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Door het grote aanbod van kopij moesten een aantal artikelen en vaste rubrieken
blijven liggen tot de lOe jaargang .
In nummer 49 hopen we ook een aanvang te maken met de publikatie van de geschiedenis van de schutterij in ons heem, waarover ons lid Frans Carton reeds e en aantal artikelen heeft geschreven.
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VERSTELD
versteld sta je telke ns weer van de veelheid van artikelen
die regelmatig neerdwarrelen op onze redaktietafel.
U kunt ook deze keer weer genieten van een bonte rij lange
en korte verhalen van onze schrijvende leden.
Indien u ook zo'n verhaal hebt, schrijf het op.
En mocht u bang zijn voor taal- of stijlfouten, geen nood,
de redaktie zal u heus wel een he lpende hand bieden.
Versteld sta je ook telkens weer van de vele grote en kleine
gaven voor ons toekomstig "heemkunde-museum". Zelfs uit Amerika worden we geholpen.
Versteld staan we ook van de grote vlucht die onze kring in
zijn negen jaren heeft genomen.
450 Leden is werkelijk geweldig.
Het negende verenigingsjaar is ten einde, het tiende vangt
aan!
Paulus de grootste kring van Noord-Brabant ?
Dat is bijna niet te geloven.
Geef ons allen een duwtje, want dan staat werkelijk heel
Brabant daarvan
VERSTELD
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw -Ginneken

Een muziekgroep die in de korte tijd van haar bestaan al
furore gemaakt heeft. De groep beschikt over prachtig
stemmenmateriaal en brengt o.a. eigen teksten op oude melodieën. Hier moet u beslist naar komen luisteren, als u
ze één keer gehoord hebt, wilt u ze beslist nog een keer
horen.
"De Gebroeders" treden v66r en ná de pauze op.
Ik hoop u allen na een verfrissende vakantie in een goede
gezondheid op 17 september te mogen ontmoeten.

Nieuw-Ginneken, juli 1984
Beste Heemvrieden,

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

De laatste aktiviteiten van het negende verenigingsjaar
zijn achter de rug: de excursie naar Oudenbosch, onze tentoonstelling met "oud Speelgoed", Veldnamen deel 9 en 10
en Brieven deel 48.
Ongeveer dertig leden van ·Paulus gingen op zondag 27 mei in
alle vroegte naar Oudenbosch.
In het overzichtelijk ingerichte zouavenmuseum kregen we
nog eens een duidelijk beeld, wat de oproep van Paus Pius
IX in onze kontreien teweeg gebracht heeft.
Na een kop koffie werd een bezoek gebracht aan het bedreigde natuurhistoriscbe museum van Oudenbosch.
Onder leiding van Wim van Rooy brachten we daarna een bezoek aan -"St. Louis", alwaar broeder Ferdinand ons de kapel
liet bezichtigen en ons nog liet genieten van zijn muzikale
talenten. Tot slot konden we het ni"et laten om een kort bezoek te brengen aan de schepping van pastoor Hellemons: de
basiliek.
Ied~reen was van mening dat het een erg geslaagde dag was,
die voor een jaarlijkse herhaling vatbaar is.
Als eerste aktiviteit in het tiende verenigingsjaar van
"Paulus" is de jaarvergadering op 17 september in de Fazanterie. Aanvang 20.15 uur.
Tijdens deze jaarvergadering zal Veldnamen deel 11 (Notsel)
verschijnen en zal de volksmuziekgroep "De Gebroeders" voor
ons optreden.
Op deze avond zal na het gebruikelijke worstebrood ook het
programma van ons tweede lustrumjaar bekend gemaakt worden.

J.C. van der Westerlaken
voorzitter

IN MEMORIAM SJEF HAMEL
door Jan van der Westerlaken
Op zaterdag voor Palmzondag 1984 is Sjef Hamel van ons heengegaan. Het was de eerste, echte warme lentedag van het jaar
en plotseling werd de natuur groen.
De natuur, waar Sjef met hart en ziel van genoot en waar hij
altijd tussen geleefd heeft.
Sjef was één van de eerste en trouwste leden van onze heemkundekring. Hij . wist veel te vertellen over onze omgeving en
de gewoonten, die hier vroeger bestonden en vaak nog bestaan.
Het was plezierig om naar Sjef te mogen luisteren.
Een man, die veel heeft 'beleefd' 1 kan veel vertellen.
Dat was ook zo met Sjef.
Hij heeft de kunst verstaan om te leven. Hij wist natuur en
kultuur in zijn leven te verweven.
Sjef, we zullen je op onze avonden missen.

Na "Ut Muziek" uit Bergeyk en "ons" eigen "Dorpsvolk" krijgen we nu een volksmuziekgroep uit Heeze te horen.

Dat hij moge rusten in vrede.
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AGENDA *
9e JAARVERGADERING
Op maandag 17 september houdt onze heemkundekring zijn
negende algemene ledenvergadering.
De agenda luidt als volgt:

juli

AGENDA

-----------------------------------------------------------

1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene J.edenvergadering d.d. 19.9.1983
gepubliceerd in B.v.P. 44, p. 6, 7.
3. Terugblik door de sekretaris over de aktiviteiten van het
afgelopen jaar.
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Verslag van de kaskommissie (J. de Roover en H. Polman).
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 1984-1985.
7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het verenigingsjaar 1984-1985. De heer J. de Roover treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden de heren J.C. van der Westerlaken en A.P.J.M. Luijten
volgens rooster af als bestuurslid.
Zij stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen
v66r de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden
gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9. Bespreking van het programma voor het a.s . verenigingsjaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.
Pauze (+ 21.00-21.30 uur)
Na de pauze zal deel 11 van de serie "Veldnamen in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel" gepresenteerd worden.
Dit deel handelt over Notsel.
"De Gebroeders" uit Heeze zullen v66r en ná de pauze voor
onze kring optreden.

1
1

juli

15

aug.

8-11
31

Veldnamen deel 9 en 10 (Bavel-Bolberg-EikbergRoosberg-Woestenberg).
Tentoonstelling "Oud Speelgoed" op Bavel Anno
1920
Brieven van Paulus 48

36e Heemkamp te Den Dungen
Einde 9e verenigingsjaar

sept.

1
17

Begin lOe verenigingsjaar.
Jaarvergadering in Fazanterie. Aanvang 20.15 uur.
Veldnamen deel 11 · (Notsel) verschijnt.
Optreden van de zanggroep "De Gebroeders" uit
Heeze.

okt.

15

Brieven van Paulus 49

nov.

12

Lezing

dec.

15

Brieven van Paulus 50, Een Gouden Paulus.

1985
jan

21

Bekende Brabander

febr.

15

Brieven van Paulus 51

maart

18

Lezing

april

mei

3

Lezing
Paulus bestaat 10 jaar!
Brieven van Paulus 52

5

Tentoonstelling en uitgave boek "Nieuw Ginneken
in de oorlogsjaren".

1

juni

15
Brieven van Paulus 53 (verschijnt maand eerder).
30 ? Bavel Anno 1920

juli

15

Brieven van Paulus 54 (inhouden van 53 delen in
10 jaargangen)

aug.

15

Brieven van Paulus 55 (Bibliografie 10 jaargangen
"Brieven van Paulus").
Einde lOe verenigingsjaar

31

*Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden.

.,
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Heemkundekring nu 450 leden

Nieuw -Ginneken

RUIM 450 LEDEN
Negen jaar geleden richtten 5 inwoners van Nieuw-Ginnek en
·de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" op.
Wie had toen kunnen denken, dat die kleine jonge kring in
negen jaar zou uitgroeien tot de tweede kring van Noord Brabant?
Nu reeds 460 leden. Kort bij het magische getal van 500!
Hoe lang zou er groei in zitten?
Het kan niet blijven duren, maar we vinden het wel h eerlijk.
Volgend jaar bestaat de kring 10 jaar. Zouden we dan d e 500
bereikt hebben?
Enkele hoogtepunten in ons ledenbestand gedurende 9 jaa r
Paulus van Daesdonck waren:
3.04.1975 Op initiatief van Jan van der Westerlaken wo rdt
ten huize van Kees Leijten de heemkundekring
Paulus van Daesdonck opgericht.
De eerste vijf leden zijn:
Jan van der Westerlaken
Kees
Leijten
Jac
Jespers
Ad
Luijten
Le o
Nouwens
De eerste 199 leden worden geruisloos ingeschreven.
Dan na 4 jaar:
9.04.1979 200 Wim Langen, Bavel
28.01.1980 250 Louis Remeijsen, Strijbeek
27.10.1980 300 Jan Govers, Ulvenhout
12.10.1981 350 Jan van Gils, Galder
15.11.1982 400 Pater J. Teuns, Meerseldreef
14.05.1984 450 Jos Verschuren, Ulvenhout
3.04.1985 500 ?
Vijfhonderd leden bij Paulus van Daesdonck betekent 500
gezinnen lid!
Ook uw levenspartner en uw kinderen horen tot de grote groep
heemkundigen, die achter Paulus staan.
Helpt u mee de 500 vol te maken?

• Voorzitter Jan van de Westerlaken en vice-voorzitter Kees Leijten bieden samen het
boek aan aan Jos Verschuren (rechts) en zijn vrouw.
- FOTOHANSCHABOT

HEEMKUNDEKRING NU 450 LEDEN
door Ellie Rietveld
De voorzitter van Heemkundekring Paulus van Daesdonck, de
heer Jan van der Westerlake n, h eeft gisteravond tijdens de
lezing over zouaven in De Faz a n terie in Ulvenhout het 450e
lid van deze kring, de hee r Jos Verschure n uit Ulvenhout,
gehuldigd.
"Het 450e lid in het negende j aar van h e t bestaan van onze
h e emkundekring. Het strev en is o m in het tiende jaar het
500e lid te huldigen".
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De heer Verschuren kreeg een fascimile-uitgave van het
boek "Beschrijvinghe der stadt en lande van Breda", geschreven door Thomas Ernst van Goor uit 1744, aangeboden.
De heer Verschuren sprak de hoop uit dat hij een bruggetje had mogen slaan naar de grote wens van 500 leden.
De huldiging die juist aan de pauze vooraf ging, onderbrak een boeiende lezing over pauselijke zouaven, die de
heer Van Nispen, voorzien van dia's, hield. Een honderdtal
leden luisterde geboeid naar de strijd om de kerkelijke
staat in Midden-Italië, die ongeveer tussen 1860 en 1870
plaatsvond. In het pauselijke leger telde men zo'n 11.000
vrijwilligers, waarvan 3.300 afkomstig waren uit Nederland.
Een drietal hiervan kwam uit Ulvenhout en nog 6 uit Ginneken.
Op enkele tafels had de spreker een schat van prentjes,
platen en dokumenten uitgestald.
Ook de leden lieten zich niet onbetuigd. Een aantal had
een familielid als zouaaf gehad. Een van de Bavelse leden
had een lijst bij zich met daarin de originele decoraties
van zijn oud-oom-zouaaf.
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VELDNAMEN DEEL 8 - CAUWELAER
door Kees Leijten
Op de avond dat de heer Van Nispen ziJn lezing gaf over de
zouaven en Jos Verschuren gehuldigd werd als 450e lid van
onze kring verscheen ook deel 8 in de serie "Veldnamen in
de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel" dat handelt over
Cauwelaer.
Onder Cauwelaer werden vroeger ook Beekhoek, de landgoederen Luchtenburg en Hondsdonk en de Heistraat gerekend.
Een rijk geïllustreerd boekje met vele toponiemen was het
resultaat.

Uit: "De Stem" van dinsdag 15 mei 1984.

GESCHIEDENIS OOME(N) (S)
door Kees Leijten
Wanneer je de laatste jaren de drukkerij '· van Henk Oomen bezocht om de rasters van de "Brieven van Paulus" of de "Veldnamen" te bestellen of af te halen, dan werd je steeds ~ ven
meegetroond naar het enorme "drukwerk" dat Henk uitvoerde:
XIX Generaties
Oome - Oomen - Oomens - Oomes
Een enorm we rk.
Onlangs heeft de schrij v er, pastoor Knipscheer uit Lamswaarde,
deze studie,die teruggaat tot Jan Oomen uit 1383,voltooid.
Een geweldig stuk werk, zowel van schrijver als drukker o ver
een familie uit onze omgeving, 740 pagina's dik.
Paulus van Daesdonck kreeg van Henk Oomen een present-exemplaar voor zijn bibliotheek.
Dank aan Henk Oomen. We zullen er zuinig op zijn!
En wilt u dit enorme werk ook hebben ?
Het kost u f 125,--, niet goedkoop, maar er zijn er al honderden de deur uit!

Het dak van d e waarschijnlijk l 7e ee uwse boerderij "Beekhoek'!
Op de voorg rond Mevr. H. Rops in g esprek met Kees Leijten,
redakteur van dit blad.
foto: J. Grauwmans
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Bij de aanvang van de vergadering presenteerde Jan van der
Westerlaken het boekje en schonk het eerste deeltje aan mevrouw Przespolewski, geboren Barones Prisse, die aan schrijver Christ Buiks veel informatie veerschafte over Luchtenburg en Hondsdonk.
Jan Grauwmans, de man die steeds de foto's verzorgt in deze
boekjes werd in de hulde betrokken en kreeg het tweede exemplaar aangeboden.

VELDNAMEN
IN

DE

\rOORMALIGE

GINNEKEN

EN

GEMEENTE

BAVEL

6

7

IR. CHR. BUiltS

STRIJBEEK
GRAZEN

STRIJBEEJt

Het wordt een unieke serie waarvan op 1 juli deel 9 en 10
verschenen, die handelen over Bol- en Eikberg, Roosberg en
Woestenberg.
Op de jaarvergadering verschijnt deel 11, dat handelt over
Notsel.
In onze volgende Brieven komen we op die drie deeltjes terug.
Helaas was het niet mogelijk Ginneken-dorp reeds in augustus a.s. te laten verschijnen. Wat in het vat zit verzuurt
echter niet.

VELDNAMEN

"

HISTORISCH

OVERZICHT

a
CAUWELAElll

UITGAVE HEEMWlfOEJtRING PAUWS VAN DAESOONCK

Reeds 10 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen
in de voormalige Gemeente Ginneken en Bavel".
Achtereenvolgens waren dat:
1.
2.
3.
4.

s.

6.
7.
8.
9.
10.

Historisch overzicht
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1
Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2
Ulvenhout
Ulvenhout en Geersbroek
Strijbeek
Strijbeek en Grazen
Cauwelaer
Bavel, Bol- en Eikberg 1
Bavel, Bol- en Eikberg 2

25.04.1983
25.06.1983
25.06.1983
19.09.1983
19.09.1~83

21.11.1983
21.11.1983
14.05.1984
01.07.1984
01.07.1984

80
64
64
80
80
72
56
76
44
44

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

9

3

2

10

BAVEL

KERXEIND

EN

YPEL A AR

8 A V E L

1

B 0 L-

en

E 1 1. 8 Il a G

BAVEL

Jtl!:RKEIND

EN

YPELAAR

8 A v E L,

B 0 L-

en

E I

IC 8 E R G

Binnenkort verschijnt:
11. Notsel

17.09.1984

Alle deeltjes ziJn los verkrijgbaar bij onze bestuursleden
of bij: 't Kloostertje, Dorpstraat 44, Ulvenhout.
Prijs f 5,-- per stuk.

5

4

VELDNAMEN
f

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud waard.

5,-- per deeltje

ULVENHOUT

ULVENHOUT

EN

GEERSBROEK

't Kloostertje,
Dorpstraat 44, Ulvenhout

IJ
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HEEMKAMP IN DEN DUNGEN (2)
"We keren onze kant aon", onder die titel organiseert de
Heemkundekring "Den Dungen" van 8 - 11 augustus 1984 het
36e heemkamp van Brabants Heem.
Het programma, zoals dat onlangs in Brabants Heem werd gepubliceerd alsmede de toelichting drukken we hierbij a f.
36e HEEMKUNDIG WERKKAMP TE DEN DUNGEN
Woeasdas 8 augu5tus 1984
17.00-18.00mr Aankomst bij Café de Roos, (café Van de Westelaken, tegenover
gemeentehuis).
18.00 aar
Koffie met broodjes.
Kennismaking met gastgezianea.
20.00 uur
Opening" Werkkamp".
Donderdag 9 augustus 1984
Verzamelen bij Café de Roos.
8.30 uur
9.00 uur
Vertrek voor fietstocht naar Siat-Michielsgestel - Gemonde Schijndel - Den Dungen.
Bezoek aan landgoed Haanwijk, het lemen huis op Nieuw Herlaer,
landgoed Zegenwerp.
17.00uur

Bezoek Protestantse kerk, kerkhof Den Hogerd te Gemonde.
Terug in Den Dungen.

20.00uur

Avondprogramma met "Trio van Grinsven" en anderen.

Vrijdag IOaupstus 1984
8.30 uur
Verzamelen bij Café de Roos.
9.00 uur
Vertrek voor fietstocht naar Berlicum.
Bezoek aan Protestantse kerk , landgoed de Wamberg, landgoed
Eiken burg.
Bezoek Kaathovense kapel.
Bezoek landgoed Seldensate.
Terug in Den Dungen.
17.00 uur
Avondprogramma: Bram van Brabant en gezellig samen zijn.
20.00uur
Zaterdag 11 aagustus 1984
Samenkomst Café de Roos.
9 .00 uur
9.30 uur
Dijkwandeling rond Den Dungen.
Bezichtiging oude langgevelboerderijen en hoekhuizen, enz.
Bezoek R.K. Kerk .,S t.-Jacobus de \leerdere" .
11.00uur
Beëindiging Werkkamp-activiteiten.
12.00uur
Brabantse Koffietafel.
13.00uur
14.00uur
Officiële sluiting.
Huur van een fiets moet door de deelnemers zelf worden verzorgd. Er za l gelegenheid
zijn tot het plaatsen van caravans. Het inschrijfgeld bedraagt f 130,- per persoon. De
intekenformulieren én het inschrijfge ld moeten vóór 1 juli 1984 ingestuurd worden.
Betaling van het inschrij fgeld op de dag va n aankomst is niet mogelijk.
Inschrijfgeld overmaken: Penningmeester Heemkundeveren iging
.. Den Dungen"
Gironummer: 3303238
Rabobank Den Dungen. nr. 11 .29 .04 .5 21

PRAA'I'JE BIJ 'N PLAATJE
door Kees Leijten
DE KINDERFLES
Jan Soeterboek tekende voor ons deze ke e r e e n oude rwetse
kinderfles, die reeds + 1910 als "ouderwets " werd bestempeld.
Een lange slang ging over de hals van de fles e n "vervoerde"
het eten naar het babymon dje.
Om vacu um zuigen te voorkomen en om de f l e s te kunnen vullen
zonder de slang te verwijde r en was aan de voorzijde van de
fles nog een opening, die me t een k u r k kon worden afgesloten.
Daar de slangen moeilijk t e reini g e n waren geraakten ze spoedig in onbruik.
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UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS (7)
door Kees Leijten

..".,.

"'· 4'-an .

·:1·ÓÎ~~g \'

Tot de trouwe medewerkers van onze kring behoort Wout Boelaars.
Regelmatig vult hij ons foto- of krantenarchief aan, telkens
heeft hij wel weer wat voor "zijn" kring.
Onlangs schonk hij de kring zijn . "doopbrief".
Een 73 jaar oude en vergeelde brief, gedateerd 9 januari
1911, toen kapelaan Herman Looymans Wout doopte.

Intussc\en ia dit kind U gedven om het. te verzorgen naar
ü~ heste vermogen.
Het jonge leven is teer en
h~ft no~ ha.ast g94en W(ler~~ands
,,..
. . tegen Zlekte. GIJ moet,
' .
·. · · leven bewaken tin het
èlen met de middelen,
welke ,JJ daartoe door God zün

..

weigeren aan · , .· kinà7<:.,, ·'
makzucht? Of
een ohm
nietswa11hlig1:1 rederr;I'
· ·
Moeder natuur, ~ µeve~·, .du
Maker der natuur,
al;,j ..
S<ehep11e1·, heeft alldi'li~o m ..
· geregP-ld.
" ·
·
Zooki.ng de inge
kind geen enk Ai>Jllli.iîti
verdra.g en, l . ... .
de m9~erin ..\: aangewezen ,
wel~e · altijd, ·.:...... zoe de mo1:1der
rege1ma.t.ig l~. - zuiver is en
wa:ir~ àe v~ng11kracht ' toe~
neemt,·iia.armate het kindje groeit
en meer voedsel verdragen k~n.:
. Weet, dai l!liU dl"ae m.,.fll'.;'
Wöl&i. alet WeÏS"*' k...t ·~"'
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• De onrlervinding· heeft · gel~erd,
Îlat van de zuig~ngen, die er
stervon, verreweg··. het" grOQtate.
aantal ten grave daalt, omdat'
...het. van de natuurl\jke voedi~g .
-· verstoktHl is gewetll!t.
lit ,
Bij kunstmatige ~öet\iA
'· ~
middel v;in de zuigfl.esèh;
.
hei.kind gevaren.van velerlei a[).r
Bij dt! 1111.tnurlijke voeding be, .:. an diH geva.r en nid.
Rpiegelt, l l aan het voorbeeld
. van ,M . M. dti.Koningin, diil Qn:ae
1 kroonprinses zdf heeft gevt>ed, •
,
en dlf.anloor aan elke moeder
. vanNeder,l and een prachtig v'e or.b eeld heeft gegeven van moeder~
plicht e.n !JlOederlit:lfde.
Zegt niet te gauw, ik k an :11.Ün
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· kind. ,•
en.
Het
'racroofo det1I der
mcfeder•" kaa dat WEI •. Eerst
a.111 Uw geneesheer U vrijst~lt,
zijt ge vemntwoord en kunt g"'
Uw toevlucht nemon tot de kunstmatige voeding. Eeri;t dnu. Manr
niet eerder, Zoo gij het doet om
1:1en nietswa.a.rdige niden, verzuimt gij uw moedeqJlicht, weigert gij aan uw kind het voedsel, dat door den Maker der na.turn·
is hereid, stelt gij den zuigeling
onnoodig bloot a.an ziekten, die
den dood veroorzaken kunnen.
Duizenden kinderen, die vermoord zijn door de zuigfleach,
zouden tot flink1:1 meu11chen ziju
opgegroeid, zoo hun d1:1 n;itum·l~jke voeding niet was ontlwuden,
Dan; er blijven 11ume1·s gevallen, waarin de kunstmatige
voeding noodig i11. W 1u1.rin het
niet. anders knu.
In zulke gevt\llen client echttlf'
de uiters~ voorzichtigheid in ·
a.ch~ genotiifli .
' ~.
]• lesschen met. lange elaat:it•ke
&i.i111lernaoordt'·
t!langeu zijn
1uu•r111. Die slangen zijn nooit
. goed i:;choon te h~jg1m en wat.
' er' in Llijft zitten , iurn den hin. n1:1nkant van het elastiek verzuurt, . bederft en v411Tot, wordt
• door het. kind ingezogen. Dat
tast de
ingewa.ndjes aan eu
.
:
. '.: sloopt ze.
·
ll eb1:Q,ikt een · fl esch · zonder.,,·
slirng, met ea\zoogenaa.mde .top:
of hm1merenspeeu, wolke over den' .
hals der fiesch 'wordt get.rokkeu. '.
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•

ff: ·..

· Ktlltiveu .....
· ·, inoeder, .wa.t hi,er-~
"
oeld.
'
'~ · U in dem~erl:
" · voedsel ge"""""'"."ine, als
J •.

Op pagina 3 heeft men het over "Flesschen met lange elastieke

slangen".
Jan Soeterboek tekende er een na, want die flessen zijn nu
niet meer bekend.
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Het is bekend dat h e t Brabantse land in de 18e eeuw ten
tijde van oorlog het toneel was van veel plundering en
roof •
Zo was het ook in de Oostenrijkse successie-oorlog die in
het begin van de 18e eeuw werd gevoerd. Ook het dorp Bavel
moest het ontgelden.
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (33)
door Dr. F.A. Brekelmans
PLUNDERING TE BAVEL 1705
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Op 29 oktober 1705 kwamen 's avonds tus sen 19.00 en 20.00

uur aan de boerderij van de Ginnekense schepen Cornelis
Corstiaenssen Van Dyck 8 à 9 gewapende mannen, die voorgaven te behoren tot het Spaanse of Franse leger.
Zij drongen h e t huis binnen en trachtten de aanwezigen (de
boer, zijn vrouw en h e t p e rsoneel) eerst met zoete woorden
in het huis te laten blijven. Daarna pasten zij dwang toe.
Vervolgens merkten z ij op dat er wel smokkelwaar in huis
zou zijn en dat zij dit wilden onderzoeken. Ze dwongen de
vrouw des hui zes om alle kisten en kasten te openen. Toen
deze niet terstond aan die eis voldeed begonnen zij met hun
roeren (geweren) te dreigen en ze i den dat ze haar omver
zouden schieten. Tenslotte moest mevrouw Van Dyck wel toegeven.
Het droevig resultaat was dat d e dieven zic h meester maakten van een groot aantal bezittinge n:

"

24 manshemden (gemerkt VD en CvD)
15 à 16 paar slaaplakens
tafellakens
servetten
handdoeken
een gouden seniture van de vrouw
een gebreide zwarte sjerp

'2 51
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veel fluwijnen (hoofdkussens)
neusdoeken
dassen
twee gebloemde camisolen met zilveren knopen
een sergie broek
twee gouden ringen (waarvan één met 8 stenen)
voor f 300,-- aan zilver en goud

-

5 dozijn zilveren knopen
1 paal zilveren gespen
al de kleren van de knecht
en alle linnen en wollen kleren van dienstmeiden.

DE HEILIGEN VAN

NIEUW-GINNE~~N

(10)

Reeds enkele keren hebben we uitvoerig gepubliceerd over St.
Laurentius de patroon van kerken, scholen, bouwvereniging,
melkfabriek en ziekenhuis in Ginneken en Ulvenhout. (1)
Onlangs verscheen in de Rijksmuseum kunst-krant een artikel
over Laurentius door Nicole van der Schaaf, dat we met 'n
afbeelding van het beschreven schilderij hier integraal ove rnemen. (2)

De buit werd ingepakt in korenzakken die eerst leeggeschud
werden.
Na deze roofpartij werden de boer, zi]n vrouw en zijn personeel in de kelder gesmeten. De deur werd dichtgetimmerd
zodat niemand de kelder kon verlaten. Een gedeelte van de
bende nam de benen, maar 2 man bleven achter om te voorkomen dat de mensen uit de kelder zouden komen.
Toen na enige tijd een stilte intrad, brak de boer met
zijn mensen uit de kelder en begonnen de dieven te achtervolgen. Helaas hadden zij geen resultaat.
Een maand later werd vernomen dat enkele van de dieven te
Ravenstein gearresteerd waren en nog een deel van de buit
bij zich hadden. De boer besloot toen daarheen te reizen
om te proberen een deel van zijn bezittingen terug te krijgen. Daartoe had hij wel een aanbeveling van het dorpsbe~
stuur van Ginneken nodig. Deze werd hem dan ook in welluidende woorden verstrekt.
Het archief vermeldt niet of de boer ook succes heeft gehad bij zijn nasporingen.
~~~~~~~~~~~~~~

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (41)
DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING (8)
Zomermaand

Duikt en snatert een eend en gans
dan is er voor regen kans.

Hooimand

Vliegt de leeuwerik naar omhoog
d an wordt de hemel klaar en droog.

Oogstmaand

Als augustus zonder regen gaat
d e k oe mage r v o or de kribbe staat.

LAURENTIUS. WIE IS DAT NU WEER ?
door Nicole van der Schaaf
Laurentius leefde in de 3de eeuw in Rome en was een Christen.
De Christenen vormden toen een minderheidsgroep en hadden veel
t e lijden van vervolgingen. De Romeinse keizers moesten niets
h e bben van die figuur Jezus Christus, die maar één god kende
en hielden het liever op hun vele, maar vertrouwde romeinse
goden.
Ook Laurentius werd vervolgd.
Hij was een diaken, een kerkelijke funktionaris die zich bezighield met de zorg voor arme n e n zi e k e n. De Romeinse keizer Valerianus liet hem gevangen n e me n en e i s te van hem de overgave
van alle eigendommen van de k e rk.
He t verhaal gaat, dat Laurentius, d i e de bui misschien al had
zien aankomen, alle geld en kostbaarhe den bijtijds verdeeld had
onder de armen en zieken. Hij zou t oen tegen Valerianus gezegd
hebben, wijzend op een aantal arme e n z ieke mense n: "Ziedaar
de schatten van de kerk".
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Laurentius werd daarop gegeseld en met hete ijzers gemarteld
en tenslotte op een rooster gelegd waaronder een vuur gestookt
werd. Hij verdroeg het hete vuur op bovenmenselijke wijze en
moet, volgens een kerkelijk boek, zelfs gezegd hebben: "Ik ben
al gaar, keer mij om en eet mij".
Dit alles vond plaats op 10 augustus van het jaar 258. Nog
steeds is in de RK kerk de lOde augustus de (sterf)dag van de
Heilige Laurentius.
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Kerk en school. Ulvenhout.

Het schilderij is waarschijnlijk geschilderd door de Venetiaan
Jacobello del Fiere (ca. 1370-1439). Rechts van de geroosterde
Laurentius staan daarop twee beulen, waarvan er een lijkt te
huilen: links staan twee nonnen die - zo vertelt waarschijnlijk de tekst op het schilderij - aan Laurentius vragen om bij
God hun bemiddelaar te zijn.
Philips II van Spanje behaalde op 10 augustus 1557, op de
feestdag van Sint Laurentius dus, een grote overwinning op de
Fransen. Ter herinnering aan die dag liet hij een groot paleis
en klooster bouwen, het Escorial bij Madrid (het is nu een beroemd museum). De plattegrond van dat gebouw heeft de vorm van
een groot rooster met handvat.
Aantekeningen:
1. Zie ook BvP 24 p. 22, BvP 26 p. 116 en BvP 27 p. 151.
2. Rijksmuseum Kunst Krant 3, november 1981.

TORENFILM VOOR PAULUS
door Kees Leijten
Op 3 april, de negende verjaardag van Paulus was een groot
aantal leden van de heemkundekring verzameld in Jeugdland,
waar Astrid Hoogerheijde-van de Berg de film vertoonde , die
zij in opdracht van de Jeugdraad Ulvenhout gemaakt had v an
de Torenfeesten en torenrestauratie in de afgelopen jaren.
Een gezellige film met veel mensen, veel informatie en erg
mooie beelden.
Op het eind van de avond bood Jos Verschuren, voorzitter
van de Jeugdraad, de film officieel aan Paulus aan om hem
t e b e waren en zo nu en dan weer eens te draaien.
Een s tuk j e hi storie werd vastgelegd.
Paulus zal er z uinig op zijn , zo besloot voor z itter Van
de r Westerlaken z ij n dankwoord op het eind van de avond .
Voor d e cineaste wa ren er bloemen.

Mariaschool, klooster
Zus t ers Fran ciscanessen van Etten,
Laurentiuskerk en Pastorie.

255

254
KAPELLEN IN DE BARONIE VAN BREDA
door Dr. F.A. Brekelmans
Onlangs is het tweede deeltje verschenen van een studie
over de kapellen in de Baronie van Breda. Van de historische oude kapellen zijn er nog maar zes over. Daarvan
zijn er drie in de oude gemeente Ginneken en Bavel gelegen. De drie andere bevinden zich in Molenschot, in de
stad Breda en in de nieuwe Bredase stadswijk de Haagse
Beemden.
Het eerste deeltje (1980) werd samengesteld door G. van
Herpen en Dr. F.A. Brekelmans. Het tweede deeltje (1983)
is van de hand van Drs. C.Th. Lohman en Dr. F.A. Brekelmans.
In deel 1 behandelde G. van Herpen de kapel Heusdenhout,
die gewijd is aan de Heilige Anna. Deze kapel, klein en
kloek van gestalte, dateert uit het jaar 1518, het klokje in de klokkenstoel stamt uit 1602. Na de reformatie
heeft het gebouwtje lange tijd als school gediend, later
zelfs als stal en bergplaats. Van deze oude kapel bestaat een mooi schilderij door J.C. Huysmans en een
fraaie pentekening door c. Pronk.
De kapel heeft heel mooi meubilair, waartoe behoren: gotische kandelaars en één St. Anna te Drieën.
Dr. Brekelmans verhaalt in dit boekje over de kapellen
van Galder en Strijbeek. Die van Galder werd reeds in
1468 door de buurtbewoners gesticht en aan de Heilige
Jacobus gewijd. De hoge toren en het dak werden in 1822
verlaagd, toen het gebouw als school werd i ngericht. Na
de bouw v an een openbare gemeenteschoöl te Galder in 1883
is het kapelletje weer een bedehuis.
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De kapel van Strijbeek (Heilige Hubertus) dateert ook uit
1518, maar was vroeger veel groter. In 1872 werd het gebouw tot de huidige kleine vorm gereduceerd.
Beide kapellen werden laatstelijk in 1979 gerestaureerd.
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In het tweede deeltje komen de kapellen van Gageldonk, de
St. Joostkapel te Breda en de kapel van de Heilige Anna
te Molenschot aan de orde.
Drs. Lohmann beschreef die van Gageldonk, die vroeger onder Princenhage (Prinsenbeek) lag, maar sedert 1976 tot
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Kapel te Galder.
Rekonstruktietekening door Prof. Dr. C. Peeters van de
situatie v66r de verbouwing in 1824.
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het grondgebied der gemeente Breda behoort.
Deze kapel moet al in het vierde kwart van de 14e eeuw
ontstaan zijn. Zij behoorde bij het kasteel Gageldonk en
was aan de Heilige Maagd gewijd.
Het huidige gebouw dateert uit het begin van de 16e eeuw.
Na geruime tijd als bergplaats te hebben gediend, dreigde
de kapel in 1918 te worden gesloopt. De vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam wist haar door aankoop van
de ondergang te redden. In de jaren 1955 - 1957 werd zij
geheel gerestaureerd en vervolgens als devotiekapel ingericht. Sinds 1977 heeft het gebouw een funktie in de
nieuwe parochie van de Haagse Beemden.

ZOUAVEN UIT GINNEKEN EN BAVEL - (2)
door A. van Dort- van Deursen
Aan de twee artikelen in het vorige nummer van Brieven van
Paulus (1) over de zouaven uit de oude gemeente Ginneken en
Bavel ' zou ik nog enkele interessante gegevens willen toevoegen.

)
)

LAATSTE BERIGTEN. ·

Dr. Brekelmans hield zich bezig met de twee andere kapellen. De St. Joostkapel te Breda is op één na de oudste
van de zes. De stichting had al rond 1440 plaats. Vroeger
was ze aan de Heilige Judocus gewijd, de patroon van de
pelgrims, maar ook aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. De toren dateert uit 1662. Later deed het gebouw
dienst als gevangenis, poppentheater, hooi- en turfmagazijn en paardestal. In de 19e eeuw werd het als woning
ingericht.
De kapel werd in 1947 bestemd tot Mariakapel uit dank
voor de bevrijding van Breda. Zij bezit een mooi Mariabeeld van N. Steenbergen en een fraaie mozaïek van Marius de Leeuw.
Ook Molenschot bezit een St. Annakapel, die even oud is
als die van Heusdenhout. Zij is op een driehoekig pleintje gelegen en heeft een diepte van drie traveeën. Zij
bezit ook een heel mooi en oud Mariabeeld, dat nu in de
kerk geplaatst is.
Van dit bedehuis bestaan drie heel mooie oude prenten die
alle zijn afgebeeld. Sedert 1979 (toen ook de parochie gesticht werd) is het een bedevaartsoord op het feest van de
Heilige Anna (26 juli) geweest.
Ook van de vijf andere kapellen zijn zeer aantrekkelijke
illustraties opgenomen.
Beide boekjes zi]n in de boekhandel verkrijgbaar: deel I
kost f 13,50, deel II f 15,--.

In het te Roosendaal verschijnende Dagblad De Grondwet (2)
van 18.11.1869 las ik het volgende bericht:

'-TlvenhÖ~t, 15 . Nol'. ' ' Yerlederie : ~

ver_trokke'.J . ooze oud-M>UaTen, . 'de · gebroèd.era
Oombn,. "tol.ijk ·en opgerui~a ~aar Rome, wsar
die dappere jongelingen onibocl,en .zÖJl ter v411'dediging VllD waarheid, regtvaatdighaid ea ·..n··
n\jheid.
-

Deze twee gebroeders Oomen (3) gingen met nog zeven andere
zouaven op 18 november naar Rome. Het bericht, dat 15 november aangeeft, is vermoedelijk de datum, dat zij naar ouden- .
bosch gingen. Van hieruit werden immers de transporten naar
Rome af- en aangevoerd.
Na hun vertrek hebben er nog twee transporten plaats gehad
en wel op 17 maart 1870, 9 personen, waaronder 5 oude zouaven en een jonge kwibus, en op 1 augustus 1870 nog eens
7 man (4).
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Na afloop van de oorlog brak er voor vele Nederlandse zouaven een zware tijd aan. Er waren er die ondervonden dat
zij bij hun vroegere werkgevers afgewezen werden omdat zij
voor de paus gestreden hadden. De meesten kwamen nu ook tot
de ontdekking .dat zij hun nederlanderschap verloren hadden.
Het Burg. Wetboek van 1838 en de wet op het Nederlanderschap
van 1850 (artikel 9 en 19) bepaalden toendertijd dat dit verloren werd, als iemand zonder toestemming van de Koning in
vreemde krijgsdienst ging. De dienst in het leger van de kerkelijke staat werd als zodanig opgevat.
In dit verband is het zeker vermeldenswaard dat Willem III
helemaal niet ongenegen was om zijn onderdanen naar de kerkelijke staat te laten vertrekken. Voor Willem III was Gari baldi een gevaarlijke revolutionnair. "Mentana" had hem vol doe ning geschonken .
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"Laten die jongens gerust naar Rome vertrekken", zo zei hij,
"als zij goed vechten voor de paus, zullen zij het voor mij
ook doen, wanneer het er op aankomt".
Hij droeg verschillende foto's bij zich van zijn zouaven en
fier op deze nederlandse onderdanen toonde hij ze en zei:
"Dat zijn nog eens kerels! Die kunnen vechten! Dat zijn nog
eens Nederlanders".
Van de 118 verzoeken voor het terug bekomen van het nederlanderschap die tot Z.M. gericht werden, zijn er 90 procent
ingewilligd. Door onwetendheid of nalatigheid, ook van de
overheid, verloren 3000 van de 3181 zouaven hun Nederlanderschap. Zij konden een reis- en verblijfspas bekomen waardoor
zij als vreemdelingen werden toegelaten. Indien zij dit wensten, kregen zij ook een officiële toestemming om zich in Nederland te vestigen (Holland op zijn smalst!), men genoot dan
wel burgerrechten maar had geen kiesrecht en men kon ook geen
rijksbetrekking krijgen.
Ondanks al deze weinig nobele wetten lukte het toch de oudzouaaf P. Verbeek uit Rosmalen zijn naam op de kiezerslijst
aldaar te krijgen. Als jongen van 17 jaar vertrok hij als minderjarige voor twee jaar naar Rome, uiteraard zonder toestemming van de koning, zodat ook hij zijn nederlanderschap had
verloren. Het zal wel aan de gemoedelijke geest van de OostBrabanders hebben gelegen dat men het niet zo precies nam met
al die spitsvondige wetten en wetjes uit Den Haag.
In Oudenbosch waar het zouaven-museum gevestigd is, worden
deze dappere krijgers ook nog geëerd door straat- en wijknamen
welke herinneren aan de plaatsen waar deze zouaven gevochten
en hun leven gelaten hebben, zoals Oost-Veletri, Albano, Tivoli en dergelijke.
Aan wijlen broeder Ghristofoor van Langen komt de eer toe de
hele geschiedenis van de zouaven en in het algemeen van de
Nederlandse te hebben vastgelegd in zijn boek "Uit het epos
der 3000 Nederlandse Zouaven" uitgegeven in 1947.
·· 1. "Pausel i jke zouaven" door M.C .J .L. van Nispen, BvP 4 7 , p. 211.
"Zouaven uit Ginneken en Bavel I" door J. Pellis, BvP 4 7 ,
p. 224
2. De Grondwet, dagblad voor Roosendaal en Omstreken verscheen
van 1869 tot 1942 en is daarna opgegaan in het Brabants
Ni e uwsblad.
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- "De Ghulden Roos" jaarboek v an de oudhei dk un dige kring te
Roosendaal 1980.
- "Stadsblad", woensdag 4 juni 1980, v anuit Oudenbosch gro t e
af- en aanvoer van Zoua v en door Maurits van Rooijen.
- "Uit het epos der 3000 Nederlandse Zouaven"door Broeder
Ghristofoor, 1947.
Bovenstaand krantenknipsel kreg en we door bemiddeling van
de heer Toebak, gemeente-arc hi v aris te Roosendaal.
Daarvoor onze dank.
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (23)
door w. Colsen
Waar de bomen zacht rui sen
In de zomerse (regen) morgen
Roept de koekoek ons tegen
Om naar buiten te gaan.
Re fre in : Koekoek, koekoek,
Herinner je nog de tijd
Koekoek, koekoek,
vol vreugde en zaligheid.
Als we klimmen en dalen
Langs de heerlijke wegen
Steeds toch kli nkt het ons tegen
Wat de koekoek ons roept.
Als vermoeid wij gaan rusten
In de heerlijke zonne
Bij meer of bij bronne
Klinkt de koekoek zijn lied.

3. Zie BvP 4 7 p. 222, 2 2 3 e n 224.
4. Literatuur:
- Oudenbosch, beknopt historisch overzicht door J.W.C. van
Casteren bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan.

Als bij d'avond wij keren
Weer terug naar de dalen
Steeds toch hoort men herhalen
't Blijde koekoeks gezang~

260

261

MARIAPARK TE MEERSELDREEF (2)

door Pater Wilfried Mertens ofrn

cap.

PARK VAN HET GENADEDAL VAN O.L. VROUW TE MEERSEL-DREEF
!.:._~~~~~~~~~

Het oudste gedeelte van deze tuin is het beboste park.
In het Mariapark treffen we niet alleen de prachtige Grot
van O.L. Vrouw aan. Deze vormt vanzelfsprekend het centrum van heel de tuin.
Voor de aanleg van dit park heeft pater J.B. Rutten gedacht aan het heilig land, meer bepaald aan Jerusalem met
de plaatsen waar Jezus' lijdensdrama zich heeft afgespeeld,
en waarbij zijn heilige Moeder Maria toch een belangrijke
plaats innam.
Dit deel van het park is uitgewerkt op 1/10e van het grondplan van Jerusalem. Dit wordt op verschillende plaatsen aangeduid door vierhoekige arduinstenen met erin gegraveerd een
of andere plaats of gebeurtenis te Jerusalem.
Reeds bij de ingang van het Mariapark, rechts, ligt de
Olijfhof met de "Cedron"-beek. Langs de weg naar het Christusbeeld "Jezus in doodsstrijd" wijzen vier arduinstenen
de plaats aan waar Jezus, om alléén in het eenzame hofje
te gaan bidden, eerst "8 Apostelen", wat verder de "3 apostelen" achterlaat, en waar Hij, na een gebed in doodsangst,
door zijn apostel Judas werd verraden: "Judas verraad". Op
een donkergroene achtergrond tekent zich het bleke beeld
af van de Zaligmaker: neergeknield op de harde rots en bedroefd tot de dood, slaat Hij zijn angstige blikken ten
·hemel en bidt: "Vader, zo het mogelijk is, neem deze kelk
van mij weg. Doch niet mijn wil, maar . de uwe geschiede".
Op het voetstuk van dit lijdenstafereel: "Doodsangst".
Verder, over het bruggetje van de "Cedron" naar de Grot op
aan, rechts opent zich een pad waar de richting staat aangewezen naar de "Kruisweg".
Onder deze wegwijzer ligt nog een arduin met de aanduiding:
"Annas", d.w.z. de plaats waar het paleis van de hogepriester Annas zich bevond.
Dit wegje naar de kruisweg loopt kronkelend uit op een koepeltje. Daarin staat het beeld van de lijdende Zaligmaker,
geboden aan een kolom en door de geseling met bloedende wonden overdekt. "Geseling" leze we in het vloertje bij de ingang van het kapelletje.

Links ervan ligt nog een steen met inscriptie: "Doornen
kroning".
Tegen de stenen trap naast de éérste statie van de kruisweg wijst een arduinsteen de plaats aan waar de romeinse
landvoogd Pilatus de gegeselde en verguisde Christus aan
de opgezweepte menigte voorstelt met de woorden: "Ecce
homo", d.w.z. "Ziedaar de mens"!
Achter het kapelletje tegen de weg aan, een arduin met de
vermelding: "Herodes"; dit is de plaats waar koning Herodes zijn paleis had.
Bij deze koepelkapel begint de kruisweg, die, zoals gezegd, op 1/10e verkleind, de ligging weergeeft van Jezus
lijdensweg in Jerusalem.
Tot in 1950 waren de veertien staties pluriforme taferelen,
zoals op de meeste kruiswegen te zien is.
Op 16 september 1950 wijdde Mgr. De Smedt de nieuwe kruiswegstaties, soberder in beeld, van de hand van beeldhouwer
Jacobs van Mechelen.
Langs een kronkelend paadje vinden we achtereenvolgens de
veertien staties van de lijdensweg. Tegen het einde, op
een kleine heuvel, verheft zich, aan het kruishout vastgeklonken, tussen zijn bedroefde Moeder Maria en de veelgeliefde apostel Joannes, het beeld van de stervende Verlosser van de wereld: Jezus, Messias.
Twee trapjes, elk van dertien treden, bieden de gelegenheid
even tot de "Calvarieberg" op te klimmen.
Beneden, tegenover de Calvarieberg, bevindt zich in "Het
Heilig Graf", in een lage uitgehouwen rots, het ontzielde
lichaam van Jezus, in doeken gewikkeld, "wachtend op de
glorievolle dag van de verrijzenis".
Vanaf het Heilig Graf gaat de weg verder naar de Grot van
O.L. Vaouw toe. Voordat we het geplaveid plein betredent
links afslaand, wijzen nog twee arduinstenen de plaats aan
van het "Laatste avondmaal" en van het paleis van de hogepriester "Caiafas".
V66r de Grot werd in 1966 een nieuw altaar in natuursteen
opgericht, overeenkomstig de recente liturgische bepalingen.
Achter de Grot kromt een weg tussen bomen en groen gewas,
waarlangs de kapelletjes van de "Zeven Weeën van Maria"
zijn uitgebeeld. Deze omgang is als een galerij van evangelische taferelen die op treffende wijze de grievendste
smarten en beproevingen van de Moeder Gods voorstellen.
Behalve deze staties van de Zeven Weeën, in 1904 opgericht,
zijn er nog enkele andere langs de wegen van het park.
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Gaan we eerst naar het kapelletje met de H. Apollonia,
patrones tegen tand- of kiespijn. Verder in een ruimer
bedehuisje staat de H. Antonius van Padua, met het Kind
Jezus op zijn arm: hij is de beroemde vriend in alle nood,
speciaal voor "verloren zaken".
Tussen beide laatst genoemde in, op een rotswerk, prijkt
de Aartsengel Michaël, met "vlammend zwaard".
Onderschrift: "H. Michaël, verdedig ons in de strijd"(1949).
Terug naar de Grot zien we nog, eveneens op een rotsvoetstuk, de Heilige moeder Anna, met haar Kind, de maagd Maria (1955).
Doorlopend voorbij de Grot, over het plein, langs een smal
paadje, kunnen we de H. Lidwina van Schiedam in haar eigenaardig kapelletje ontdekken. Zij is de bijzondere beschermheilige van de gehandicapten. Tegen het voetstuk lees ik:
"H. Lidwina: K.V.G.V. aan Sint Lidwina" (1955)
K.V.G.V. betekent: Katholiek Verbond voor Gebrekkigen en
Verminkten.
Als we verder doorlopen komen we aan een ander opvallend
kapelletje met Sint Jozef. "H. Jozef, bescherm ons" is de
spreuk.
Westwaarts bemerken we een imposante beeldengroep: de H.
Teresia van Lisieux: O.L. Vrouw neergezeten met het Kind
Jezus op haar schoot; het goddelijk Kind krijgt van zijn
Moeder rozen, die Hij overreikt aan Teresia, die ze op
aarde laat neervallen. Op het zware voetstuk lezen we de
betekenis ervan: "Na mijn dood zal ik het rozen laten regenen". Dit zijn woorden van de Heilige Teresia van het
Kind Jezus. (1928)
Achter deze beeldengroep bevindt zich het "paterskerkhof".
Links van het Teresiaparkje stqat een dubbelkapelletje.
Daarin vinden we de "H. Cornelis", te aanroepen tegen de
stuipen, en naast hem de "H. Rochus" patroon tegen pest
en besmettelijke ziekten.
Rechts van het Teresiaparkje staat nog een dubbelkapelletje. Dit is bewoond door de-"H. Geertrui van Landen": die
wordt aanroepen tegen de veldmuizenplaag. Naast haar de
"H. Godelieve van Gistel"; men kan haar aanroepen tegen
keelpijn, oog:t i:ékten en voor de "huisvrede".
Terugkerend rhebben we een lange laan; we lopen voorbij het
Sint Jozef's heiligdommetje en komen zo bij het imposante
beeld van de H. Donatus. Hij prijkt op een gespleten boomstronk; onder op een schildje de aanroeping: "Heilige Donatus, besc herm ons" ... tegen alle gevaren van donder en
bliksem.

!!.=._!!.=._!!~!!:E~!~
Eind 1917 liet pater overste, Valeriaan van Zondereigen,
het Mariapark nog uitbreiden. Het stuk land ten zuiden
van de beek tussen St. Antoniuskapel en St. Appollonia,
werd bij het park gevoegd. Om de wegen te kunnen aanleggen, diende de vijver over een merkelijke afstand dichtgemaakt en de Leiloop verlegd. Deze nieuwe wegen, rechter
en breder, zouden te pas komen bij de later ingevoerde
"Sprekende Processies" met talrijke groepen en praalwagens. Het Heilig Hartbeeld domineert dit gedeelte van het
park, en wordt daarom genoemd: "Heilig Hart-park".
Dit machtig beeld werd opgericht in 1921: "Uit dank na de
eerste wereldoorlog" met onderschrift:
MEERSEL - GALDER - STRIJBEEK
aan het H. Hart
Onderaan tegen het voetstuk, op een arduinplaat:
Heer Jezus, ontferm U over onze gesneuvelden
Jozef van Gils
Albert en Adriaan van Gils (1921)
Richting De Dreef en dan zuidwaarts komen we bij een sierlijke koepel: "De H. Margareta M. Alacoque". Tegen het voetstuk aan lezen . we de verklaring van de beeldengroep: "Sint
Franciscus door het H. Hart van Jezus aan de H. Margareta
M. Alacoque als leidsman gegeven" (1933).
verder rechts staan we bij de Alvernoberg. De rots stelt de
berg Alverna voor, waar de H. Franciscus om zijn liefde tot
de lijdende Godmens, op 14 september 1224 in zijn lichaam
de heilige kruiswonden ontving. Boven op de rotshoogte
rechts was een miniatuurkerkje afgebeeld; dit werd in mei
1940 door oorlogsgeweld vernield. Achter Sint Franciscus,
in de grot, broeder Leo, gewone gezel van de heilige, getuige van het wonder.
Rechts beneden op een plaat lezen we: "Sint Franciscus,
lieveling van Jezus' Hart, ontvangt de kruiswonden op de
berg Alverno" (1933)
Doorheen dit gedeelte van de tuin worden ook de vijftien
mvsteries van de heilige Rozenkrans in reliëf uitgebeeld.
Vlak bij het Sint Antoniuskapelletje, bij de beek, staat
vermeld: "MEERSEL's dankbare hulde aan Maria voor haar
moederlijke bescherming - Oorlog 1940-1945".
"Ingezegend door Mgr. Catry op 9 mei 1948".
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En zo ziJn we rond!
We hebben dan een wandeling of een bêêweg gemaakt doorheen
het prachtig Mariapark of Genadedal van O.L. Vrouw.
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FIETSEN IN ONS HEEM (5)
door Gerard Otten
DE MAASTRICHTSEBAAN

Nooit werd dit "Genadedal" een genadepark genoemd!
(De Stem van 12.4.1984-)~

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Bij de jaarlijkse lintjesregen werden ook drie leden van
onze heemkundekring koninklijk onderscheiden.
Germaine van Schaick en Clasine van Hooydonk kregen deze
onderscheiding na een 40-jarige onderwijs-loopbaan aan de
Mariaschool te Ulvenhout.
Daags voor haar 89e verjaardag werd 0p vrijdag 11 mei
eveneens met de eremedaille in goud,verbonden aan de orde
van Oranje Nassau,onderscheiden ons lid Mevr. M. ThüringCox voor het feit dat zij 50 jaar lang mede leiding heeft
gegeven aan het Oosterhoutse metaalbedrijf Galvanitas.
Alle drie de dames onze hartelijke gelukwensen.

In Ulvenhout en Bavel kennen we allemaal het fietspad dat
door het Ulvenhoutsebos en de Chaamse Bossen naar Alphen
loopt.
Wat veel mensen misschien nooit opgevallen is, is dat dit
fietspad, vlak v66r Alphen langs een zandweg loopt die de
Maastrichtsebaan heet.
Deze naam zet natuurlijk aan het denken. Een Maastrichtsebaan, zo ver van Maastricht, zou die niet gebruikt kunnen
worden als een rustige en rechtstreekse vakantie-fietsroute van Breda naar Zuid-Limburg . ?
En inderdaad, dit bleek het geval te zijn.
Na enige verkenningen door E.N.F.B.-leden is de route definitief vastgelegd in de E.N.F.B. Grote Fietsroutes deel 4,
Breda-Maastricht.
HET .GEHEIMZINNIG PATROON
In de loop van de eeuwen ziJn er verschillende routes tussen
Breda en Maastricht in gebruik geweest. De oudste weg liep
over Turnhout, ~ol en Hasselt. Tijdens de tachtigjarige oorlog kwamen Breda en Maastricht onder de Noordelijke Nederlanden terwijl Turnhout en Mol bij de Zuidelijke kwamen. Dat gaf
moeilijkheden met de belastingen. De voerlieden gingen daarom
een andere route volgen, een iets rechtere, via Alphen, Poppel, Hoge Mierde, Reusel, Postel, Lommel, Eksel, Wijchmaal,
Winterslag en Zutendaal. Op deze route rezen echter toch nog
moeilijkheden met de douane van de Zuidelijke Nederlanden in
Poppel, die doorvoerrechten vroeg. Degenen die goederen vervoerden, reden daarom om Poppel heen.
Volgens een verklaring uit 1705 liep de omweg van Alphen via
de Alphensedijk (tegenwoordig Nieuwkerk en het Gorps Baantje),
vlak langs de grens dus, de Aalfoortshoef, door de Luijensvoort en via Gorp, Rovert en de Tuldersehoeve naar Hoge Mierde. Deze weg werd wel door mensen in Hilvarenbeek de "rechte
heerbaan op Maastricht" genoemd.
Nog later werd weg gereden via Bavel, Gilze, Riel, Goirle,
Hilvarenbeek en Bladel naar Lommel. De weg van Lommel naar
Maastricht liep helemaal over Luiks, dus neutraal gebied.
De zuidelijke variant via Alphen en Hoge Mierde bleef echter
tot het einde toe in gebruik als route voor het personenvervoer. Als de politieke situatie het toeliet nam natuurlijk
ook het goederenvervoer deze route.
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DE VOERLIEDEN
De bekende Bredase schrijver Jacob Campo Weijerman vertelt
in zijn Kunstenaarsboek uit 1769 dat in 1709 of 1710 de
meeste Maastrichtse en Luikse voerlieden afspanden in de
herberg de Oude Prins, een grote uitspanning achter de Grote Kerk van Breda. Deze herberg heeft het nog tot in deze
eeuw uitgehouden als hotel. Het is het huis Torenstraat 19.
Nu valt er weinig meer aan te zien. Het huurpand, nummer 17,
is een breed pand met een inrijpoort opzij en lijkt daarmee
meer op de Oude Prins zoals hij geweest moet zijn dan de
Oude Prins zelf.
Jacob Jansen uit Hulsel, bij Hoge en Lage Mierde, reed inderdaad elke week vanuit Breda op Maastricht en Luik. Hij
had goede zakelijke kontakten met Hendrik Wittens, de waard
van de Oude Prins. Deze Hendrik Wittens op zijn beurt was
zijn karrière begonnen ook als voerman van Breda op Maastricht. Hij was afkomstig uit Lage Mierde en spande in 1660
af in de herberg "De Prins van Oranje" in de Schoolstraat in
Breda. Dit pand bestaat nog, het is een oud groot huis op de
hoek van de Schoolstraat en de Singelstraat. In 1672 was Hendrik Wittens al waard in de Oude Prins. Mathijs Servaas, voerman uit Alphen, ontving toen in zijn herberg geld om dat af
te geven aan een koopman in Aken. Later moest Hfndrik Wittens
daarover getuigen in een proces.
In 1740 onderhield Hendrik Pissars uit Maastricht een wagenverbinding op Breda. Hij vertrok elke week 's maandags uit
Maastricht,kwamdinsdags via Winterslag, Postel en Hoge Mierde in Breda aan, vertrok donderdags weer en kwam vrijdags in
Maastricht terug.
Als je naar Maastricht wou vanuit Breda kon je op de kar meerijden. Maar een retourtje duurde dus wel een hele week.
DE POSTKOETS
In 1749 veranderde dit.
Cornelis van Berck uit Breda ging toen een postwagendienst
onderhouden op Maastricht. In de zomer vertrok de koets om
drie uur 's morgens uit Breda en kwam om negen uur 's avonds
in Maastricht aan. 's Winters deed de koets er anderhalf of
twee dagen over. Onderweg waren er vijf stations waar de
paarden verwisseld werden. Het eerste was in Alphen en het
tweede in Hoge Mierde. Dan reed de koets over Reusel naar
het derde station, Lommel en van Lo mmel via Eksel naar Hamhoef, het vierde station. Het vijfde station was Zutendaal
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en daarna kwam de koets in Maastricht aan. "Hamhoef" is
waarschijnlijk een verschrijving voor Hengelhoef.
De pqstiljons waren gekleed in een blauwe jas met een gele
kraag en gele mouwopslagen. De koetsen waren voorzien van
het wapen van de prins van Oranje en de woorden "Sauve
Garde" wat betekent dat de dienst onder de bescherming
stond van de prins van Oranje. In 1757 werd de dienst echter opgeheven omdat Cornelis veroordeeld werd wegens oplichterij.
In 1757 moesten de reizigers naar Maastricht dus weer met
de goederenkar mee. In 1770 kreeg de Luikenaar Nicolaas Dessart, de voerman van Breda op Maastricht, van 'de stad Breda
het recht het stadswapen op zijn kar te schilderen. Daarna
horen we maar weinig meer van de verbinding tussen Breda en
Maastricht.
DE POSTSTATIONS
Van de zeven halteplaatsen van de postkoets zi]n er nog twee
met absolute zekerheid aan te wijzen: de Prins Kardinaal in
Breda en de Hengelhoef. Alle halteplaatsen moeten in ieder
geval hieraan te herkennen zijn dat ze stallen hebben voor
de paarden en een grote binnenplaats en inrijpoort om met
de koets binnen te kunnen rijden.
In Breda moesten alle postkoetsen vertrekken van de Prins
Kardinaal op de hoek van de Grote Markt en het Kasteelplein.
Het pand bestaat nog en wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens.
In Alphen stond er vanouds een herberg op de plaats waar nu
hotel-café De Brouwer staat. Het hotel heeft nog steeds een
inrijpoort en een achtererf, al is in de stallen nu een disco gevestigd. Dit zou het poststation geweest kunnen· zijn.
Als we de oude sfeer willen proeven kunnen we echter beter
naar de overkant, naar het Oud Gemeentehuis gaan, een bruin
café.
De Hengelhoef, ten zuiden van de Kelchterhoef bestaat nog
steeds.
Bij Zutendaal staat aan de Trichterbaan in het gehucht Bessemer het Oud Kantoor. Er wordt van verteld dat het een afspanning was voor de postkoetsen naar Maastricht en Aken. Het is
een oud gebouw met grote stallen en het is waarschijnlijk het
goede gebouw, aangezien de Postbaan niet door Zutendaal zelf
heen ging maar door Bessemer. Het is helaas sinds enkele jaren geen café meer.
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DE LUIKERSTEENWEG
De weg van Breda naar Maastricht was niet alleen voor deze
twee steden belangrijk. Luik, ten zuiden van Maastricht, was
in de achttiende eeuw een opkomend industriegebied. Het produceerde onder andere ijzer en dat moest naar Holland gebracht
worden. De Maas was te verzand om als handelsweg gebruikt te
worden, dus dienden er andere wegen gezocht.
Vanuit Luik waren er twee mogelijkheden: over land naar Den
Bosch, en dan per schip over de Maas naar Holland, of over
land naar Breda via onder andere Gilze en Bavel, en dan per
schip via de Mark, de Rode Vaart daar naar toe. Dit had tot
gevolg dat er grote konkurrentie ontstond tussen Breda en
Den Bosch wie het grootste deel van het handelsverkeer met
Luik naar zich toe kon trekken. Den Bosch heeft uiteindelijk
gewonnen: in 1740 kon deze stad beginnen met de aanleg van
een steenweg naar Luik via Eindhoven die pas in 1818 geheel
voltooid zou worden. Deze Luikersteenweg is nu een drukke
autoweg en dus voor fietsverkeer volkomen onbruikbaar.
Breda bleef echter niet achter: in 1740 werden er een nieuwe
zandweg tussen Gilze en Riel en diverse bruggen bij Riel en
Goirle aangelegd. In 1788 werd de Bredasebaan gemaakt tussen
Bladel en Bergeijk en in 1790 de Bredasedijk tussen Bergeijk
en de Grote Barrière bij Lommel. In 1744 maakte Breda plannen
voor een kanaal naar Moerdijk, om de scheepvaart op Holland
te verbeteren, vooral op Amsterdam. Het is er nooit van gekomen. In Breda vertrokken de schepen vanuit de Haven. Deze
is nu gedempt en er is een parkeergarage onder gemaakt die
veel verlie·s oplevert. Het dempen van de prachtige en sfeervolle Haven is een van de ergste schendingen van het Bredase
stadsgezicht in de jaren zestig geweest.
ONDERGANG EN HERLEVING
In 1818 was de steenweg van Luik naar Den Bosch voltooid.
In 1822-1826 werd bovendien de Zuid-Willemsvaart gegraven
zodat Luik, Maastricht e n Den Bosch nu een goe de sche epvaartverbinding hadden. Als er toen nog verkeer van de weg BredaMaastricht gebruik gemaakt had, zal het dan toch wel opgehouden zijn. In 1807 echter nog werd er bij een grenswijziging bij Luiksgestel en Lomme~ nog rekening gehouden met de
weg van Breda naar Maastricht, beter gezegd: de weg van Poste! naar Lomme l. In 1811 maakte Breda een lijstje van alle
grote wege n vanuit Breda: dit is de laatste keer dat de we g
van Breda naar Maastricht via Alphen als verkee rswe g ge noemd
werd. In Alphen stond in 1812 een wegwijzer naar Breda bij
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de Maastrichtsebaan.
Honderdvijftig jaar lang werd de Maastrichtsebaan niet meer
gebruikt, totdat Erik en Afra in 1980 over deze route naar
Maastricht fietsten, daarmee de weg banend voor verdere verkenningen. De oude weg van Breda naar Maastricht is nu een
nieuwe fase in zijn bestaan ingegaan.
DE MAASTRICHTSEBAAN
Het gedeelte van onze route van Breda naar Alphen leidt geheel over een vrijliggend fietspad dat zich door een ketting
van bossen slingert: het Ulvenhoutsebos, het Annabos, het
Prinsenbos en de Chaamse Bossen.
Het fietspad loopt gedeeltelijk, vlak bij Alphen, langs de
Maastrichtsebaan, die de aanle_iding is geweest om deze route
uit te zetten.
Het gedeelte van de Maastrichtsebaan dat nu nog over is, is
ongeveer de helft van de oorspronkelijke lengte. Oorspronkelijk begon hij bij Wolf slaar en liep langs de Woestenbergsehoeve ten oosten van het Ulvenhoutse Bos. - Bij de heideontgi nningen in de vorige eeuw is dit gedeelte verdwenen tot aan de
weg van Chaam naar Gilze. Bij oude boeren is de Maastrichtsebaan bij Bavel nu nog wel bekend. Het Nieuw-Ginnekense gedeelte van de Maastrichtsebaan is dus geheel verdwenen.
Het fietspad maakt gebruik van een aantal mooie dreven, de
Torendreef, de Kerkdreef, de zeer fraaie Annadreef of Royale
Dreef, een dubbele dreef met vier rijen bomen, waarlijk een
koninklijke dreef, de Broekdreef, de Valkenbergsedreef en de
Chaamsedreef. De meeste dreven zijn voorzien van zware oude
bomen. Dit gedeelte van de bossen is aangelegd in de tijd dat
de prinsen van Oranje nog eigenaar van deze bossen waren. In
1795 zijn de goederen van de oranjes in beslag genomen en
sinds die tijd zijn de bossen staatseigendom. De Chaamse bossen, dicht naar Alphen toe , zijn in de vorige eeuw geplant.
Daarvoor waren hier uitgestrekt e heidevelden. De mooiste en
indrukwekkendste dreef in dit bos is de grote Slingerdreef ,
die inderdaad heel langzaam hele ruime slingers maakt. Nog
dichter naar Alphen toe ligt het Bredase Bos, in 1925 geplant door Bredase werklozen.
Aan de Maastrichtsebaan staat, vlak bij Alphen, de Willibrordus-kapel en -put. Deze kape l is gebouwd in 1937, vlak voor
het Willibrordusjaar. Op dez e kapel staat een bordje dat de
Maastrichtsebaan een oude Romeinse heerbaan is van Gorkum
naar Maastricht. Pure f ant asie natuurlijk. Zoals we al gelezen hebben is de Maastrichtsebaan pas rond 1600 in gebruik
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genomen. Sint Willibrordus heeft dus nooit over de Maastrichtsebaan gelopen. Het kapelletje ziet er overigens .heel
leuk uit en de kapel en de Maastrichtsebaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is alleen jammer dat er geen
water meer uit de kraan komt die aan de gevel bevestigd is.
Behalve het bekende fietspad van Breda naar Alphen loopt er
ook nog een toeristische autoroute door de bossen heen. Deze
is aangelegd in de jaren zestig toen de auto nog heilig was.
Het is duidelijk dat deze autoweg helemaal uit de tijd is.
Rekreëren doe je niet in de auto, maar te voet of op de
fiets. De toeristische autoweg is geen onderdeel van een
doorgaande verbinding en veroorzaakt alleen maar overlast.
Hij moet dus zo vlug mogelijk afgesloten worden voor autoverkeer.
In de bossen van de Duiventoren, ten noorden van Breda, is
dat al gebeurd. Een groot aantal boswegen, die eerst geasfalteerd waren voor het autoverkeer, zijn daarna vanwege de
overlast gesloten. Daar hebben we een aantal zeer brede
fietspaden aan over gehouden. Ook in het Mastbos en het
Liesbos bij Breda zijn recent een aantal dreven afgesloten
voor autoverkeer en er zijn plannen om er nog meer af te
sluiten.
Ook in verband met de toeristische autoweg door de bossen
bij Alphen menen wij bij de overheid wat twijfelende geluiden te horen.
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dig loopt met de Oude Maastrichtsebaan. Er heeft nog nooit
iemand overheen gelopen die op weg was naar Maastricht.
Maar het is natuurlijk leuk dat de herinnering aan de oude
Maastrichtsebaan op deze manier nog eens extra benadrukt
wordt.
Het zou misschien een leuk idee zijn in Nieuw-Ginneken weer
opnieuw een Maastrichtsebaan te kreëren. Van de oude baan
is geen meter meer over. Maar zijn funktie is overgenomen
door de Wolfslaardreef en het fietspad naar Alphen. De weg
van de Rouppe van der Voortlaan naar Wolf slaar zou bijvoorbeeld de Nieuwe Maastrichtsebaan kunnen heten.
DE ROUTE
We zullen de fietsroute van Breda naar Maastricht hier niet
herhalen: die staat uitgebreid beschreven in de E.N.F.B.
Grote Fietsroutes. De route is ongeveer 120 kilometer lang,
goed voor twee dagen rustig fietsen. Hij loopt over Alphen,
Poppel, Hoge Mierde, Reusel en Pastel over rustige wegen.
Da~ over fietspaden naar Lommel en over oosweggetjes naar
Eksel. Vanaf Wijchmaal heet de weg Oude Postbaan en gaat
als een smalle weg door de bossen heen langs Genk en via
Zutendaal en Lanaken naar Maastricht.

NOG MEER MAASTRICHTSEBANEN
Behalve de Maastrichtsebaan die wij hier volgen zijn er nog
meer Maastrichtsebanen die interessant genoeg zijn om even
te noemen.
Bij Rijsbergen ligt een kronkelig smal zandweggetje dat in
de vorige eeuw nog de Maastrichtsebaan genoemd werd. Het
weggetje begint aan de Gelderdonksestraat en eindigt aan de
Paandijksestraat en wordt tegenwoordig als een onderdeel van
de Paandijksestraat beschouwd. De schrijver van de geschiedenis van Rijsbergen dacht dat de Maastrichtsebaan bij zijn
dorp een middeleeuwse weg was. Het is echter een militaire
marsroute uit de achttiende eeuw van Bergen op Zoom naar
Maastricht. Het is jammer dat deze naam 'Maastrichtsebaan'
niet meer bestaat. Een tweede Maastrichtsebaan is de Nieuwe
Maastrichtsebaan die de noordgrens van de Alphense Bossen
vormt. Deze zijn aangelegd in de vorige eeuw. De Nieuwe
Maastrichtsebaan heeft zijn naam gekregen omdat hij evenwij-
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PAULUS EXPOSEERT (12)
NIEUWE AANWINSTEN (6)
Zowel in de bibliotheek als op het gemeentehuis exposeert
Paulus permanent zijn nieuwe aanwinsten. Een rijke mengeling van boeken, curiosa en oude gebruiksvoorwerpen.
Ga regelmatig 'ns kijken, want elke week komt er weer wat
nieuws bij en verdwijnt er iets, dat er 'n poosje gestaan
heeft naar een van onze depots.
BAVEL ANNO 1920 IN 1985
Elk jaar is Paulus aanwezig op de feesten in Bavel.
Elk jaar heeft Paulus weer een nieuw onderwerp.
Wat het in 1985 gaat worden weten we nog niet, maar we
zijn er natuurlijk wel!
Dat is Paulus aan Bavel verplicht.

OORLOGSHERINNERINGEN
Dit jaar zal het veertig jaar geleden zijn dat o nze gemee nte
bevrijd is.
Dit wilde de heemkundekring niet zonder meer voorbij laten
gaan. Onze sekretaris is al enige tijd bezig gesprekken te
voeren met mensen, die de oorlog hebben meegemaakt.
Het is de bedoeling om aan de hand v an deze belevenisse n
een boek samen te stellen over de 2e wereldoorlog in d e ge meente Nieuw-Ginneken.
Daarnaast is het de b e doeling om een tentoonstelling in te
richten met allerhande materiaal wat nog voorhanden is u it
de 2e wereldoorlog.
Wij denken vooral aan foto's, dokumenten, krantenartikele n,
verpakkingen.

In de bibliotheek aan de Annevillelaan en in de grote vitrinekast op het gemeentehuis kunt u regelmatig genieten
van de grote en kleine geschenken, die Paulus wekelijks
aan z ijn kollektie kan toevoegen.
Ook deze maanden weer.
Onze verzameling werd o.a. aangevuld met:
Archief
4 Nummers TVB 1983, aantal oude nummers Ons Blad.
Bibliotheek
Literatuur over cactussen, postzegelboek, 2 oude postzegelcatalogi (1926 en 1936), boek over H. Land, boek David Tomki-ns, Fatima, 3 boeken van d'n Dré.

Ieder, die nog in het bezit is van materiaal uit de 2e wereldoorlog, wende zich tot onze sekretaris, de heer J.
Jespers, of een van de andere leden van het bestuur.

DOE ALS ZOVELEN - BRENG OOK 'NS WAT MEE VOOR PAULUS !

Een d e el van de kollektie "Reli g i e "
foto: Fotoshop Rovers, Breda
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Curiosa
Grote houten nap, porseleinen fitting, schakelaar en stopkontakt, houten graanmaat, jeneverfles 1935, zeer oud fotokopieerapparaat, aantal schilderijen, byouteriedoosje.
Foto-archief
Onthulling H. Hart te Ginneken.
Landbouw
ploegijzer, 4-tal koehoorns.
Oudheidkamer
Zeeppot, ouderwetse koffer, emaille vergiet, koektrommel,
glazen, suiker- en melkstel, gehaktmolen, serviesgoed, koperen roeden, dienblaadje, kruidenbak, ouderwetse elektrische koffiekan, ouderwetse pendellamp, emaille tulbandvorm, komkommerschaaf, div. thee-, koffie-, suiker-, cacaoen andere voorraadbussen, 2 houten tafeltjes, ~uderwetse
hoed.
Religie
2 Wijwatervaten, schilderij met religieuze spreuk.
Religieuze bibliotheek
Moderne huiszegen.
School
4 Leesboekjes.
Verenigingen
Gewonnen bekers, gewonnen medailles.
Winkel van Sinkel
Kaaskistje, stopflessen, koektrommel, oude dozen zeep,
kaartjes mangelknopen, blik Roode Ster.
De schenkers waren:
Mw./Dhr./Fam. Van Beek, Colsen, Van Disseldorp, Frijtersde Jongh, Gan~evoort, Van Goal, Knibbeler, Lodewijk, Van
Loenhout, Nouwens, Ruys en Van Schendel.

BIJGELOOF ( 3 6 )
Als een hond ligt te huilen is er een sterfgeval in de buurt.
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (44)
EEN GIFT UIT AMERIKA
door Kees Leijten
De kollektie van onze heemkundekring groeit gestaag met
allerlei voorwerpen, brieven, boeken en "dingen" die voor
een heemkundekring het bewaren waard zijn.
Soms komen die "spullen" van heel ver weg.
Onlangskreegde kring via ons bestuurslid Jan Grauwmans
zelfs een geschenk uit "West-Babylon", dat ligt in de
buurt van New York in de Verenigde Staten.
Wat was er gebeurd ?
In mei 1982 bezocht de heer Aegidius A. Gantevoort, een in
de U.S.A. wonende Nederlander, zijn nicht in Breda.
Hij is in 1914 geboren in Rotterdam en woonde in de dertiger jaren in Limburg.
D~ar maakte hij via de Limburger Koerier kennis met de
"Brabantsche Brieven" van D'n Dré van Ulvenhout (A.A.L.
Graumans.)
Hij genoot van het proza van d'n Dré en verzamelde deze
"Brieven" in zijn plakboek. ook verzamelde hij de boeken
die door Graumans geschreven zijn.
In 1957 emigreerde Gantevoort naar de Verenigde Staten en
nam zijn verzameling proza mee.
Twee jaar geleden bezocht de heer Gantevoort zijn nicht
in Breda en wilde wel eens kennismaken met Ulvenhout, het
dorpje waar hij zoveel over had gelezen in de geschriften
van "d'n Dré van Ulvenhout".
Hij ontmoette daar ons bestuurslid Leo Nouwens, die enthousiast vertelde over de boeken van d'n Dré, over ons heem en
de heemkundekring Paulus van Daesdonck.
Hij beloofde Leo Nouwens, eenmaal terug in New York, eens
te kijken of hij nog iets voor Paulus had.
Toen Leo dit vertelde in de bestuursvergadering nam Jan
Grauwmans, die zelf veel weet over de publikaties van d'n
Dré, de fakkel over.
Hij ging korresponderen met de heer Gantevoort en werd begin mei 1984 verblijd met de toezending van drie boeken
van A.A.L. Graumans, getiteld:
- Compagnons
- Dré Drie
- Victor Zonneveld.
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In een begeleidende brief schrijft A.A. Gantevoort dat
hij binnenkort ook zijn plakboek aan de kring zal schenken. Hij schrajft o.a.
"Natuurlijk is het mij een .genoegen om de boeken en
het scrapboek aan de vereniging (Paulus van Daesdonck)
te schenken, want dan voel ik dat ik niet voor niets al
deze jaren zijn "brieven" en boeken bewaard heb.
Moge velen van deze literatuur genieten, want op die
manier voel ik mij ruimschoots beloond.
Heb ik dit scrapboek zovele jaren bewaard, het is zoals
het afscheid van een goede vriend wanneer ik dit boek in
de mail doe • Het was altijd prettig om er zo af en toe
eens doorheen te bladeren en een bepaalde brief te lezen. Ze zijn altijd weer nieuw, altijd weer een bron van
vele verschillende gevoelens, altijd het gevoel dat je
als het ware een lid was van de Ulvenhoutse gemeenschap.
De laatste brief in mijn scrapboek heeft geen datum, het
heeft de titel "De leerschool van meester R. Varing".
De brief daarvoor is gedateerd Ulvenhout 24 april 1941.
Ik heb toen nooit begrepen dat deze 2 brieven de laatste
waren die ik ooit van d'n Dré te lezen kreeg.
Het scrapboek weegt 4 engelse ponden, dat is ruim 1~
kilo. Ik zal u bij tijds laten weten wanneer ik het verzonden heb. Nogmaals m'n zeer hartelijke dank voor uw
brieven, prenten en foto's betreffende d'n Dré.
Ik hèb plannen om in het najaar naar Nederland te komen
en met mijn nicht in Breda hoop ik een kort bezoek aan
Ulvenhout te brengen. Wellicht is het mogelijk u daar
te ontmoeten.
Mijn allerbeste wensen voor u, uw echtgenote en familie
en met vriendelijke groeten verblijf ik,
Aegidius A. Gantevoort
and rnay God bless. "

* * * * *
De heemkundekring is erg blij met dit geschenk uit New York
en zal het zorgvuldig bewaren in zijn kollektie.

DRIEMAAL "ULVENHOUT - HUIJBERGEN"
door Herman Dirven

(1)

Op de "Oude Hof van Ulvenhout" was het op 6 februari van het

jaar 1278 een drukte van belang.
De heer van Breda, Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth van Breda hadden op die dag op hun buitenslot de prior
provinciaal van de Guiliëlmieten uitgenodigd.
De aanleiding voor deze invitatie was een schenking van gronden te Huijbergen door de Heer en de Vrouwe van Breda aan de
volgelingen van de Heilige Wilhelmus (Guiliëlmus) en daarom
Wilhelmieten of Guiliëlmieten genoemd.
Deze toen nog jonge kloost ·. erorde (in 1230 pauselijke goedkeuring) er.. in 1245 eerste klooster in de Nederlanden (Porta
Caeli bij 's-Hertogenbosch) hadden reeds een tweede klooster
te Biervliet, zodat Huijbergen het derde klooster werd.
De Oude Hof van Ulvenhout ook "d'Outhoff" zal waarschijnlijk
een klein kasteel geweest zijn, wat gelegen heeft tussen de
huidige Domijn- of Prinsenhoeve en de rivier de Mark.
Al in de 18e eeuw was het verdwenen, maar het was in de dertiende eeuw belangrijk genoeg om dergelijke ontvangsten mogelijk te maken.
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Want er waren nogal wat mensen bij de gebeurtenis op 6 februari 1278 aanwezig.
Op de eerste plaats Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda.
Zij was een zus van Hendrik V van Breda en een dochter van
Hendrik IV van Breda en Elisabeth Berthout.
Arnoud van Leuven, haar echtgenoot, was ook heer van Gaasbeek
en behoorde tot de familie van de hertogen van Brabant. Zijn
grootvader was hertog Hendrik Ivan Brabant (1190-1235).
ook waren aanwezig wernerus en Gratianus, hofkapelaans van de
Heren van Breda en de ridders Wouter van Cruininghen en de
Heer van Oef felen.
Van de Wilhelmietenorde waren de reeds genoemde prior, Gerardus, onder andere vergezeld door een van zijn kloosterlingen
Joannes van Oorschot aanwezig.

I N
EN
0 P
DE
door Jan Soeterboek

En zoals gezegd in tegenwoordigheid van al die geestelijken
en edelen schonken Arnoud en Elisabeth op de "oude Hof te
Ulvenhout" aan de orde van Sint Wilhelmus gronden, bekend
onder de naam van Huijbergen, met daarbij de kapel, enige
jaren daarvoor door hen gesticht.

Alle straten die vroeger binnen de muren of later, de wallen
lagen, krijgen het voorzetsel IN.
In het boek van Van Goor worden ze op blz. 50 genoemd. Het
zijn er 22. IN de Ridderstraat, IN de St. Jansstraat, enz.
De -pleinen waar 'n markt was of nog is, krijgen daarentegen
OP: OP de Havermarkt, OP de Houtmarkt.
De toegangswegen tot de stad die buiten de wallen lagen krijgen allemaal : OP.
OP de Haagdijk, OP de Ginnekenstraat, OP de Boschstraat.
Het waren de wegen die wat hoger in 't landschap lagen
i.v.m. de inundatie die in ons land rond vestingsteden veelvuldig werd toegepast.
De later daaraan toegevoegde zijstraten krijgen toch weer IN.
Om het nog ingewikkelder te maken komt dit verschijnsel ook
voor bij steden en dorpen.
Ze wonen IN Ulvenhout, IN Chaam, IN Bavel, maar OP Galder,
OP Strijbeek, IN Gilze maar OP .de Rijen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de ouderdom en de belangrijkheid van de plaatsen in kwestie.
De IN-plaatsen waren van meer importantie dan de OP-plaatsen.
De OP-plaatsen waren toendertijd gehuchten. Gilze b.v. was
vroeger veel belangrijker dan Ri j en .

Verder kreeg de orde dertien hoeven bruikbaar land, die de
Paters zelf in de omtrek van de kapel konden uitkiezen en waarop zij later een klooster zouden stichten. De stichtingsakte
van deze schenking is bewaard gebleven, evenals de akte van
een week of vijf later, nl. 12 maart 1278.
Ruim vijf en een halve eeuw heeft het klooster met goede en
slechte tijden bestaan, totdat het in 1847 definitief opgeheven werd.

GEACHTE REDAKTIE

-----.")lt!
"f,

Nijmeegse Centrale voor
Dialect· en Naamkunde

over het verschijnsel "Op de Haagdijk, frr de Tolbrugstraat"
is zeker verschillende keren geschreven, zonder dat de zaak
geheel opgelost is.
In het algemeen lijkt mij dat, als het een door hoge huizen
ingesloten straat betreft, aan in de voorkeur wordt gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Prof. Dr. A. Weijnen

STRAAT (1)

In de Brieven van Paulus nr. 47 werd 'n merkwaardig verschijnsel gesignaleerd: De straten van Breda en omgeving kunnen voorzien worden van de voorzetsels OP en IN. B.v. Hij loopt op de
Haagdijk, op de Boschstraat, maar in de Karrestraat.
Dit voor autochtonen vanzelfsprekend verschijnsel moet ergens
vandaan gekomen zijn.
Het achterhalen van zo'n manier van aanduiden is voor mij een
spel, 'n soort spoorzoeken, 'n puzzel oplossen.
Laten we onze speurtocht beginnen in de binnenstad van Breda,
de dichtstbijgelegen stad.

Het is zeer goed mogelijk dat i k op het ve rkeerde spoor zit,
er zijn vast deskundigen d ie dat kunnen ui tmaken en misschien
is er al een verhandeli ng over gesch re ve n.
Zo niet, dan is dit van mijn kant de opening van 'n diskussie
die kan uitmonden i n de oplossing va n deze puzzel.

BRIEVEN VAN PAULUS
28{) .

HET VERDWIJNEN VAN 'N STUK LANDSCHAP DOOR DE
A 58

(2)

Opnieuw een fotootje van Jan Grauwmans, die voor ons de
historie met zijn trefzekere camera vastlegt.
Het huis Geersbroekseweg 15, dat voor de nieuwe weg moest
wijken.
Het is inmiddels afgebroken evenals de boswachterswoning
op pagina 227 van Brieven 47.
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2e sekretaris ·
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördi nator
medew. Galder/Strijbeek

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

PUBLIKATIES
1975
Monumentenboekje
1977
Molen "De Korenbloem"
130 jaar Mari aschool
1977
1978
Korenmolen "De Hoop"
1979
1980
1981

16. Manneer de boom ter aarde zijgt
Maakt ieder dat hij takken krijgt
(na de dood komen de erven)

Ulvenhout
Bavel
Strijbeek

1982
1983
1983
1984
1984

J . M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C. J.M . Leijten
H. J . Dirven, K. A. H.W. Leenders en M.c .
van Riel-van der Westerlaken
Dri e eeuwen kerk in Ulvenhout
Dr . J . L.M. de Lepper
Van Ginne ke n tot Nieuw-Ginneken
H.J . Dirven, J . C. van de r Westerlaken
en J. Berenschot-van de r Smissen
Driekwarteeuw Constantia
R. van der Weste rlaken e n J.C . van der
Wester laken
David Tomkins
Drs. H. J . C. Verhoeven (Br. v .P. 39)
Ir. Chr . Buiks
Veldnamen 1 - 7
A.M.M. Ver kooijen e . a . (B.v. P . 44)
100 jaar school Galder
Carnaval in oud- en Nieuw Gi nneken Brie ven van Paulus (46)
Ir . Chr . Buiks
Veldnamen 8 - 10

UITSPRAAK (43)

LIDMAATSCHAP

MONUMENTENZORG is niet alleen het restaureren van oude panden,
maar veeleer h e t respekteren van dat monument in zijn eigen omgeving en het onderhouden van die monumenten.

Bet verenigingsjaar van de heemkundekri ng loopt van 1 s eptember tot 31 augustus.
Naast diverse heemakti~itei ten , l ezingen , t e ntoonst e llingen en excursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieve n van Paulus " uit .
Bet lidmaats chap van de Kring ge ldt voor het gehele gezi n en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1984- 1985 f 25 , -- per j aar.

