leeftijd overleden te Breda.
Zij heeft de heemkunde altijd een warm hart toegedragen.
Zij hield van het dorp en de streek waar zij geboren was.
Zij hield van muziek, van de natuur en van kontakten met
anderen. Daarom was zij lid van verschillende verenigingen.
Vanaf de oprichting in 1951 is zij lid geweest van de heemkundekring Ulvenhout totdat deze in 1953 weer opgeheven werd.
Daarna is zij lid geworden van de heemkundekring Breda.
Zij was één van de eersten, die lid geworden is van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, toen die in 1975 opgericht
is.
Zij nam trouw deel aan de meeste aktiviteiten van onze heemkundekring.
Zij genoot van de vele gezellige heemavonden, die we in de
Fazanterie gehouden hebben.
Wij zullen haar missen.
Dat zij moge rusten in vrede.
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CARNAVAL IN GINNEKEN
door Ann van Gils
' t LESTOGENBLIK EN ZIJN BARONALE GESCHIEDENIS 1958-1984
Het Ginnekens carnaval is net als het Bredase na de oorlog
weer opgebloeid en gevierd. Ging dat eerst onder verenigingen, besloten clubs en horecagelegenheden, later zou dat
Ginnekens carnaval worden voorgegaan door een Baron.
HOE HET EEN EN ANDER TOT STAND KWAM
Om enige achtergrondinformatie over het ontstaan van ' t
Lestogenblik te vergaren, wendde ik mij tot de allereerste
Baron Jan van de Bilt, die naast zijn eigen belevenissen
mij ook nog een en ander overhandigde uit die tijd zoals
"de Lekbak", destijds het officieel orgaan van ' t Lestogenblik. ( 1)
DE NAAM ' t LESTOGENBLIK
Men besloot in 1958 mee te doen aan de carnavalsoptocht in
Breda en bij de inschrijving kwamen zij tot de ontdekking
dat zij nog geen naam hadden.
Omdat de inschrijving op het allerlaatste moment gebeurde
koos men voor de naam "'t Lestogenblik".
Van 1958 tot 1962 ben i k het archiefspoor bijster, maar zoals uit het onderstaande zal blijken, is er in die jaren
niet zo erg veel gebeurd. (2)
UIT DE "LEKBAK"
1962:
In 1962 was er voor het eerst sprake van een officiële ledenlijst. 13 Heren en 7 dames vormden de vereniging.
1963:
In dit jaar wilde de vereniging een grote loterij organiseren,
dit om de onkosten van de in haar schoot geworpen pompfeesten
te kunnen dekken. Een verzoek in die richting werd gedaan
aan B. & W. v an Breda. Hierover werd afwijzend bes c hikt. Di t
feest was, aldus het college, niet onder te brengen onder liefdadigheid, bevordering v an de wete nschap, kunst of a l gemeen b e lang.
Wat te zeggen v an de kunst een pomp droo g te l e ggen d i e a l
lang geen water meer geeft, de bevolking e r dan op t e wi jzen
dat het in het algemeen belang is dat ze dan maar w t anders
drinken (bier) in de . wetenschap ve rke r ende dat dit de " liefdadigheid" za l bevorderen.

148
I n 19 6 3 werd trouwens de vereniging gereorg aniseerd.
"'t Lestogenblik", voortkomende uit de R. K. Gymnastiekve reniging St. Christophorus, en daarom alleen toegankelijk voor leden van deze vereniging, zette ha'ar deuren open voor "andersdenkenden".
In 196 3 ook een officieel carnavalslied op de wijze van Hand
in Hand kameraden, van tekst voorzien door Henk Veltman.
1964:
In dit jaar werd voor het eerst besloten tot de viering van
de lle van de ll e over te gaan. De bedoelingen waren goed,
maar het feest viel volkomen in duigen, er kwam bijna .nieman d opdagen.
1965:
In dit jaar het hoogste ledental, 12 dames, 15 heren e n 2
juffrouwen (in 1967: 39 dames en 49 heren).
1966:
Het hoogtepunt uit 1966 was wel de fusie met de Ginne kense
Carnavalsvereniging "De Vaten" . Als motivering voor deze
fusie geeft het archief als redenen op:
Het bestuur acht het noodzakelijk dat een fusie met e .v.
"de Vaten" tot stand komt. Dit om de aktiviteiten van
onze vereniging niet onnodig te bemoeilijken.
Tijdens een vergadering werd besloten dat de leden van de
voornoemde carnavalsvereniging individueél tot onz e vereniging zullen toetreden, dit om de opheffing van voornoemde
vereniging te vergemakkelijken.
1967:
Zo zal ieder lid u kunnen vertellen was het jaar 1967 het
jaar v an de . "bootreis". Een 17 uren durend feest dat door
alle deelneme rs werd ervaren als het "einde". Deze bootreis
werd gehouden op 8 april van dit jaar.
Een eerste kennismaking met de vereniging, dit ook tij dens
de bootreis, was die met Jan van de Bilt. Jan stond van het
begin af al bekend als fanatiek. Op een verzoek van Wi l lem
Si e gmund, die t oen niet in het bestuur z at, Jan ook te
plaats e n in de t o enmalig e "Marktcommissie" v er telt het verslag :
Het b e stuur voelt e r n ie ts voor twee zo fanatieke kra chten in één c ommissie same n te breng e n. Als dit zo aan
J a n v an de Bilt wordt u itge l egd z al hij wel positief
reag eren.
Ni e ma nd voorz ag t oen de bliksemcarrière waaraan Jan toe n beg on. (3)

Baron Jean Bernard van de Bilt le Dernierre d u Moment
(1968 - 1970) voor Kasteel Bouvigne in gesprek met Wi m
Siegmund .
Jan van de Bilt: "Ti jdens die bootreis , d i e met een ploeg
van + 60 personen werd gemaakt en die uniek was voor d i e
tijd~ gaf ik me op als lid. Ik was zo door het do ll e heen ,
dat ik een optreden op de boot verzorgde door een i mi tatie
van de toe nmali ge pop-zanger " Johnny Ray " . Voor dat i k het
wist was ik voorzitter en ben dat ook j aren gebleven ."
DE BARON
In 1968 is eigenlijk de creatie van de Baron geboren . Men
wilde binnen ' t Le s togenblik een voorganger in de carnavalsleut , maar men zocht naar een a ndere figuu r dan een
Pr i ns . Me t de figuur van de bar on kon je alle kanten uit e n
iede r een vond dat een geschikt i dee . Om de Baron dan ook nog
een achtergrond mee te g even, waarop de ev n m tl n later
gestoeld zou den worden , werd Wi m Siegmund b n
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Wim is historisch onderlegd:in de Ginnekense geschiedenis en
niemand beter dan hij, kon aan die historische achtergrond
invulling geven. En zo gebeurde dat. Wim Siegmund heeft in
1977 die historie opgetekend en in boekvorm uitgegeven. Dat
boek met de titel "De Baronnen van Ginneken", bevat een sublieme beschrijving van het Ginneken-carnaval met zijn baronale achtergrond. Het leek mij dan ook voor de hand liggend, om daaruit (met.toestemming overigens van de auteur)
enige citaten te lichten, die ik u zeker niet wil onthouden (4).
over het geslacht "Le Dernierre du Moment" vertelt W. Siegmund de volgende geschiedenis.
DE GESCHIEDENIS VAN OME KAREL UIT HET GESLACHT
LE DERNIERRE DU MOMENT
"Uit het huwelijk van Baron Claude le Dernierre du Moment
en Vrouwe Monique werden twee nakomelingen geboren Guillaume en Charles. De laatste zou drie eeuwen later de belangrijkste persoon vormen in de Lestogenblikfamilie.
Charles werd geboren op 25 mei 1601 in het voorouderlijke
slot La Troupe. Hij groeide voorspoedig en naar ieders tevredenheid op tot zijn 22 jaar. Daarna sloeg hij om als
een blad aan een boom. Bij een bezoek uit Parijs van een
adellijke oom mocht Charles de wijnbeker hanteren en nogal
zeer frequent die dag en de Jonker kreeg een geweldig stuk
in zijn fiets en hij had de smaak te pakken.
Hij hield zich in het vervolg liever op met het gewone
volk uit het dorp, in plaats zich om de wijngaarden van
zijn adellijke vader te bekommeren. Ook kwam het meerdere
malen voor dat hij het leven van de dorpsmeiden zoet en
daarmee het leven van zijn familie zuur maakte •••
Om kort te gaan, Jonker Charles maakte het zo bont, dat
tijdens een familieraad werd besloten dat Jonker Charles
dienst zou nemen onder Medina, die juist een leger samen
stelde en ter veldtocht zou gaan.
Jonker Charles werd als luitenant ingelijfd bij de ruiterij met een wedde van f 1250.16.0 en nog eens een jaarlijkse uitkering van f 9000.50.0 van zijn adelijke familie
als hij maar vertrok.
Op 27 augustus 1624 duikt de feestende Jonker op als hij
met de Spaanse veldheer Medina Ginneken binnentrekt.
Voor Jonker Charles was dit het eindpunt. Hij kocht zich
een woon gelegen aan d e rivier de Mark en hij noemde dit
"Mon Plaisir" (het huidige Bouvigne) •
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He t is g oed dat de oud e Baron hem hier n ie t kon gadeslaan.
Was h et zo dat hij in la Braë halle in conflict kwam met
zijn familie omdat hij zich overgaf een uitbundige feesten,
dit alles kon niet in de schijn staan met hetgeen op "Man
Plaisir" en Ginneken op stapel werd gezet. Hij werd geregeld gezien in de dorpsherberg "De Vraghtwagen".
Hij hield zich daar gewoonlijk op met het gewone volk of
met z ijn strijdmakkers, die zich na de strijd van de dag
ook wel eens wilde v e rpozen. Door het gewone volk, dat
hoofdzakelijk bestond uit schaapherders en turfstekers
werd hij nogal eens bespot (heimelijk dan) om zijn keurig
uiterlijk en z ijn deftig voorkomen. Dit wantrouwen verdween echte r snel, omdat de Jonker de gewoonte had gereg eld d e glaz en -v an de a anwezigen vol te laten maken.
Met zijn d u caten werd kw istig gestrooi d, tot ieders genoe g en mogen we wel zeggen, daarbij d e waard van de
"Vraghtwagen" niet als laatste genoemd.
Op e e n keer liet hij zijn wapenschild (een eigen ontwerp)
bove n de tapkast hangen, dit tot groot plezier van de
aanwezigen, al snapten zij van de spre uk d ie er op stond
"TWO BEER OR NOT TWO BEER" geen snars.
Meestal groeide een dergelijke bijeenkomst uit tot een
gro ot f ee s t. Niets was dan te gek voor de Jonker.
De feesten die door de Jonker werden gegeven werden hoe
langer hoe tal r ijker.
Cha rles werd bij het gewone volk te Ginn eken zo populair
dat hij "Ome Karel" werd genoemd. Niet openlijk natuurlijk
of in d e d ire c te omg ang , want hij ' stond erop dat hij met
respect werd bejegend. Deze naamsaanduiding werd gebruikt
als zijn handel d o or h e t gewone volk werd besproken.
In geuren en kleuren werd verhaald welke "streken" hij nu
wee r had u itg ehaald. Zo g ing bijvoorbeeld van mond tot
mond dat hij een nieuw fe e st had ingesteld, dat hij de
"VASTELENAVOND" had ged oopt. Het bleek een feest te worden v an erge ruwe op ze t . Ma ar ook een feest dat de eeuwen
he e ft kunne n t rots e re n, nadat het een zekere verfijning
h ad onderg aan.
Dat het "Ome Kare l" bes li st nie t voor de wind ging in diverse
z ake n, v e r haalt " he t Ba r onne nbo e k", z oals aanvallen op de
brouweri j en van de j onker, d b u rge rwa c ht, een aanval op het
g r ond g ebie d "Mon Plaisir" e n d a t all e s k wam op het geweten
v an de s c hout en s c hepe n en v a n die t ijd . Re de n van inzet:
"Ome Karel" als de wied eweerga kw ijt t e k u n n e n raken.
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Enkele citaten uit de aanval op "Mon Plaisir":
"In 1672 meenden schout en sc.h epenen wederom een afdoende
maatregel gevonden te hebben. Zij begonnen een geschil met
Princenhage om het grondgebied ten westen van de Mark.
Als het mogelijk zou zijn di.t gebied te erkennen als dat
van Princenhage, qan ontstond de mogelijkheid om Ome Karel
(zijn grondgebied lag in dit omstreden stuk) als ongewenste
vreemdeling uit Ginneken te zetten en te houden. Maar ook
nu weer bleek hoe populair de Jonker bij het gewone volk
was. Het waren dan de getuigenissen van de "gewone man" die
voor dit snode plan een stokje staken. Ware heldenmoed was
hiervoor nodig, want het dwarsbomen van de leiders in die
tijd kon niet zonder gevaar voor lijf en leden worden genoemd. Met name is hier te noemen d~ Ginnekenaar Athonius
Wijtman, welke op 25 februari 1667 onder ede verklaarde:
••••• Dat sijne vader als hoevenaer int jaer 1609 ende
daer naer verscheyde jaeren achter den anderen opde cleyne
hoeve van Boeverije (Bouvigne) toecomende Sijne Hoogheyt,
heeft gewoont.
De limiet ende paelscheydinge aan het Mastbosch tussen
Ginneken ende Hage (Princenhage) is geweest ende soude
alsnu noch syn op seckere oude heerbaan die bij de ventwaegens, comende deur Ginneken ende rijdende naar de
stadt Antwerpen, wierde bereden ende "gepasseert, welcke
oude heirbaan was loopende neffens den gracht aende west
zijde vant Mastbosch ende laetende aende west sijde van
deselve baen leggen seecker erff genaemt Peeter Paters
Steeken, met verscheyde andere heyvelden •••• ;
Deze getuigenis was een doorslaggevend bewijs dat de
grens tussen Ginneken en Princenhage liep over de Galderse
heide, richting Meersel. De snode daad van de Ginnekense
schout en schepenen werd wederom niet met succes bekroond.
DE LAATSTE STREEK VAN SCHOUT EN SCHEPENEN
"De finale afdoening tus s en het Ginnekense bestuur e n Ome
Kare l v ond plaats in 167 2 . Men trof toen Ome Karel recht
in het hart, door in dat jaar de viering van de vastena v ond t e ve r b ieden".
"Zij li eten in dat jaar de volgende proclamatie uitvaardi g en :
Alsoo d e Heeren Schouteth ende Schepenen alhier in Ginneken ende Bavel indachtj_ch sijn geworden, dat bij de vrijgesellen me yskens ende andere persoonen in voorleeden,

gepasseerde vastelavonttijden werden gepleeght groote
wulpsheijt ende dertelheden ;- met het rijden ende tr~cken
van gansen, cluppelen van hanen, hinden ende andersints,
uiyt welcke voorseyde wulpsheijt; dertelheden niet en can
voortcomen als grote ongelucken.
Om dit voor te komen, te meer daer door haer in considiratie is genomen, dat hij niemant ter werelt in dese bedroeffde conjuncture van tijden eenige wulpsheyt ofte
dertelheyt en behoort en mach gebruijckt worden, maer ter
contrarie een leven in een nederich ende demoedich gemoet,
soo doen dan de Heeren Schouteth ende Schepenen mits desen
wel expresselyck verbieden.
"Dat het vieren van de vastenavond verboden werd sloeg in
als een bom. Zij hadden er zich al weken op verheugd, temeer omdat Ome Karel had aangekondigd er dat jaar een
groot feest van te zullen maken. Men stroomde. naar de Ginnekenmarkt, ondanks dat de kerkklok niet was geluid, Met
driftige gebaren werd de zaak besproken. Men kon het aanzien dat de bevolking in heftige beroering was gekomen".
"Ome Karel verscheurde de proclamatie en deelde met luide
stem mee: Gij zult uw feest hebben, daer en stae ik voor

in".
"Het feest is er gekomen".
"Het krieken van de dag was reeds door een zwak ochtendgloren op te merken, toen de zaak uitlekte. Tussen de
laatste feestgangers repte zich een ~an de raadsklerken
naar "Mon Plaisir". Het had lang geduurd voor hij in de
gaten kreeg wat er broedde.
Zeker, hij had tal van geschreven stukken moeten bezorgen
aan de hC:,ge heren. Zelfs in Breda, maar daar hij lezen
nog schrijven kon viel daar niets uit wijs te worden. Het
was nog een geluk te noemendat hij de enkele woorden had
opgevangen welke de schout. in overmoed, wat te luidelijk
had uitgesproken. Hij was naar de kamer van de schout en
schepenen ontboden met een karaf wijn. Toen hij de deur
opende hoorde hij de schout roepen: "Als den haene kraaje,
dan en heb ik u. Dan sult ghy tot Uwen Hellenvaert den
Ginneksne kerker van ' t binnen kunnen gevoelen. Dan en
sal uw croeg getralied zyn en Uwer metgesellen de muiysen
ende de ratten".
"Nu spoedde hij zich voort om de Jonker te waarschuwen.
Toen hij "Mon Plaisir" bereikte was het enige wat hij nog
kon uitbrengen: "Sy qomen, maeckt U weg van hie r ". Hoe het
verder is gegaan kon niet achterhaald worden. Heeft de ·
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Jonker zich nog enige tijd schuil gehouden bij een vriend?
Of is hij spoorslag naar veiliger oorden v ertrokken ?
Wel staat vast dat hij die "Vastelenavond" (in 1672) voor
het laatst te Ginneken werd gezien. Hij had op eenenzeventigjarige leeftijd zijn dierbare Ginneken verlaten om er
nooit meer terug te keren.
Een diepe duisternis viel over het Ginnekense land, dat
geplaagd werd door bittere tijden. Het eens zo fraaie
"Mon Plaisir" kwam in verval en na verloop van tijd waren
over de Jonker alleen nog maar sages bekend".

de naeme van de schouteth enqe schepen d ie my ' t leve n
verder bedierven en er den oorsaeck van waeren dat ik
mijn dierbre Ginneken moest laeten sien mi jne rug.

GINNEKEN BIJNA DRIE EEUWEN LATER, ANNO 1968
De legende wil dat Niek van Vegten bij de verbouwing van ziJn
winkel aan de Ginnekenmarkt, bij het repareren van de vloer
op een metaal geluid stuitte. Bij nader inzien en veel graafwerk kwamen overblijfselen boven van "Ome Karel", gebruiksvoorwerpen, testament, etc.
Hij wist, oude franse adel, dat is zeker.
De drinkkannen, die werden opgegraven hadden de vorm, evenals
het wapen dat door het vuil heen was te onderscheiden en wezen op een adellijke afkomst en de nog leesbare maar aangevreten tekst vertelden dat de kannen aan het huis " Le Dernierre du Moment" moesten hebben toebehoord.
Ook de perkamenten rollen waren niet zonder waarde, want zo
opgeborgen en bewaard moesten zij wel een gewichtige inhoud
bevatten. Ze waren door hem met enige reoeite te ontcijferen,
omdat hij het oud-Hollands enigszins beheerste. Na enige rollen vluchtig te hebben doorgekeken was het hem duidelijk dat
het niet mis was wat daar werd verhaald. Het betrof een rijke
edelman van Franse afkomst die jaren geleden in Ginneken
moest hebben gewoond. Wellicht een goede geda_c hte dit eens
te laten zien binnen een Lestogenblik-vergadering waarvan
hij als bestuurslid deel van uitmaakte. Hij wist dat daarbinnen enige lieden vertoef den die nogal op de hoogte waren
met de Ginnekense geschiedenis".

- De j u i s t e g a ng v an zake n b etr e ff e n de de aanwez i gheid
van de oude Bar on t e Ginneke n z ou gedetaille erd worde n
nageplozen en beha l ve op schri f t ges t e l d ook we r e ldkundi g worden gema a kt. De t oenmalige s e kretaris , Dhr.
W. G. Si egmund , kre eg daartoe e en opdrac ht.

Het sierlijke handschrift onthulde dat, vlak voordat Jonker
Charles Ginneken moest verlaten, hij de titel van Baron verwierf. Deze titel zou de inzet gaan vormen voor een volledige rehabilitatie van de Jonker te Ginneken •••
In de perkamenten rollen werd gesteld:
Hy die myne naem vrywaert ende schoon hout van iederen
smet, vermaeck ik mijnen titel als ' t Baron van ' t Huiys
le Dernierre du Moment.
Hij magh nimmer offte nooit over zijne lippen doen comen,
offte dulden dat sulkx in zijnen omgevinge worde gedaen,

Met een waardige krullende naamstelling w~rd dit dokument
door Hem onde rtekend. De laatste handeling op Ginnekens
grondgebied.
In een e lftal v e r gadering e n we r d b innen "'t Le stogenblik"
bekeken hoe te hand elen e n t ot s lot we rd de vólg ende beslis s ing g e nome n.

- Ter ere van Baron Charles zou een borstbeeld worden
o nthuld en gedurende driehonderdvi jfenzestig dagen
per jaar publiekelijk te Gi n neken worden tentoongesteld. (Dit b orstbeeld staat v anaf deze tijd tentoong e ste ld in Hotel Café Rest. "Marktzicht", het " home"
v an ' t Lestogenblik".
- De zich voor de titel kandidaat stellende leden zullen
zich de titel Jonker verwerven.
- De geërfde titel v an Baron zal jaarlijks worden toegewezen binnen een daarvoor opgez~t geheim Conclaaf.
- De gekozen Baron zal de naam van het geslacht "le
Dernierre du Moment" aan de zijne mogen toevoegen.
- Hij zal te Ginneke n mogen regeren als een feodale vorst
en er een g epa s t e hof houding op na mogen houden.
- Alle baronnen d ienen na één jaar zich te voegen bij hun
voorv adere n e n zullen op een voor hen passende wijze op
de Ginnekenma rkt worden "begraven". De plaats welke Ome
Karel zo lief had.
- Alzo doende ging "'t Lestogenblik" in conclaaf en koos
zich een Baron, b i jna drie eeuwen nadat Baron Charles
le Dernierre du Moment was heengegaan. Waarvan acte.
- De dokumenten wa a r over in dit artikel gewag wordt gemaakt schijne n, z o werd mij, Wim Siegmund, verteld,
bewaard t e wo rde n in Parijs. Dit om verv reemding bij
voorbaat u it t e . kunne n sluiten.
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Ge wapend met de geschiedenis en het optreden van Jan van de
Bilt, die dat voor die gelegenheid op de Franse tour deed,
werd de eerste baron gecreëerd, die de naam ontving van·
"Baron Jean Bernard van den Bilt le Dernierre du Moment;'.
De eerste kostuums werden gemaakt.
De uitgaven waren groot en de inkomsten klein.
Er moest uiteraard ook een conclaaf komen en een onderkomen.
Dat onderkomen was toen in "Het Tijgerhol" onder de Laurentiuskerk. Het was allemaal onherkenbaar voor Ginneken maar
het sloeg wel aan. De aankomst van de Baron werd een heuse
happening en de pompdrooglegging werd druk bezocht. De Baron
was een leven van 3 jaar beschoren en bij elke begrafenis
op dinsdagavond klonk de kreet: "Le baron est mort vive le
baron".
'
De figuur van "Ome Karel" is van Wim Siegmund.

157
He t Lestogenblik heeft deze eeuw de volgende baronnen uit
he t geslacht "le Dernierre du Moment" gekend:
1968-1970 Jean Bernard Van de Bilt le Dernierre du Moment
(Jan van de Bilt)
1971-1973 Antoin Henri de la Mièrte le Dernierre du Moment
(Toon van Miert)
1974-1975 Jacquet Peinture de Sale le Dernierre du Moment
. (Jac. Kriens)
1976-1977 Pièrre Philippe Légume des Oncles le D. du M.
(Pieter Oomen)
1978-1980 Louis Charpente à Salut le Dernierre du Moment
(Loek Rompa)
1981-1983 Jean Claude des Mains et de l:a Matière le D. du M.
(Joop Lodders)
1984-

Antoine Presque Deux le plus Lourdikke le D. du M.
(Anton Feskens)

Van de simpele pompdrooglegging (er werd een emmer onder de
pomp gezet) werd overgegaan tot een wat meer professionele.
Maar ook dat was in den beginne roeien met de riemen die je
hebt en zo kon het gebeuren, dat Henri ' t Sas de Prins van
Breda toesprak, staande op een kistje.

Het borstbeeld van Ome Karel geflankeerd door de portretten
van twee van zijn opvolgers:
Baron Antoin Henri de la Mièrte (links) en Baron Louis
Charpente à Salut.
Toen begon carnaval zich groots te ontwikkelen en ontstond
er spontaan een boerenparlement, die door enkele intellectuelen werd opgericht. Zij bonden zich aan een gift van
f 10~,--, waarvoor zij dan weer een schild ontvingen en lx
per Jaar werd een "rondje Ginneken" gemaakt met het boerenparlement, baron met gevolg en de hofkapel.
De horeca-gelegenheden speelden in op dat gegeven, wat
Thijs van der Molen nog eens een keer inspireerde om een
h
k o e in zijn zaak op te stellen.
·
rd rond de carnavalsviering zo druk, dat een dagelijks
· uu nodig was. J. van de Bilt, de eerste baron en eerste
r , is aktief bestuurslid gebleven tot 1976.

BARONAAL GEVOLG
Door de jaren heen ziJn e r nogal wat p e r soonlij khe d e n toegevoegd aan het Baronale g e volg.
Naast de Baron, die vanuit Parijs wordt ben o md e n t e vens
e revoorzitter is, komt:
n tev e n s voor- de Grootvizier (re c h terh a n d ) ,
zitter van het c ollege van protoc ol (
c o l lege wat carnavaleske vorm geeft aan h
h 1 g b ur n ).
Dit is feitelijk de voorn ams
unk i ,
verlengstuk van d e Baron , z ijn v
- Zegelbewaarder (teven s vi c - vo o
protocol).
- Luitenant-kapitein- ge n r
ron 1 ga rde ( c ommandant gardisten).
- Archivaris - college van
oco
- Kroniekschrijver - coll
0 oco
- Rentmeester.
- Opperkamerheer.
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- Het college van protocol is een overkoepelend orgaan.
Zitting daarin hebben vertegenwoordigers uit de diverse
die nsten.
- Kanselier (hij heeft de zorg voor de onderscheidingen) •
- De Jonkers : officieel is het zo, dat uit de jonkers de
baron voortkwam. Later de hoffelijke stappers, die nogal
eens tot de orde we.rden geroepen door de grootvizier.
Verder:
- hofdignitarissen (slotvoogd, kamerheer, opperstalmeester,
ambassadeurs)
- hofluitenant
- hof dames
- kamerdie nare n
- h ofk ok, pater, hofcoupeuse, hofcomponist, hoffotograaf,
hof nar
- garde.
STUNTS
Stunts waren voor en tijdens carnaval in overvloed, zoals:
- Brieven aan Van Agt om toestemming tot oprichting van de
baronale garde met Lt.-Kapt.-generaal.
- Duiken naar het verleden.
- Seanc e (oproepen van Ome Karel).
- Gre ns Ginneken-Breda.
- Conc laaf van ambassadeurs van Breda (Baron en hof houding
zulle n nooit Bredaas grondgebied betreden z onde r toes temming te vragen aan de ambassadeurs.
- Geheime Vierschaer.
- Antecedentenonderzoek : onderzoek naar blauw bloed.
- Pre sentatie van de baron.
- Sc hilde rij Las Lanzas.
- Bruiloft van twee der baronale bedienden, terwijl de ambt e naar v an de burg erlijke stand zijn werk deed, hie ld
Bar on Jean Claude een zwaard van genegenheid boven de
hoofden van de trouwlustigen en liet hen uit een goudomrande beker de wijn van de liefde drinken.
- 300 Jaar Ginnekens carnaval.
- Aa rs c hot.
- Carna v a l s krant.
- Grote Kr o nie k b o e k (1. 0 0 m. x 1. 20 m. ) me t 4 c m. dikke s loten . Hierin worden a lle name n van onde rs cheiden p e rsone n
opgen ome n.

Baron Antoine Presque Deux l e plus Lourdikke le Dernierre
du Moment (1984) aan de s l otpoort van Bou vigne .
DE BEGRAFENIS VAN DE BARON
Voor h e t Baronnen-tij dperk we rd ook al een begraf e ni s gecreëerd, zij he t dan een heel simpele . De penningmeester
werd op een leer gelegd en v anuit een raam v a n het thuishonk Moeke Brau e r s naar buiten gedragen , dan drie maal rond
de p omp gedragen en op dezelfde weg weer terug naar Moeke .
Nu is de b egrafenis van de Baron ui t gegroe i d tot een, d i e
zo u niek is, dat van h e inde e n verre belangste lling bestaat
voor deze carnavalsact .
De stoet, die dan ver rek vanaf het Oranjepl e in , wordt
voorafgegaan door we nende famili e l e den , voor de z e ge legenh e i d met zwarte zak do k n, carn val eske geesten , kettingdragers etc . etc.
De Ba r on zelf wordt gedr gen o
n d ra gbaar gevolgd door
z ijn paar d , met omge keerd 1 rz n . Door diverse kapellen
wordt de d odenmars gespee l d op o mflo r st tr' ''v:iels .
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Enfin, het is allemaal zo vreselijk echt dat u d t
zelf
t
.
,
a maar
moe gaan zien. Het hoogtepunt vormt altijd weer het
momen~ dat de Baron na een uitgesproken grafrede in een
container wordt gedeponeerd en dat is dan weer het sein m
de laatste uurtjes die nog van carnaval resten, uitbundige
te vieren.

AANTEKENINGEN:

* * * *

1. Lekbak ( 1967)
Orgaan van 't Lestogenblik, waarin de voorgaande jaren
beschreven zijn.
Redaktie: W. Siegmund, A. van Miert, F. Brauers,
J. Verschuren, E. Middelkoop, A. Reynart en Poulus
Enkele passages uit deze Lekbak zijn in dit artike~ overgenomen.

2. Wellicht kan een van de lezers van dit tijdschrift zijn
of haar ervaringen tussen 1958 en 1962 op schrift stellen
voor een volgend nummer van dit blad.
3. Tot zover citaten uit "De Lekbak".

4. ~De B~ronnen van Ginneken" door W.G. Siegmund, de jubieumu.i tgave van de Stichting Ginnekense carnaval "' t

Lestogen~li.Jé'; Een aantal passages uit dit werk zijn met
toestemming van de auteur in dit artikel opgenomen.
5 • De schrijver van "De Baronnen van Gi~eken" Wim s ·
d
zal •t
· ·
·
,
.iegmun ,
m.IJ niet euvel duiden, wanneer ik enkele van zijn
passages heb ingekort of overgeslagen.
Het zou allemaal niet in dit boekwerkje van Paulus hebben
gekund. Het gesignaleerde boek is overigens het lezen
waard, vooral voor diegenen, die zich inte~esseren voor
d e "sage ges chi" d
· " van de Ginnekense Baron. Het ligt
e en.is
trouwens voor eenieder die dat wil in de Openbare Bibli _
0
theek van Breda.

Het is - ond nk
· ·
a s mi1n pogingen om het zo kort mogeliJ"k te
houden - to c h nog een 1 ang verhaal geworden dat ik nooit
had kunnen schrijven zonder miJ"n inEormanten'
d
aan wie ik op
eze wijze mijn dank wil overbrengen.
Het waren vooral, in alfabethische volgorde·
J. v.d. Bilt, J. Lodders, A. Reinieren, A. ;eynaerts,
Reynaerts en W. Siegmund.
J.
Geraadpleegd werden d e gesch r.i"f ten genoemd onder nrs.
1 en 4.
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CARNAVAL IN BAVEL
door Ad Lodewijk
DE BAVIAONEN EN HET ONTSTAAN VAN BAVELS CARNAVAL, 1958-1984
Zoals op vele plaatsen in Brabant het gebruik was, werd de
tijd voorafgaand aan de vasten afgesloten met een avond,
waarop men nog net al die dingen kon doen die in de vasten
verboden waren.
Dit heette in de volksmond "vastenavond vieren", later ook
wel carnaval genoemd.
HET ONTSTAAN VAN HET BAVELS CARNAVAL
Voor het ontstaan.van de Bavelse carnaval moeten we minstens
25 jaar terug in de tijd.
Hierbij dient echter te worden opgetekend, dat v66r die tijd
wel 'n vastenavond door mensen uit Bavel werd gevierd, maar
dit gebeurde of buiten Bavel en/of op plaatsen die ons niet
bekend zijn.
In die tijd, het zal 1958 geweest zijn, werd door het bestuur van de kulturele kring "Katholiek Leven" een raad van
elf opgericht. Initiatiefnemers binnen het bestuur waren,
J. v.d. Bergh, toenmalig hoofd van de school, en Frans van
Kuyk. De eerste prins van de Baviaonen werd Jan Jorissen.
De spreekbuis, tevens voorzitter van de Raad van Elf, werd
17 jaar lang Janus van Riel. Mart Meeuwissen werd sekretarispenningmeester en adjudant van de Raad van Elf.
De overige leden van de Raad van Elf ' waren:
Jo van Kaam, Wim Langen,Johan van Ginneken, Drik Jansen,
Charles de Kanter, Frans van Kuyk, Pie t van Kuyk, Janus
Martens en Louis va n de Velden.
Het prinsepak werd ge huurd bij de Bruyn-Claus in Breda en
de "kostuums" voor de Raad van Elf, bestaande uit rode cape's
werden gehuurd in Stampersgat.
Op zaterdag 14 februari 1959 werd voor alle leden van het
"Katholiek Leven" met introducee's een besloten gekostumeerd
carnavalsbal bij Dré Bruininks gegeven.
Op initiatief van den Dré, die zelf jaren elders carnaval
ging vieren en dus het klappen van de zweep kende, werd de
maandag daarna een vastenavondbal gegeven. De Raad van Elf
bezocht dit bal op uitnodiging van het "Katho lie k Lev en ".
's Maandags overdag heeft de Prins met zijn gevolg in het
kader van de kindercarnaval de lagere school b ezocht .
De katholieke arbeidersjeugd (KAJ) , de rooms k tholieke
jonge middenstand (RKJM) en de rooms l:atholi k e jonge boeren (RKJB) vieren ieder apart hun carnav 1 .
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Het jaar daarna, seizoen 1959/1960 was er voorzichtig we derom één besloten gekostumeerd carnavalsbal voor de lieden van
het "Katholiek Leven".
Eveneens was er, maar nu op de carnavalszondag, een bal wat
voor iedereen toegankelijk was. Er was nog weinig belangstelling voor.
Op de maandag was er bij d'n Dré een vastenavondbal voor g ehuwden. Ook daar was weinig animo voor.
De jeugdverenigingen organiseerden gezamenlijk op de maand agavond een bal in het café Piet van Engelen.
De Prins en de Raad van Elf werden hier officieel ontvangen
op een podium van 2 5 cm hoog. Hiermee was in feite de ki em
g eleg d voor het openbare Bavelse carnaval.
De eerste jaren waren erg moeilijk. Vele inwoners van Bavel
v onden carna val een vreemd en losbandig gedoe.
De pastoor was het e r helemaal niet mee eens.
be eerste prins moest bij hem op het matje komen en werd
e rnstig ve rmaand . Zondags werden de parochianen door hem op
de g evaren van carnaval gewezen.

Zo begon h e t
b o ven vl n r : Jo v an Kaam, Drik Jans e n, Janu s Martens, Wi m
Lang en, Mart Me euwissen, Janus van Riel, Louis van de
Velde n
onder vlnr: Charl es de Kan ter, Johan van Ginneken, Jan
Joris sen, Frans van Ku y k en Piet van Kuyk.
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WAT ER ZOAL DE AFGELOPEN 2 5 JAAR IS VOORGEVALLEN
Eigen kostuums had de Raad van Elf nog niet, deze waren tot
dan toe gehuurd. Het ligt nogal voor de hand, dat het aanschaffen van eigen kostuums hoog op het verlangslijstje
stond. Dit was dan ook de reden dat in het seizoen 1960/1961
eigen capes werden aangeschaft. Men kocht ze tweedehands,
voor f 55,-- totaal,van de .Raad van Elf in Waspik.
Een voor onze begrippe n gering bedrag, in het bijzonder als
men bede!lKt dat het "aanklede n" v an de Prins op dit moment
ca. f 1.000,-- kost.
Over de Prins gesproken; in datzelfde jaar volgde Johan van
Ginneken, als Prins Jonas de le Jan Jorissen op. Ook vonden
in de Raad van Elf de nodige wijzigingen plaats. De navolgende here·n verlieten de Raad: Drik Jansen, Frans van Kuyk,
Piet van Kuyk en Louis van de Velden.
Jan van Arendonk, Janus Bastiaansen, Toon Beenackers, Rinus
Giesbergen, Pieter van Hooijdonk en Jan Jansen werden aan de
Raad toegevoegd.
Met veel geestdrift werd door alle raadsleden gewerkt aan de
voorbereiding van de eerste openbare Bavelse carnaval.
Men wilde Bavel winnen voor carnaval. Om dit te bereiken
werd begonnen met de organisatie van een kinderoptocht.
De eerste insignes werden middels huisvlijt gemaakt. Deze
bestonden uit op de kachel gedroogde ronde gipsschijfjes,
die daarna met kleurpotlood van tekst werden voorzien.
Bovendien werd de opening van de eer~te openbare Bavelse
carnaval zorgvuldig voorbere id.
Prins Jonas de le zou namelijk per raket worden gelanceerd
en het is te begrijpe n, d at daarbij niets mis mocht lopen.
Het seizoen 196 1/1 962 was een f inancieel bewogen jaar.
De inspektie d er be l asti n gen stuurde Jan Jorissen een belastingaanslag. Hieri n we rd hij dringend, doch vriendelijk
verzocht, een e n kelvou dige belasting van f 50,-- met een
verhoging van f 5 , -- te b e talen.
Voorts gaan d e leden van de Raad kontributie betalen, doch
ondanks het n e men van deze ma a tregel kon niet worden voorkomen, dat he t jaar werd afges loten me t een nadelig saldo.
De leden van de Raad moesten nogmaals h un b e u r s opendoen.
Er waren geen inkomste n van buiten . De eerste j a ren waren
financieel erg moe i lijk .
Spreekbuis Janus van Riel ri p p r brief alle v eren i g i ngen
op om deel te nemen aan e n optocht. Vooral de oud er ~ jeugd
liep er warm voor . Zo ontstond de eerste nog eenvoudiga optocht.
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Het seizoen 1962/1963 werd als eerste lustrum aangemerkt.
Een grootscheepse ontwikkeling van aktiviteiten kenmerkte
deze lustrumviering.
Er werden diverse kommissies in het leven geroepen, waaronder een technische kommissie en een reklamekommissie.
Voorts werden initiatieven ontplooid voor een liedjeswedstrijd, 'n carnavalskrant, carnavalsmotto, optochtroute,
een jury ter beoordelfng van de optocht, etc. Ten behoeve
van een subsidie-aanvraag werd voor het eerst de doelstelling van de carnavalsvereniging de "Baviaonen" vastgelegd.
De omschrijving was als volgt: "in de Bavelse gemeenschap
carnaval te vieren en het organiseren van een kinderoptocht".
Onder andere door deze kernachtige omschrijving van het
doel werd door de gemeente Nieuw-Ginneken een subsidie van
f 100,-- toegekend, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat
dit bedrag besteed zou worden aan een kinderoptocht.
·Een snoeptraktatie op het· Kerkplein.
Op zondagavond worden in alle çafé's van Bavel carnavalsbals
gehouden.
Op maandagavond, en na toestemming van de gemeente voor het
eerst op dinsdagavond, werden er in het café van Dré Bruininks carnavalsbals georganiseerd.
De Raad van Elf moest van alles verzinnen om de stemming er
in te krijgen. Zelfs hossen moest men leren.
In het seizoen 1963/1964 werd Prins Jonas de le door Jan
Jansen als Prins Juttemis de le opgevolgd. Omdat niemand
Prins wilde zijn, werd Prins Juttemis op een wat bijzondere
wijze verkozen. Namelijk aan de bar bij den Dré. Na een verwoed partijtje "vuisten" bleek hij slimmer dan Cees Bastiaansen en Janus van Riel en dat wil wat zeggen. Jan Jansen,
de smid, verloor. Hij aksepteerde ruiterlijk de prinselijke
steek.
Ter gelegenheid van de geboorte van deze nieuwe prins kwam
er een attraktie bij. De Raad van Elf ging op bezoek bij de
nonnekes in de Kloosterstraat, waar getrakteerd werd op beschuit met muisjes.
Opdat niemand zich zou willen verslikken in de droge beschui tenkruimels zorgden de nonnekes voor bruin bier.
Voor het eerst dansten de zusters met de Raad van Elf de polonaise. Deze polonaise werd een traditie van jaren als de
Raad bij de nonnekes op bezoek ging.
In het seizoen 1964/1965 zijn voornamelijk 2 nieuwe attrakties binnen het Bavelse carnaval te melden. De Raad kreeg
een bijzonder figuur toegevoegd. Sjaak Ma.r tens ging als Judokus de Baviaonen amuseren.
·

Het grote gemis van de Raad van Elf was een boerenkapel als
hofkapel. De eerste tien jaar wêrd ieder jaar geijverd voor
muziek, maar zonder resultaat.
Als de Raad van Elf uitrukte naar andere plaatsen leende men
de kapel van een andere Raad. Pas na vele jaren verleende de
harmonie zijn medewerking. Een aantal leden vormden de Forte
Boys.
Bij Dré op het odium kwam .na enkele jaren samen carnavallen
de verzoening, ~ie leidde naar de huidige vriendschappelijke
samenwerking.
De Baviaonenexpres kwam Voor h et derde J' aar uit. Het werden
14 pagina's met ruime "politieke" bijdragen van Janus van
Riel.
het seizoen 1965/1966 werd er in Bavel carnaval gevierd
'"Ook
·
h t inotto "'t is nie mis met die Baovu 1 se miss
d
on er e
t . ·
be
het insigne was in he t teken van dit motto. He insigne
stond namelijk uit een Baovuls meerminnentoeterke.
voor het eerst werd tijdens de Bavelse carnaval de gr~otste
carnavalsgek gekozen. De prijsuitreiking vond plaats in café
Verkooijen. De prijs, een krat bier, kwam voor het smeren van
de keel goed van pas.
In alle café's werden op dinsdagavond slotcarnavalsbals gegeven. Bij den Dré vond de officiële sluiting plaats door het
te water laten van de zeemeermin.
1n

In het seizoen 1966/1967 werd binnen de vereniging de taakverdeling herzien:
_ Voorzitter en vorst was en bleef de spreekbuis, Janus van
Riel.
- Officieel werd Wim Langen sekretaris.
- Mart Meeuwissen werd tot penningmeester gekozen.
De nieuwe Prins we rd c . Bastiaansen als Prins Cornée den le,
met als nieuwe nar Jan Diepstraten als Pjerroo.
.
De oude boerderij van de familie Langen op het Kerkeind no.
7 werd tot residentie gekozen.
Op het Kerkplein werd door burgemeester De Kort de optocht
middels een sleute loverdracht geopend.
Heel Bavel akseptee r de carnaval.
.
Voor het eerst ging de Prins met de Raad in het Laurensziekenhuis en in de Kl okkenberg op ziekenbezoek. Vervolgens
brachten zij ook voor het eerst een bezoek a an de carnavalsbaby Marlou van Ri el op de Lage Aard . Dit bezoek aan de
carn~valsbaby werd een traditie . Er zijn er i nmi ddels negen.
Het tweede lustrum (1967 / 1968 ) werd op 11 november geopend
met een feestavond, die werd bijgewoond door alle buurtver~
enigingen en carnavals vere niginge n.
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De samenstelling van de Raad werd gewijzigd. Herman Pc . man
werd lid en nam de plaats in van Toon Beenackers.
In detail wat informatie over de optocht, die traditiegetrouw op zondagmiddag werd gehouden. De deelnemers werden
onderverdeeld in drie kategorieën:
- wagens en groepen;
- individuelen en kle~ne groepen;
- kinderen.
De opstelling van de brakken vond plaats op het Kerkplein,
met aansluitend de kindergroepen, oudere individuelen, groepen en wagens in de Deken Dr. Dirckxweg.
De carnavalsroute was als volgt:
Deken Dr. Dirckxweg-Brigidastraat-Kerkstraat-BredasewegKerkeind-Kerkstraat-Brigidastraat-Deken Dr. Dirckxweg-Wildbraak-Rieblok-Hoge Zijde-Brigidastraat-Mariastraat-Korte
Vore-Lange Vore-Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat-Kerkplein·.
Traktatie van een zakje snoep en prijsuitreiking voor de kinderen vonden plaats na de optocht op het Kerkplein.
Het eerste jeugdbal voor tieners werd dit seizoen in het patronaat gehouden, waarbij de Prins met zijn gevolg voor de
nodige opluistering zorgden en de prijzen voor de kinderoptocht uitdeelde.
De prinsenwagen vertrok al die jaren vanaf de boerderij van
Jo van Kaam. In het begin kon hij nog in de schuur, later
kon hij ~r niet meer in.
Op 18 januari werd bij den Dré ter gelegenheid van het 10jarig bestaan een receptie gehouden. Tijdens .die receptie
toverden de Dikke en de Dunne (Janus van Riel en Mart
Meeuwissen) als slangenbezweerders de nieuwe Prins Baviaon
de 2e, in de persoon van Cor van Ginneken, en de Nar Rinardo
(Rinus Giesbergen) uit een enorme hoed.
Een aantal leden zette die avond hun beste beentje voor door
een buut op te voeren. Herman Polman als Kapelaan en Jan Jorissen als Jan Hoepeketoen. Voorts traden op die avond voor
het eerst de Smartlappen op. De muzikale begeleiding van die
avond werd verzorgd door de Forte Boys.
Gezien het grote sukses van die avond besloot de Raad van Elf
voortaan het nieuwe carnavalsseizoen te beginnen met een bonte · avond. Het werd een groot sukses. In de Raad van Elf zat
veel talent.
Het sei~oen 1969/1970 stond in het teken van 800 jaar Bavel.
't Insigne bestond uit 'n Baviaons hoorntje. Bij de oerbaviaonen zaten volgens betro1,l1"bare bron de hersens in de hoorns.
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Daarom was de hoorn het symbool-van de overvloedige geeste ~
lijke en kulturele rijkdom van de Baviaonen. De koehoorns,
die als ereteken golden, werden op het slachthuis gehaald.
Daarna door An van Kaam uitgekookt en gepolijst.
voor het eerst werd dit jaar een jeugdprins en een miniraad
gekozen.
In het seizoen 1970/ 197 1 werd Bavi aonenl and uitgeroepen tot
kabouterstad. Gewoontegetrouw werd he t geburenbal bezocht .
Dit jaar werd naar het Aogje gegaan, waar het 15-jarige
bestaan werd gevierd. Aldaar werden IJzeren Willem en Prins
Knilles op Bavelse wij ze onderscheiden.
Reeds een aantal ]aren werd op zaterdagavond met carnaval
bij den Dré het NKV-bal georganiseerd. Ook dit jaar was dat
wederom het geval. De best gekostumeerde carnavalsvierder
werd onderscheiden.
Dat de Raad niet alleen aktief was tijdens de carnaval is
bij velen bekend . Zo was dat ook dit jaar, waar de Ra~d de
ontvangst en de huldiging organiseerde voor de Harmonie
Sint cecilia, die op het bondsconcours in Hulst een eerste
prijs had behaald.
Ook met de opening van de Huif was de Raad present.
Op ludieke wijze werd aan de beheerskomm~ssie de wegwijzer
naar de Huif overhandigd. Deze hangt al Jaren tegen de gevel van het huis van de familie Diep~traten.
vanaf het seizoen 1971/1972 werd de buutavond definitief
"Bonte Avond" genoemd. Door een overwe ldigendè belangstelling werd toen reeds een tweede uitvoe ring ve r zorgd.
Op 14 december 1971 wist Prins Bavi aon de 2e me t e n~ele
volgelingen en de koe Bertha de s toet met hoogwaardigheidsbekleders bij de openi ng van de ri j ks weg Bre da-Ti lburg ter
plaatse van de mole n op te houden. De molen draaide weer
na 10 jaar stilstand.
Prins Baviaon ridderde Minis t e r Or es n we rd me t de ze stunt
door de pers gehonoree r d met een rtik 1 n f oto i n a l l e landelijke dagbladen, zelf s i n de N d r l ands Staatscourant.
De Baviaonenexpres ve rscheen dit j r voo r d 10e keer en had
inmiddels een omvang van 38 p agi na ' •
Na de verspreiding van het car naval viru op carnav a lszaterdag werd voor het eerst een c a rnav al mi i n Ba v 1 opgedragen.
Deze mis was 's avonds om 18. 30 uur , wa ri n Cor va n Ginneken
een preek hield onder de tite
' 1 "Carna V l "
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Na vele voorb erei'd'ingen werden door Charles Blokd' 'k
van Ginneke
t
.
iJ en Cor
non werp stichtingsstatuten en een huishoudeli'k
reglement ingediend .
· J

I~ het seizoe~ 1972/1973, waarin het derde lustrum werd gevierd, trad Pierre Teunissen toe tot de Raad
~e ~avi:onenexpres wer~ voor de lle maal uit~egeven Het
v:~ ;~:1'wdat ~ot aan die tijd door Wim Marijnissen.en Janus
J
~s uitgevoerd, werd dat jaar voor het eerst door
ac. van Gils verzorgd J
p·
de 1
• o en ierre Theunissen verzorgden
.ay-out. Ook kwamen er enkele schrijvers bij
De Jeugd ~reeg dit jaar voor het eerst de geleg~nheid hun
carnaval in het jeugdhuis op de Bavelse Hei te vieren.
In het jaar 1973
wer d "De B1 aosape" opgericht. Hiermee kreeg
.
de Raad een ei gen h o fk apel. Ad Alewijnse trad toe tot de
Raad.

D~ leden van de hofkapel waren; Jan Adriaansen John Cornelissen, Karel van de Hout en Marian Jansen. z~elijk
leider

was Kees Jansen en de muzikale leiding was in handen van
Ad Franken.

De Blaosape

vln~: John Cornelissen, Karel van de Hout, Kees Jansen
Mar]an Jansen, Jan Adriaansen. .
'
(foto Jos Sprangers)
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In hetzelfde jaar kwamen er ook twee bijzondere figuren bij -.
Piet van Kaam en Jack Janssens werden oppasser voor het bewaken van Prins Baviaan de 2e.
Het geburenbal in Dorst was voor de Blaosape de gelegenheid
zich te manifesteren, daar zij voor het eerst hun officieel
optreden hadden. Na het inwijdingsritueel van de Blaosape
op zaterdag 24 februari 1974 en qe officiële opening in alle
café's barstte het Bavels carnaval los.
Nadat eerder al Kees Marijnissen , Rinus Janssen, Frans Adank
en Ko van ·Riel de Raad van Elf hadden verlaten, verliet in
1974 ook Henk Janssens na 13 jaar lidmaatschap de club.
Na de overweldigende suksessen van de "Bonte Anvonden" in de
voorgaande jaren, werd voor november 1974 definitief besloten
twee bonte avonden te houden. Namelijk één op zaterdag en
één op maandag.
Het programma zag er als volgt uit:
Miniraad-Journaal-Smartlappenkoor met o.a. Rond de Toren,
het Jehova-lied-Boer naar Zwitserland-de Voetbal.
Het duo Total Loss met de Charleston-buut van Jan Diepstraten als ' de gastarbeider van Herman Polman als werkster-buut
van Jan Jorissen, Jan Jorissen met de wilde boerendochterJan eri Wim met Gert en Hermien.
Het streakerslied en nog veel meer.
Muzikaal werd het programma omlijst door de Forte Boys.
Met het aftreden van Janus van Riel als voorzitter op 9 juni
1975 werd Kees Bastiaansen de nieuwe voorzitter. J. van Riel
werd erevorst.
In het nieuwe seizoen 1975/1976 werden 3 bonte avonden gepland en. 4 uitgevoerd , daar vele echte Bavelaars geen kaartje konden krijgen.
De muzikale begeleiding werd voor het eerst verzorgd door
de "Blaosape". Het alom b e kende Baviaonenlied dateert uit
dit jaar. Tekst en mu ziek waren van Herman Polman.
Henk Janssens verliet de Raad, waarna Jan Boomaars voor versterking zorgde.
Gewoontegetrouw we rd op carnavalszaterdag onder de klanken
van het Baviaonenlied h et virus verspreid, waarbij de jeugdprins en zi]n mini raad de insignes en de Baviaonenexpres
huis aan huis aan de ma n brachten.
Het slotfeest van de carnaval werd, zoals alle voorgaande
jaren, onder het bewi nd v a n Prins Baviaan de 2e afgesloten
met zijn jaarlijkse begr fe nis.
De Raad van Elf sloot een W.A.-verzekering af omdat ze voor
een ongeval aansprakelijk werden gesteld.
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~n

het . seizoen . 19?6/19?'. werd "de stichting de Bav iaonen"
en feit. De uiteindeliJke oprichtingsdatum is 15 f e bruari
1977 en de akte werd ondertekend door Kees
M
Bastiaansen,
art Meeuwissen en Wim Langen.
De leden vormden nu het stichtingsbestuur. Peter van Bergen
versterkte de Raad, terwijl Toine Jansen zich b' · d Blaosape voegde.
iJ e
De struktuur met de R d
aa van Elf, Senaat en Hofkapel kon
worden geregeld.
Het programma van de openbare carnaval was in vergelijking
met het voorgaande jaar ongewijzigd, alleen Cor van Ginneken
had voor zijn preek een aangepast thema: "Den Hemel
of ••••• erges aanders" •
op aarde
In april vertoonde Johan
van Ginneken een overzicht van door
hem gemaakte films
over carnaval. Johan had vele jaren het
carnaval gefilmd.
Je houdt het niet voor mogelijk: in het vierde lustrumseizoen ':'erd het verschijnsel "Bonte Avond" in een artikel van
Ir. Siepman van Gedeputeerde Staten gebruikt als argument
voor behoud van de leefbaarheid van kleine kernen.
De beste man mocht gelijk hebben, een ding stond wel vast
de · S . geplande bonte avonden waren dat seizoen duide lij k t~
weinig, het werden er maar liefst zeven.

De smartlappe n op d e bonte a vond van 1 7. 1 1 . 1978 .
vlnr : Wi m Langen , Jan Boomaars , He rman Po lman, Jo van Kaam
e n Ja n Jori s sen .
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De gemeente verleende f 2 0 0 , - - subsidie voor de lustrumvie.ring, hetgeen de Prins d e opmer king ontlokte, dat ·d aar d e
fotohoekjes en wat plakse l v oor d e tentoonstellingspanelen
van konden worden betaald .
In hoeverre nog wat geld over was v oor de uitnodi gingen
voor de viering van 20 jaar Ba vel s carn aval was niet meer
te achterhalen.
Wel konden 1040 gezinne n in Bavel getuigen van de ontv angs t
van een bloemetje en v an een c h ipske met ' t z o geheten baviaonenvoer erin, die op 30 d ecember 1977 deu r a an de ur we r den
bezorgd.
De start van de 20-jar i ge viering b egon met de verbroeder ing op vrijdag 6 januar i 1978 , met de Maerk ratt e n, de
Bosuilen, de Dor stse Le ut e n de oud -leden van de Ra ad van
Elf in het Karre wi e l.
De volgende dag is er een receptie met a anslui t e nd een
feestavond voor alle Baviaonen, naburig e Raden van Elf,
vrienden en kennissen. Met name het Bavelse v e reni g ingsleven muntte uit in het aanbieden van geestige kado's en
dergelijke.
Het behoeft v e r d er geen betoog, dat de carnavalsviering
tijdens dit vierde lustrum met een Prins die 10 jaar aan
het bewind was, een groot sukses werd.
Definitief trad in 1978/1979 de nieuwe struktuur in de
stichting "De Baviaone n" in we r king.
Er was een Hofkapel, e e n Raad van Elf en een Senaat, bestaande uit Jan Jori s s e n, Janus van Riel en Jo van Kaam.
Het insigne van dat jaar bestond uit drie baviaontjes van
kokosnoot onder het mo tto "horen, zien en zwijgen". Na de
Forte Boys e n de Bl aos ape, lieten nu de Apenoten van zich
horen. Te r gelegenheid van hun éénjarig bestaan verzorgden
zij bij Dré Bru ini nks op Nieuwjaarsdag een muzikaal onthaal.
Tot volkomen verrassi n g van de scheidênde Prins kwamen alle
leden· van d e voltal l ige s tichting met vrouwen en kapel n a ar
het huis v an de Pri n s in Berkel-Enschot. Na een serenade
waar het h e l e dorp van h ee ft kunnen geniete n, we rd d e g ehele familie meegen ome n n a ar Bave l, waar zij b ij d en Dr é
een komplete b onte avond krege n aangebo den.
De maand daarna , om e xact te zijn op 10 november 1979 , we r d
Prins Baviaan d e 2e een fscheidsreceptie aangebode n. Ov e rweld igend was de belangst lli n g
zow 1 m n sen uit Bavel,
als daarbui t en. Wederom w
h
nigingsl v e n op alle rhande wijze vertege nwoordig • N
v 1 lov nde wo o rde n
werden vaak op gee stig wijz g
nge boden.

î7 3
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Als e rkenning voor ziJn enorme bijdrage in de afgelopen elf
jaar, werd de Prins door het gemeentebestuur benoemd tot
Ereburger, waarvoor hij de gedenktegel kreeg en de Harmonie
maakte hem Erelid.
Na het af scheid van Prins Baviaon de 2e waren de aanwezigen
zeer benieuwd, wie de nieuwe Prins zou worden.
Verschillende kandidaten passeerden de revue en tenslotte
kwam Herman Polman ais Prins Manus Baviaonus te voorschijn.
Zijn proklamatie eindigde met het motto: "carnaval da maokte
zelf".
Tegelijk met de Prins verscheen de Raad van Elf met totaal
nieuwe kostuums. Het rood werd ingeruild voor blauw. Jos Ros
en Toon van Muren voegden zich als veldwachters bij de
Stichting.
Jack Maas kwam erbij als de nar Jacko en Floor Bayens zorgde voor versterking bij de Blaosape.
De Bonte Avond, nummer 13 in de rij, bracht geen ongelukken
met zich mee. Dit was overigens ook niet te verwachten, want
Baviaonen zijn niet bijgelovig.
In november werd Herman Polman op zijn verjaardag gefetteerd
met 'n waslijn met daaraan shag en vloei. Dit was niet alles,
hij kreeg bovendien krielkippen.
Gezamenlijk richtten de Bosuilen, de Baviaonen en de Maerkratten zich in een schrijven tot de Gemeente, waarin zij
hun standpunt met betrekking tot de sleuteloverdracht uiteenzetten. Het standpunt werd gerespekteerd en de sleuteloverdracht bleef zoals die was.
Door de "Hobbelhoek" werd een wielercross georganiseerd, waar
eenieder zijn beste kunnen op de velo kon tonen. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door de Blaosape. De "Hobbelhoek"
kreeg van de Raad van Elf een wegwijzer, die .nog steeds aan
de Gilzerweg staat. Men moest hem zelf onderhouden.
Het carnaval werd wederom zeer uitbundig volgens Bavelse
traditie gevierd.
Op 8 november 1981 nam Prins Manus Baviaonus afscheid.
Bij het af scheid van Manus Baviaonus verlieten ook Willem
van de Made, Jan Leesmans, Charles Blokdijk en Ad Franken
de Stichting.
De opvolger van Manus Baviaonus werd Wim Langen als Prins
Willem de le, die uit 'n rooie kool werd geboren. De v erlossing stond onder deskundige leiding van Dokter van West.
Toine Jansen als nar Tornardo zou dokter Van West nog meni g e pati ënt bezorgen met lachspier-beschadigingen.
Een relati e f g r o ot aantal pe r sonen verliet de Sti chting in

·
t "
198.1 , d och me n was ve r zeke rd v a~ nie uwe aspira
i e s ~· ~ d e
Baviaone n die zich b i j de Sti cht i n g v o e gd en, nameli]k:
'
· t Leemans, Jan S tekeChris Bastiaanse
n , Frits van Kuyk , Pie
lenburg en Rob van de Wi e l.
' t Insigne van d a t jaar be s t ondui thet Bavelse pollepelke,
waarmee de snert n ie t z o hee t werd geg e t e n.
.
,
De Bav iaonenex pres b e vatte maa r 1 i e f st 72 pag ina s e n v o o r al de drukk e r, Jac . van Gils , vroe g z i ch a f hoe z e al die
onzin bij elkaa r h a d de n gek r e g e n.
De opening van de carnaval b e gon met he t . aa~bi e~en v an g rote
paplepe l s a an de k aste l eins uit Bave l . Dit ins p i r ee r d e zodanig, dat h e t d i t jaar nog ge z elliger werd dan he t voorgaande

jaar.
Het s e i zoe n 1982/ 1983 ston d v an ze l f s pre k e nd in h e t te k e n v a n
h e t 25 -j a rig bes t aan van de Bave l s e Openbare Carnava l.
Peter v an Enge l en e n He nni e Geerts mocht e n h e t j ubile um als
nieuwe l eden meevi e r e n.
Na een 6 -tal Bonte Avonde n me t veel humor, b u ut e n cabar e t
kon de ui t eindeli j k e v i e ri ng beginnen.
In januà ri we rd ges tart met e en o ve r z i cht v an d e a f ge lope n
2 5 jaar, d i e door oppers preekmeeste r Cor v an Ginn e ke n werd
verzorgd.

De zi l veren jubil a r issen b i jeen
.
v lnr: Kees Bas t iaans e n , Ja n us v a n Ri e l , Jo v an Kaa~, Jan
Jo riss e n , J ohan van Gi nne k e n , Ma rt Meeu wi ssen e n Wi m La nge n .
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In de Kerkstraat ter plaatse van café Bruininks was een uitgebreide stellage gebouwd ten behoeve van een huizenhoge
carnavalssteek.
De viering zelf bestond uit een Baviaonen-geburenbal, een
receptie met bavels gebeuren en een kindermiddag met goochelen en muziek.
Voor dit uitgebreide programma waren drie dagen nodig, opdat aan alles voldoende tijd kon worden besteed.
Bij de opening op carnavalszaterdag kregen de kasteleins
aper. aangeboden. Om iedere cafébezoeker ervan te overtuigen
dat hij in het land van de Baviaonen was, werden de kasteleins verzocht om een aap als mascotte met het zilveren insigne op een goed zichtbare plaats te zetten. Op alle invalswegen van Bavel werd een bord "Welkom bij de Baviaonen"
geplaatst.
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum regende het ridderordes. Zo ontvingen onder andere burgemeester Van de Ven
en alle Prins-geburen 'n zilveren lepel.
Zoals uit het aantal deelnemers van de grote carnavalsoptocht was af te leiden, het waren er niet minder dan 74,
werd carnaval op een jubileum-waardige wijze gevierd.

Prins Christ (1984)
presenteert zich.

Tijdens het carnavalsseizoen 1983/1984 treedt Christ Bastiaansen onder de naam van Prins Christ de le als nieuwe carnavalsprins op.

De prinsen waren in de 26 jaren _Bavels carnaval:
1958-1960 Baviaan I
1961-1963 Jonas I
1964-1966 Juttemis I
1967-1968 Cornee I
1969-1979 Baviaan II
1980-1981 Manus Baviaonus
1982-1983 Willem I
Christ I
1984-

Jan Jorissen
Johan van Ginneken
Jan Jansen
Kees Bastiaansen
Cor van Ginneken
Herman Polman
Willem Langen
Christ Bastiaansen

Iedere Baviaon mag zich gelukkig prijzen met de uitgesproken
wens dat het Bavels carnaval in lengte van jaren met eenzelf~e enthousiasme en in een goede sfeer kan worden doorgebracht.

Sprokkelmaand

Een natte februaar
Brengt een vruchtbaar jaar

Lentemaand

schijnt op aswoensdag de zon (7 maart)
Dan wordt het een goed appeljaar

BIJGELOOF

( 3 4)

In een schrikkeljaar (1984) zi
in de peul.

n d

labbonen omgekeerd
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37 . 13 . 311
t . n . v. Paulus van Daesdonck
Postbus 89 , 4850 AB Ulve nhout
JOLLEJerlE
De
heemkundekring bouwt een eigen kollektie t . b.v . s pecifieke tentoonstellingen
en om te komen tot het inrichten van een eigen heemkundig museum.
Schenkingen voor de kol l ektie gaarne op de kontaktadressen:
076-61 29 26
Ulvenhout
' t Hofflandt 36
Luijten
01613-17 80
Ba,vel
vennekes
26
Lodewijk
076-61 31 55
Strijbeek
2-a
Markweg
Verkooijen

BESTUUR

~

der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J .M.E . M. Jespers
A.P.J . M. Luijten
L.C. Nouwens
Lodewijk
Grauwmans
Verkooijen
Monumentenboekje
Molen "De Kore nb loem"
130 jaar Mariaschool
Korenmolen "De Hoop"

Carnaval is t 1J
• ·dl oos en aan geen plaats gebonden het
is het rel a t•iveren en op een gepaste wijze
'
aan
d~tkalak stellen van de overtrokken waarden van
i
even.

d

(W.G. Siegmund in :"De baronnen van Ginneken", 1977 ) .

1979
1980

Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
van Ginneke n tot Nieuw-Ginneken

1981

Driekwarteeuw Constantia

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e s ekretaris
penningmeester
2e penningmeeste r
t echnisch koördinator
medew. Gal der/Stri j beek

(1981 )
(1982)
(1983)
(1981)
(1983)
(1982)
(1983)
(1982)

J. M. E.M. J espers (uitverkocht)
J . C. va n de r we s terlaken
c . J .M. Leijten
H.J. Dirve n, K.A.H.W . Leenders en M. C.
van Riel-van der westerlaken
Dr. J.L . M. de Lepper
H.J. Dirven, J.C . van de r Westerlaken
e n J. Berenschot-van der Smissen
R. van der Westerlaken en J. C. van der
Wester laken
Drs. H. J.C . Verhoeven (Br:v.P ._ 39)

David Tomkins
Veldnamen 1 - 7
I r. Chr . Buiks
100 jaar s chool Galde r
A.M.M. Verkooijen e . a . ( ~ . v . P . 44)
Carnaval i n oud- en Nieuw Ginneken Bri even van Paulu-; (46 )

LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 septembe r t ot 31 augustus .
diverse heemaktivitc ite n, lezingen , tentoonstelli ngen en excur sies geeft
de kring he t tij dschrift "Brieven van Paulus" uit.
Bet lidmaatschap van de Kring ge ldt voor het ge hele qe zin e n bedraagt voor het
verenigingsjaar 1983-1984 f 25 , -- per jaar .

