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Nieuw-Ginneken, 11 sprokkelmaand 1986 

MENSEN 

Mensen vormen samen een vereniging en zo'n vereniging is onze 
heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
Ruim vijfhonderd leden reeds, vele suksesvolle aktiviteiten, 
veel publikaties, een museum in opbouw, kenmerken van een 
kring, die bijna 11 jaar oud is. 
Het bestuur kan aktief zijn, kan veel willen, het zijn de 
leden, die moeten aktiveren en ieder op hun wijze bijdragen 
aan het leven van een vereniging. 
Een gedachte, die bij me opkwam, toen ik deze 58e editie van 
ons tijdschrift samenstelde. 

Van Toon Jansen, Sooi van Gils en Harrie Oomen namen we enkele 
weken geleden afscheid. Zij zijn overleden. 
Dr. F.A. Brekelmans nam afscheid van het gemeente-archief en 
als schrijver van onze rubriek "Sprokkelingen uit het gemeente
archief". Hij ging van een welverdiend pensioen genieten. 

Het zijn vier mensen, die op hûn manier allen bijdroegen tot 
de suksesformule van onze kring. 

Het werk gaat door. Een nieuw tijdschrift ligt voor u. Ook nu 
weer voor onze leden door onze leden geschreven. Ook n~ weer 
het werk van vele aardige 

M E N S E N 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, Sprokkelmaand 1986 

Door de ongeveer tachtig aanwezige leden van Paulus werd en
thousiast gereageerd op het optreden van "Het Ploegeske" op 
Driekoningenavond in de Fazanterie. 
De avond werd zelfs spontaan besloten met een polonaise. 
We hebben bij Paulus al van alles meegemaakt; dit was toch 
volkomen nieuw. Zelfs Erik Koelen heeft dit in zijn stoutste 
dromen niet kunnen bevroeden. 
Het was een avond vol met liedjes en sketches met vaart en 
vooral met veel plezier gebracht. Opvallend waren de nog 
steeds mooie stemmen van Betsy Aarsen•Sprangers en mevr. 
Raats en de volle krachtige stem van de heer Postma. 
Zo verliepen vröeger de bruiloften en partijen. Bij velen 
kwam er weer heimwee naar deze manier van feesten, waar 
iedereen zijn bijdrage leverde. 
Naast Betsy Sprangers herkenden we in het gezelschap uit onze 
gemeente nog Dorus Aarsen, Jan Oonincks en Kees Moeke. Het is 
jannner dat Sooi van Gils dit optreden voor onze heemkundekring 
niet meer mee heeft mogen maken. 

De afgelopen maanden zijn ons ook Toon Jansen en Harrie 
Oomen ontvallen. Beiden waren trouwe leden, die Paulus een 
warm hart toedroegen en beiden waren ieder op zijn manier 
markante mensen in de Bavelse gemeenschap. 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

In Ginneken is een grootse reünie gehouden, waarbij ook 
Paulus aanwezig was met een tentoonstelling. In het K.J.M. 
zaaltje hadden we een klasje ingericht met oude schoolbanken, 
schoolboeken, landkaarten en bijbelplaten. 
Tevens werden daar de Veldnamen 15 en 16 over Ginneken-Dorp 
gepresenteerd. 
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Jan van Dongen onze onvolprezen kracht in he t muse um. 
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Ook "Van witte wolk tot Anneville" over de Tweede Wereldoorlog 
en "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" over de annexatie van Gin
neken mochten zich in een grote belangstelling van de Ginnekense 
bevolking verheugen. 

Op maandag 10 maart komt Drs. W. Knippenberg een lezing met 
dia's verzorgen over "De Teuten, rondreizende marskramers en 
handelslieden uit Westfalen en de Brabantse Kempen". 
Vanaf de zeventiende eeuw gingen jaarlijks duizenden seizoen
arbeiders op stap om tijdens de zomermaanden in het buitenland 
de kost te kunnen verdienen. Enige van hen vormden kompagnieën, 
die meestal uit familiegroepen bestonden. 
Textielteuten uit Westfalen e.o. (Brenninkmeyer, Voss, Lampe, 
Vroom en Dreesmann) hebben vooral in de negentiende eeuw voor 
hun handel in Nederland vaste winkels geopend. 
De Teuten uit Zuid-Nederland en Noord-België handelden behalve 
in textiel ook in boter, koper en haar. 
Koperteuten uit Luyksgestel hebben meer dan 250 jaren in Dene
marken een soort monopolie in de koperhandel weten te behouden. 
De haarteuten uit Bergeyk voorzagen vanuit hun handelscentrum 
in Duitsland heel West-Europa van haar voor de aanmaak van 
pruiken. 
De teutenhandel eindigde rond 1870 toen verscheidene landen 
hun eigen handelszaken gingen beschermen. 
Vele Nederlandse teutenfamilies hebben zich toen definitief in 
het buitenland gevestigd. 
Het belooft weer een interessante lezing te worden van Drs. 
Knippenberg. 
Aanvang 20.15 uur. 

Intussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het museum, maar 
of het ook werkelijk op 3 april geopend kan worden is, op het 
moment dat dit geschreven wordt (18 januari) nog moeilijk te 
bepalen. 
Wat en wanneer het gaat gebeuren zullen we in de plaatselijke 
pers publiceren. 
U blijft dus op de hoogte. 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 

undekring Paulus van Daesdonck 

Wester laken 
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AGENDA lle VERENIGINGSJAAR (38) 

jan. 6 

18 

"'t Ploegeske" muziekgezelschap uit Breda en Nieuw
Ginneken treedt voor ons op. 20.15 uur Fazanterie. 
Tijdens reünie in Ginneken werden Veldnamen 15 en 
16 over Ginneken-Dorp gepresenteerd. 
Paulus exposeerde en presenteerde z'n uitgaven in 
het KJM-gebouw. 

---------------------------------------------------------------
febr. 15 

maart 10 

april 3 

15 

mei 11 

juni 

juli 15 

aug. 13-16 
31 

febr.-juni 

Brieven van Paulus 58. 

Drs. w. Knippenberg met: "Teuten en marskramers". 

Opening museum ? 
Paulus bestaat 11 jaar. 
Brieven van Paulus 59. 

Fietsexkursie. 

Bavel Anno 1920. 
Veldnamen (Lijndonk en Tervoort). 

Brieven van Paulus 60. 

Heemkamp te Veghel (?) 
Einde lle verenigingsjaar. 

Elke zaterdagmorgen werken in ons museum. 

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (53) 

Een rijke kollektie zal binnenkort het museum van Paulus vullen. 
Van alles kwam er weer binnen in de afgelopen weken. We noemen 
o.a. 

Archief 
Boekje "100 Jaar Van Dijk Ginneken", plattegrond Ginneken (1906), 
jaargang "Ons Blad". 

Bibliotheek 
3 Jaargangen familiebode 1884, Engelbewaarders (1931-1933), 
Napoleon I, gasreceptenboek, twee bijbels, allerlei grote en 
kleine boekjes, boek met liederen. 
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Cafä 
2 Beugelflessen met inscriptie "Verheijen". 

Curiosa 
Petroleumlampje, poppetjes van was, antiek slagzwaard (1833), 
Duits geld uit krisisperiode, doos oude tegeltjes, sigaren
knipper, twee prachtige ovale lijsten, diverse lijsten. 

Foto-archief 
Diverse fotolijstjes (10-tal). 

Klederdrachten 
Voile, stel "vrouwen"-klompen, soldatenkepie (v66r 1940), sol
daten kwartiermuts (v66r 1940), hoge hoed in doos, oude brom
fietshel~,zak met garen en band. 

oudheidkamer 
Raamhor, glaswerk met provinciewapens, voet van stolp, 3 witte 
aardewerk schalen, oude kop en schotels, emaillebak, zeepbak, 
glazen karaf, oude deken voor bedstee, bestek, keukengerei, 
aardewerk, doos met turf, zeer fraaie koffiekan, weegschaal. 

Religie 
Kerstkindje van was, zilveren kruis Congregatie. 

Religieuze bibliotheek 
Aantal zeer fraaie, oude rel. platen in koperdiepdruk, gebeden
boekjes, stapels bidprentjes. 

Religieuze kleding 
Paarse en witte stola. 

School 
Letterdoos met laadje, gewone letterdoos, doos met kroontjes
pennen, griffeldoos, liedjesboek, twee dozen schoolboeken. 

Tweede Wereldoorlog 
Houtkac:1el gemaakt door Van de Muysenberg Ulvenhout, Engels 
soldatenpaspoort. 

Verenigingen 
Oorkonde Verkennerij Hulst 1938 van Bavelse Pastor Vermeulen (+). 

Winkel van Sinkel 
Allerle i blikwerk, broodsnijmachine (hand), vleessnijmachine 
(hand ) , dozen met "winkelspullen". 

De sc:1enkers waren de dames en heren: E. Aarsen, c. Antonissen, 
A. Bceren, A. van Eijl, G. Frijters, J. van Gils, J. van Kaam, 
N. van Loenhout, D. Meeren, A. Moeke, I. Postma, J. Rops, 
Pas toor Rops (+), A. van Schendel, Esther Schoenmakers, Laurens 
Si e be rs, P. Teunissen, pastoor Vermeulen, P.Verster,A. Ver
koo i jen en W. Willemsen. 
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PAULUS IN POLONAISE MET "HET PLOEGESKE" 
door Anneke van den Berg 

Polonaise op de heemkundeavond van Paulus. Wie had dat ooit 
gedacht? Nog nooit eerder is een avond op deze wijze afgesloten. 
Gezellig zijn de avonden altijd wel, maar zo uitbundig als op 
deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is het nog niet 
vaak geweest. 
De gezelligheid werd gebracht door de kabaretgroep "Het Ploe
geske" bijgestaan door een blaasorkest. 
De kabaretgroep bestaat uit vijf vrouwen en vijf mannen (ge
deeltelijk inwoners van Nieuw-Ginneken) die op geweldig fana
tieke wijze verschillende soorten muziek ten gehore brengen. 
Het repertoire loopt uiteen van wals tot mars, van Pools tot 
Nederlands en van kinderlied tot 20-er jaren popmuziek. 
Niet alleen deze gezongen nummers sloegen goed aan bij het 
publiek ; ook de prachtige instrumentale muziek van de blazers 
verhoogde de sfeer. Menigeen zat mee te deinen op zijn of haar 
stoel. 

KOFFIEKAN VOOR PAULUS 

Een van de sterren van deze avond, Betsie Sprangers, had aan 
de leus: "Breng 'ns wat mee voor Paulus" gedacht. Zij had een 
prachtige koffiekan meegebracht. Het is goed mogelijk dat 
"Paulus Verdaesdonck" daar ooit nog eens koffie uit gedronken 
heeft, want Paulus en de kan komen uit dezelfde omgeving. 

Deze muzikale avond was zo gezellig dat "Het Ploegeske" er 
geen enkele moeite mee had, het publiek aan het eind van de 
avond op de vloer te krijgen. Binnen een mum van tijd liep 
vrijwel iedereen in polonaise door de zaal! 
Deze avond dus eens geen lezing waar we iets van opstaken, 
maar GELACHEN IS ER ZEKER!!! 

EIGEN KANTOOR VOOR "BRABANTS HEEM" 

De Stichting Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van 
meer dan 70 heemkundekringen in Noord-Brabant, heeft sinds 1 
januari van dit jaar een eigen kantoorruimte. 

Het is gevestigd in: 
"Den Tovernest", Jan Deckersstr. 26, Heeze (tel. 04907 - 1831). 
Sekretaris blijft de volijverige Erik Kolen, maar Erik heeft 
nu in ieder geval weer 'n kamer in z'n huis terug. 
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Na ons boek 

"VAN GINNEKEN TOT NIEUW GINNEKEN" 

dat twee drukken beleefde, verscheen onlangs de derde druk 
van ons tweede suksesvolle boek 

"TUSSEN WITTE WOLK EN ANNEVILLE" 
door Jac Jespers. 

VELDNAMEN 

Reeds 16 deeltjes verschenen er in de serie "Veldnamen in de 
voormalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens waren dat: 

1. Historisch overzicht 
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 
4. Ulvenhout 
5. Ulvenhout en Geersbroek 
6. Strijbeek 
7. Strijbeek en Grazen 
8. Cauwelaer 
9. Bavel, Bol- en Eikberg 1 

10. Bavel, Bo~- en Eikberg 2 
11. Notsel en Koekelberg 1 
12. Notsel en Koekelberg 2 
13. Heusdenhout 1 
14. Heusdenhout 2 
15. Ginneken-Dorp 1 

. 16. Ginneken-Dorp 2 

Binnenkort verschijnen: 

25. 0.4. 83 
25.06.83 
25.06.83 
19.09.83 
19.09.83 
21.11.83 
21.11.83 
14.05.84 
01.07.84 
01.07 .84 
17.09.84 
17.09.84 
27.04.85 
27.04.85 
18.01. 86 
18. 01.86 

Galder 
-- Tervoort 

Lijndonk 
Over akker 

Zorgt dat u alle deeltjes hebt! Ze worden Goud 

80 p. 
64 p. 
64 p. 
80 p. 
80 p. 
72 p. 
56 p. 
76 p. 
44 p. 
44 p. 
44 p. 
48 p. 
56 p. 
56 p. 
64 p • 
64 p. 

Alle uitgaven van onze kring zijn verkrijgbaar bij: 
't Kloostertje, Dorpstr. 44, Ulvenhout. 

Veldnamen f 5 ,-~ per deeltje 
Van Ginneken tot Nieuw Ginneken f 15, i -
Tussen witte wolk en Anneville f 17,50 
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REUNIE IN GINNEKEN GESLAAGD 
door Kees Leijten 

Men kon over de koppen lopen op zaterdag 18 januari jl. toen 
organisator Wim Siegmund tegen twee uur alle Ginnekense reü
nisten welkom heette in het patronaat aan de Viandenlaan. 
Het was moeilijk voor hem om er boven uit te komen. Men had 
elkaar zoveel te vertellen die dag. 
Men zag weer bekenden uit zijn jeugd en wordt er niet zo 
goed naar een toespraak geluisterd. 
Dat ondervond ook Guido t' Sas, die zijn toespraak moest in
korten. 
Onze voorzitter, Jan van der Westerlaken, hield het duidelijk 
erg kort. Hij bood Wim Siegmund en Guido t' Sas een publikatie 
van Paulus aan en hield de Veldnamen 15 en 16 ten doop. 
Een suksesvolle uitgave. 
Om half drie opende ook Paulus z'n poorten in de gezellige 
KJM-zaal naast de kerk, waar de kring die dag de gast was van 
de volijverige en gastvrije eigenaar Koos van Dongen. 
Een oud schoolklasje, allerlei curiosa en een groot aantal 
"Ginnekense" bescheiden werden door de honderden bezoekers 
aandachtig bekeken. 
Ook de derde druk van "Tussen witte wolk en Anneville", de 
tweede druk van "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" en deel 

de Veldnamen handelend over Ginneken-Dorp vonden 

r,ezellige drukte in de K.J.M.-zaal in 't Ginneken tijdens de 
reünie. 



GEACHTE REDAKTIE (23 ~ ~-l' ........ 
Steeds kijken mijn vrouw en ik uit naar het v~~~e nummer 
van de Brieven van Paulus. 
Zo ook weer het nr. 57, dat net voor Kerstmis in de bus viel; 
we zijn er weer eens lekker voor gaan zitten. Altijd weer die 
leuke artikelen en anekdotes over vroeger tijden te lezen is 
voor ons pure ontspanning. Nu moet je niet direkt denken dat 
wij - vroeger - zo leuk vonden, maar het lezen erover leert 
je tenminste het heden meer te waarderen. 
Al het werk dat in de samenstelling van de Brieven van Paulus 
gestoken moet worden is enorm. 
Dat waarderen wij des te meer omdat wiJ weten hoeveel werk dat 
is. Het ordenen, uittypen, lay-out maken en drukproeven kontro
leren, vergt ontzettend veel tijd. Naast deze bezigheden kan er 
dan ook bijna geen tijd meer overblijven voor wat andere zaken. 
En daarom een welgemeend proficiat voor de samenstellers van 
de Brieven. 

En toch, zo vroegen wij ons bij het bekijken van nr. 57 af, zou 
Jan Soeterboek ziek zijn of in een beter geval wellicht een paar 
maanden vakantie genieten op een zonnig eiland? 
Ja, u raadt ' het wellicht al. Wij misten namelijk zijn grandioze 
tekening op de omslag van de Brieven van Paulus. 
Ja echt, die zijn zo treffend en zo goed dat hij daar beslist 
mee door moet gaan. 
Samen met de, nrs. 26 en 41 van de Brieven is dit het derde 
nummer waar geen tekening van Jan Soeterboek op voorkomt. 
Is dit een bewuste stap, of was het zo maar een uitschieter? 
Wij zouden het graag .weten. Wellicht denken er andere lezers 
ook zo over. 

Rijsbergen, Kerstmis 1985 
Jan en Nelly Bastiaansen 
Frederikstr. 11 
4891 XE Rijsbergen 

Wij kunnen Jan en Nelly gerust stellen. Jan Soeterboek is er 
weer. Hij had het in december te druk o.a. met zijn "Kerst
groep". Daar in dat nummer uitgebreid aandacht werd besteed 
aan 't Lindenhuis hadden wij dat op de voorpagina staan. 
overigens waren ook de nummers 22, 2 7 , 28, 35, 3 6 , 3 9, 40, 43, 
45 e n 51 niet van zijn hand, maar 'n kniesoor die daar op l~t. 
Jan is nu weer teru g en hoe: Lees ook zijn artikel! 
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PRAATJE BIJ EEN PLAATJE (25) 
door Kees Leijten 

Zes weken na Driekoningen toch nog dit plaatje, zoals gewoon
lijk getekend door Jan Soeterboek. 
Jan tekende het in de stijl van Felix Timmermans. Het zi]n 
Pitje Vogel, Suske Wiet en Schrobbebeek musicerend voor het 
Kerstkind. 
De ingewijde lezer zal in het drietal drie zangers herkennen 
van de groep "En Gij Sterre", die zaterdag na Kerstmis weer 
zingend en muziek makend door ons heem trok. 
Van links naar rechts zijn het Roeland Stoop, Toon Versaevel 
en de tekenaar, schrijver, musicus en leraar Jan Soeterboek. 
over zijn ervaringen op de tocht naar Meer.seldreef vertelt 
Jan in het volgende artikel. 

HET KLEINE WONDER VAN MEERSELDREEF 
doorJanSoeterboek 

Onder 'n asgri]ze hemel van waaruit elk ogenblik weer verse 
sneeuw wilde vallen, reed op 'n ijzige dag in december van 
het jaar onzes Heren 1985, twee dagen na het Kerstfeest, 'n 
groepje mensen in 'n wagen die getrokken werd door een git
z·N'art paard. 
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Ze waren op weg naar 't patersklooster van Meèrseldreef dat 
daar ergens in de besneeuwde verten moest liggen. De bontmut
sen en hoeden diep over de hoofden, in mantels of schapen
pelzen.gewikkeld, sloten zij zich dicht aaneen om beschermd 
te zijn tegen de koude en ook omdat de wagen hun weinig andere 
beweging toe kon staan. Af en toe ging er in de enkele huizen 
langs de verlaten steenweg 'n gordijntje open en dan zag die 
mens dat 't wel muzikanten konden zijn, van dat rondreizende 
volk met hun instrumenten bij zich en hoog boven hen, op 'n 
stok 'n ster van goudpapier. Ge .zag 'm denken: "Zullie liever 
dan ik", en dan trok hij zich weer terug in z'n behaaglijke 
warmte. 
Hoewel het al lang geleden gebeurde, in het jaar onzes Heren 
1985, zijn de namen van die komedianten nog bekend. Het waren 
vijf mannen en een vrouw. Op de bok zaten Jac en Pieter. Jac, 
de voerman, in z'n mantel als in 'n huis met op het dak 'n 
zwarte bolhoed was 'n monument, 'n standbeeld. Onverstoorbaar 
schijnbaar ongevoelig voor de vinnige kou, bleef hij bij z'n 
sterke paard dat hem woord voor woord verstond. Ze lieten el
kaar niet in de steek. 
Pieter, 'n lange magere, slimme vent, torende boven de ande
ren uit, want de bok was hoog en Pieter was lang. Hij speelde 
fluit, viool en .gitaar, een voor een. In de bak van de wagen 
zaten er nog vier. D'n oudste met 'n grijzende baard en 'n 
vreemde bontmuts op 't bijna immer lachende hoofd, was Toon. 
Hij was 'n meester op de trom en ander slag- en bellenwerk. 
Toon sloeg de . trom alsof er de hemel mee te verdienen viel. 

"En Gij Sterre" onderweg. 
vlnr: Roeland Stoop, Jan Soeterboek, Ine Versaevel, 

Toon Versaevel, Pieter van Ginneken en voerman 
Jac van Steen. 
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Naast Toon zat Ine, zij was de enige vrouw en tevens dochter 
van Toon. Boven 'n pelskraag uit schitterden 'n paar zo grote 
grijsgroene ogen dat 'n man zichzelf daarin zou verliezen en 
als ze zong dan werd heel de natuur stil en zaten de mensen 
verloren te luisteren, soms zelfs in tranen. Als er twee vleu
geltjes aan haar schouders gezeten hadden, zou dat niemand 
verwonderd hebben. 
En dan was er Roeland, . 'n echte troubadour, prachtig gehuld 
in 'n lange mantel van de grenswachters en spelend op de 
cister, waarvan hij de snaren zo wist te ber'oeren met z'n 

tokkel dat het leek of er zilveren druppels uitsprongen. 
Ook had hij 'n stem als 'n klok, hij droeg z'n naam met ere. 
Als laatste was er Jan, 'n behaarde schipper waarvan de le
gende vermeld dat hij in zijn jonge jaren 'n hoefijzer kon 
buigen en met ~~n klap twee blauwe ogen sloeg, in die tijd 
stonden de ogen wat dichter bij elkaar. 
Met diezelfde ijzeren handen tekende hij later tere prentjes, 
schreef versjes en speelde ermee op z'n trekharmonika waarin 
hij al z'n vreugde en verdriet legde. Hoe was 't mogelijk om 
zo bekeerd te geraken. 

Dit kluitje mensen reed over die eindeloze steenweg. De verre 
bomen waren blauwgrijs van kleur en van top tot wortel bepoe
derd als met witte oliebollensuiker, de eenzame hoeven lagen 
warm te zijn onder 'n deken van sneeuw en hier en daar was 
het land bespikkeld met roetzwarte kraaien. 
'n Beetje na de noen kwamen ze onder Strijbeek terecht bij d'n 
Adam, die z'n grote karren naar alle windstreken stuurde 
om te brengen en te halen. Daar, in de verwarmde kamer, kre
gen ze echte Franse cognac en 'n bord dampende, geeie erwten
soep. De koppen kregen 'n rode kleur en de tongen kwamen los. 
D 'n Adam vertelde dat het goed ging in het Strijbeekse, dat er 
weer van alles groeide en dat de woestenij van vroeger ver
anderd was in een land van melk en honing, goed spul op de 
akkers en veel wild in het bos. Er was tientallen jaren geen 
vos meer gezien en dat was maar goed ook want die liet per 
jaar wel zo'n duizend stuks wild verdwijnen, gegeten of niet 
en dan bleef er niks over voor de mens met 't geweer om dood 
te doen. Vooral fazanten moesten opgeruimd worden, tien kop
pels fazanten, elk met twintig eieren waarvan er 'n vijftal 
uitkomen, geven er op den duur zoveel dat er geen plant meer 
in de grond blijft staan. 
De muzikanten luisterden vol aandacht en cognac naar het ver
haal van deze natuurmens en zongen daarna als dank met warmte 
hun kerstliederen. Weer de kou in op weg naar 't einddoel: 
DE>n Dreef. 
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De wagen bleef staan op 't plein voor het klooster, de koet
sier verzorgde z'n paard en hijzelf werd verzorgd door 'n 
pater. De muzikanten trokken onder het spelen van Gloria in 
Excelsis Deo door de gangen naar de refter. Eenvoudige houten 
tafels, afbeeldingen van heiligen en abten aan de muren, 'n 
klein kerststalleke in 'n hoek en op de tafels als vanzelf
sprekend allerlei goede gaven voor de zangers, zoals koffie 
met koek, trappist, wijn en sigaren. 
"Weest welgekomen", waren de woorden van pater Wilfried. 

Daar stond hij in z'n pij, broos en tegelijk vitaal, 'n echte 
Brabantse Franciscus, een en al goedheid en gastvrijheid. Met 
hem waren er andere paters meegekomen die in de prachtige taal 
van over de grens hun blijdschap over de komst lieten blijken. 
Ook was er 'n jong gezin waarvan de kleine kinderen door de 
paters volgestopt werden met appelsienen en appels. Een van 
die kleinen mocht de ster vasthouden en ~dat manneke stond 
daar als 'n pilaarheilige net zo verguld te zijn als de ster. 
Hier klonken de oude Brabantse en middeleeuwse liederen op z'n 
schoonst. Toen 't uit was bedankte de Pater met ontroerde stem, 
hij had er in z'n bed over nagedacht hoe goed het was dat zo'n 
oud gebruik weer tot leven werd gebracht door mensen van deze 
tijd. Er werd afscheid genomen en zingend trokken zij, bege
leid door de paters, het klooster uit. 
En daar is 't gebeurd. 

Ze stonden op 't plein voor het klooster bij de wagen toen -er 
opeens 'n pater naar hen toekwam met de boodschap: "Gade gullie 
ok 'ns efkes speule bij diejen sukkelèèr". 
Ze zagen allemaal op en daar stond 'n jonge moeder met 'n jon-

. geske van 'n jaar of twaald waaraan te zien was dat z'n geest 
stil stond, maar z'n lichaam groeide. 't Kind stond daar met 
z'n moeder en de oudere grijze vader was bij de kerkdeur en 
keek toe. 
De muzikanten vormden 'n kring om hen heen en zongen het aloude 
Gloria. Het kind en 't was 'n mooi, keek strak omhoog alsof het 
daar iets zag en zong als in vervoering: Gloria, gloria, gloria. 
Z'n ogen straalden en zijn moeder lachte maar. 
Toen het gedaan was bedankten ze, het jongetje gaf aan ieder
een 'nhand en de vader verliet de kerkdeur om eveneens handen 
te schudden. Toen de muzikanten weer bij de wagen kwamen waren 
die drie mensen verdwenen en ook de pater die gelijk de engel 
was komen vertellen waar ze 't kindje moesten zoeken, was weg. 
Stiller dan voorheen zijn de zangers verder gereden. 
Zij hadden 't Kind gezien. 

PERSONALIA (11.) 
door Kees Leijten 
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In de afgelopen weken zijn ons Heem een drietal markante fi
guren ontvallen. 
Op 12 december overleed plotseling Toon Jansen, beter bekend 
als Toon de Smid uit Bavel. Hij was een echte verenigingsman en 
trouw bezoeker van onze_ heemavonden. 
Zijn zoons Ad en Kees herdenken in dit nummer hun vader. 

Op vrijdag 17 januari overleed te Ulvenhout Sooi van Gils. Hij 
was bekend uit de wielrennerij in zijn jonge dagen en was vele 
jaren lid van de harmonie Constantia. Op maandag 6 januari had 
hij voor ons het optreden van 't Ploegeske geregeld. Hij was 
daar een aktief lid van. Door zijn ziekte kon hij er helaas 
niet meer bij zijn. 
Jan Grauwmans vond in zijn archief nog een oud krantenknipsel 
(datum onbekend). Wij drukken het in deze "Brieven" af. · 

Bij het afsluiten van dit nummer vernamen wij dat op 17 januari 
ons trouwe lid Harrie Oomen uit Bavel is overleden. Hij was een 
aktief man in en uit de Bavelse gemeenschap, jarenlang lid van 
onze gemeenteraad en Wethouder van Nieuw-Ginneken. 
In onze volgende "Brieven" hopen we in een artikel aandacht te 
besteden aan Harry Oomen. 

Drie markante mensen, die een belangrijke bijdrage hebben ge
leverd aan het leven in onze gemeenschap zijn ons ontvallen. 

TER NAGEDACHTENIS AAN ANTOON JANSEN 
door Ad en Kees Jansen 

Toen wij - vier van zijn kinderen - op maandag 16 december 1985 
onze Pa begeleidden op zijn tocht van het St. Laurensziekenhuis 
naar de kerk van Bavel volgde hij voor de laatste keer de weg 
wáar hij zoveel sporen heeft achtergelaten. over d'n IJpelaar 
via de Dorstseweg 't Haantj·e in. 
Allereerst reden wi j voorbij het huis waar hij was geboren en 
getogen: de oude smederij. Daarna langs de woning van de laatste 
acht jaar met onmiddellijk daarnaast het winkelpand waar hij 
vanaf zijn trouwdag (13 mei 1936) li.ef en leed deelde in kleine 
en grote kring. 
In 't Haantje volgde Kiske van de Laar op zijn fiets de twee 
auto's. Het was toen - zo tegen half elf 's morgens - druk in 
de Kerkstraat. En zo kreeg Toon de Smid een begeleiding die hem 
verheugd en tegelijkertijd ontroerd zal hebben: enkele van zijn 
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kinderen als gezelschap, Bavel weer druk in de weer voor de 
nieuwe werkweek en een van zijn ouwe, trouwe kameraden als hek
kesluiter. 

HERINNERINGEN 
De Paters van de H.H. Harten op de Seminarieweg die hij in de 
oorlog van nieuws voorzag. Onze Pa luisterde elke avond op 
zolder naar de verboden Radio Oranje uit Londen en maakte dan 
ijverig notities. De andere dag kwam dan een knecht of een 
broeder van de Paters het bulletin ophalen. Onder het middag
eten werd dit nieuws dan in de kloostereetzaal voorgelezen. 
Als het stiekum luisteren erbij ingeschoten was, liet Pater 
Alex wel vragen of de bestelling nog niet klaar was. 
De oude smederij heeft als zodanig dienst gedaan vanaf 1791. 
Drie smidsfamilies hebben er aan het aambeeld gestaan: 
Tielemans, Heylaers en Jansen. Op 22 december 1908 werd daar 
Antonius Adrianus Jansen geboren als vierde kind van Johannes 
Jansen en Maria Catharina van Bavel. Vanaf zijn veertiende jaar 
werkte hij volop mee in de smederij. Trots op zijn vak en met 
liefde voor zijn werk: intussen ook hard studerend op de 
Avondschool in Breda. 

Of zoals het Smidslied laat zingen: 

Geen eed'ler ambacht dan het smeden 
heeft er ooit op aard' bestaan. 
Blij en moedig bij den vrede: 
lieve makkers, hoort mij aan! 
't Kan niet anders. Alle dagen 
komt er stof in onze keel. 
's Zondag spoelen wij ons magen 
Eens per week is niet te veel. 

Heel eenvoudig vertelde hij wel eens over afgeleverd werkstuk
ken. Zo in de trant van: de hekken rond de kerk komen uit onze 
smederij ••• en we hebben toen en toen nog een paar lichtkronen 
voor de kerk bijgemaakt. 
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De kerk, waar hij in het portaal eens een flinke draai om zijn 
oren kreeg van Deken Dirckx omdat hij met een stel andere brak
ken de galmgaten eens van de binnenkant had bekeken. De Kerk 
waar hij veel respekt voor had o.a. door nogal eens op te mer
ken: "Die kapelaans van vroeger hebben veel gedaan voor de 
Bavelse jeugd". 
In het boekje "Nieuw-Ginneken in oude ansichten" staat hij op 
foto 13 als een parmantige en vrolijke gast achter de grote 
trom tijdens het festival te Gilze in 1930. Rechts, achter de 
kleine trommel, staat zijn kameraad: Rinus Brouwers, de koster. 
Deze twee vrienden zijn jaren met elkaar opgetrokken; samen 
naar de repetitie; veel later soms - na een afzakkertje en een 
slaapmutsje - samen weer richting 't Haantje. Pratend over het 
wel en wee van de Bavelse gemeenschap en het reilen en zeilen 
van de Harmonie. Want, om met zijn eigen woorden te spreken: 
"Achter onze harmonie moet je de hele Bavelse gemeenschap zien 
want onze harmonie is niet zo maar een stel muzikanten; nee, 
zij is het symbool van de hele Bavelse bevolking". 
Daardoor kan de Last Post van de Harmonie op Begraafplaats "De 
Lichtenberg" best gezien worden als een laatste groet aan onze 
Pa vanuit Bavel. 
Hij werd in een van de condol~ances een markante mens genoemd. 
Inderdaad, hij vertoonde kenmerken die eruit sprongen. Zo was 
hij een echte hartelijke dorpsmens, geworteld in Brabant. De 
man die i edereen groette die hij op straat tegenkwam. "Geef en 
blijf gaaf" staat er op zijn Erepenning van de Gemeente Nieuw
Ginneken. 
Terecht, hij kon veel geven omdat hij veel goede gaven bezat. 

SOOI VAN GILS: 
"JE MOET MAAR GELUK HEBBEN" 
door Jan Nollen + 

Ze kennen hem allemaal daar in Ulvenhout. Dat komt misschien, 
omdat hij een geschikte baas is, die van wanten weet, wanneer 
het op leut maken aan komt. Maar naar alle waarschijnlijkheid 
heeft hij zijn populariteit te danken aan het feit, dat hij 
wielrenner is geweest. En dat stiekemweg nog is. Tenminste 
i~ zijn hart. De hemel weet hoeveel die Sooi van Gils zou 
willen geven om weer eens met goed fatsoen op de fiets te 
mogen kruipen. Maar hij heeft het te druk met huizen bouwen. 
Nee, dan was het vroeger een andere tijd! 



114 

Vroeger stond Sooi (dat op zi]n deftigst Francois betekent) 
op de steiger. Door een bloot toevel leerde hij er Jaan Bras 
kennen en zo geviel het, dat hij vroeg of er in hem ook een 
coureur stak. "Nee", zei Jaan. En dus geviel het ook, dat 
Sooi toch als de weerlicht een racekarretje op de kop tikte 
en 's avonds na het werk uren langop zijn karretje te vinden 
was. Korte tijd later moest de Bras zijn visie herroepen en 
zeggen, dat Van Gils in één jaar minstens goed was voor het 
kampioenschap op de weg, maar er naar alle waarschijnlijkheid 
ook dat van de baan bij zou kunnen voegen. 

Met deze voorspelling op zak wilde Van Gils welgemoed naar de 
landskampioenschappen. 
Maar zowat een week tevoren liep hij een hersenschudding op. 
De gouden dromen vervlogen in rook. Daarin schuilt heel wat 
tragiek. Ge hebt een hele lange tijd naar de verhalen uit 
zijn wielercarrière zitten luisteren en u heimelijk afge
vraagd, waarom een man met zoveel kracht in zijn benen juist 
op de drempel van het dorado der groten bleef steken en niet 
opschoot als de jongens, die hij in zijn goede jaren keer op 
keer kon kloppen. Sooi zit e r nog niet zo heel ver naast als 
hij zegt, dat een wereldnaam een kwestie van klasse (uiter
aard), maar zeker ook een kwestie van een berg geluk is. 
Dat is de wie1erphilosofie uit het leven. 
De Sooi heeft daar een beetje te weinig v an gehad en als men 
het hem niet kwalijk neemt, dat zit hem nu nog dwars. Drie 
maal deed hij inee in de indertijd gevreesde Ronde van Brabant. 
Drie maal tweede werd hij. Met een vleugje geluk zou dat drie 
maal eerste zijn geweest me t de vloed van contracten en nieuwe 
kansen, die daar het gevolg v an zouden zijn geweest. 
"Allemaal goed en wel", heeft eens iemand gezegd, "dat is 

àllemaal gemakkelijk gezegd, maar •••• " Toen stond v ader 
Van Gils op, die nogal heet van natuur was. (Hij ging inder
daad als verzorger mee). Samen met Slaats reed Sooi eens een 
koppelkoers te Gent. Zij wonnen met twee ronden voorsprong, 
waarop de organisatoren aan het rekenen sloegen en tot de 
slotsom kwamen, dat het koppel omhoog k on vliegen en dat z e 
v ijfde waren met twee ronden achterstand •••• Vader Van Gils 
r e kende dit vreemdsoortige rekensommetje nog eens secuur na 
e n ging toen op zijn manier van leer tegen de bende, die 
hem d a t had geflikt. Sedertdien konden Slaat en Van Gils 
nog we l komen rijden in Ge nt, maar om redenen van strikt 
organ i satorisch e aard moe s t en zij hun verzorger thuis l a ten 
e n zo mogelijk achter de tralies zetten •••• 
Ge z iet het, vader Van Gils was recht door zee , die geen on
r echtvaardigheid kon luchten. Toen die man dat z o zei ook 
nie t. 
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Hij wist, wat zi]n zoon waard was. Daarom stuurde hij hem 
naar de eveneens befaamde klassieker Den Haag - Brussel. 
Maar natuurlijk weer dat verdraaide malheur. De Zondag 
daaraan voorafgaande viel hij zijn knie kapot. De hele week 
zat hij met het been op een stoel. Maar hij hinkelde naar de 
start, omdat hij had ingeschreven en bij wijze van spreken 
dacht, dat de hele zaak zou worden afgelast, wanneer hij nu 
niet meedeed. 
Bij Moerdijk wilde hij uitvallen, omdat hij · ZO ongeveer op 
apengapen lag. "Zou je het nog eens niet één kilometer af
zien? " vroeg Pa van Gi ls langs zijn neus weg. "Straks komt 
Ulvenhout en daar staan de jongens te wachten". De jongens 
waren zijn supporters. Hij wou, dat hij vooraan zat, toen 
hij zijn dorp passeerde. En hij zat 66k vooraan, toen Brus
sel in zicht kwam, ondanks dat open knie en ondanks het feit, 
dat de uitlopers het vertikten ook maar één meter kop te 
doen. Het was louter aan zijn onervarenheid te danken dat 
de zege hem op de laatste decimeter werd afgesnoept. 

Krantenknipse l van onbekende datum. 

A 58, 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (9) 

De Geersbroekseweg, z oals hij nog enkele maanden zal zi]n. 
Dan z a l e e n moderne snelweg het gezicht op d it landschap 
v e rvui len. 

foto: Jan Grauwmans 
juli 1984 
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DE ROGGE WORDT TROUWENS WEL GOEDKOPER 
door Ton van der Westerlaken 

Naar aanleiding van uw verzoek de marktprijs van rogge op te 
geven, op de wijze waarop de "Thoornsche markt der rogge" werd 
vastgesteld heb ik in samenspraak .met enkele kollega's in deze 
omgeving de volgende prijzen als marktprijzen per 100 kg geno
teerd: 

op 3.12.1985 f 49,90 
op 10.12.1985 f 50,30 
op 17.12.1985 f 50,80 

Hieruit krijgen we een gemiddelde priJs van f 50,30 per 100 kg. 
De prijs per hl. dus voor de "Thoornsche markt" is dan f 35,20 
zijnde f 30,17 per Oude Bredase Veertel. 
Deze prijzen zijn exk1usief B.T.W., wat voor de boer inhoudt 
dat hij voor zijn rogge 5% meer ontvangt. De marktprijzen wor
den steeds genoteerd exklusief. Als we in deze tijd nog te 
maken zouden hebben met pacht betalen op basis van de "Thoorn
sche markt der rogge" zou hierdoor zeker een twistpunt aan de 
rij landbouwproblemen zijn toegevoegd nl. of deze . B.T.W. wel 
of niet betrokken dient te worden bij het vaststellen van de 
prijs van de Thoornsche markt. 

Dit was geen probleem voor de burgemeester van Alphen en Riel 
rond de jaren 1910-1925 waar toen nog de pacht van de grond werd 
betaald in natura. Burgemeester Huybrechts van de genoemde ge
meente had nog naar schatting 90 ha. "losse" grond (grond die 
dus niet aai:i 'n boerderij gebonden was) en nog een vijftal boer
derijen met grond in eigendom. Hierbij was meer dan 100 ha. 
grond verpacht op basis van pacht in natura. Dit betekende dat 
een tiende van de opbrengst voor de eigenaar was. 

-Het berekenen van dit tiende deel was erg eenvoudig en toch 
rechtvaardig. Als de boer het graan gemaaid had, werd het tot 
schoven gebonden. De schoven werden tot hokken gezet om te dro
gen en afhankelijk van de weersomstandigheden duurde dit drogen 
van een tot soms wel vier weken. Als dan de oogst bij elkaar 
gereden werd in de schuur of soms in de schelft op het land, 
moest de pachter elk tiende hok laten staan, wat dan dqor de 
eigenaar van de grond werd verzameld. Hiervoor had de burge
meester van Alphen en Riel verschillende schuren tot zijn be
schikking om de oogst op te slaan. Na verloop van tijd als 't 
graan was uitgezweten werd het koren gedorsen, meestal in de 
winter. Zo had de eigenaar, ondanks goede of kwade jaren met 
grote of kleine opbrengsten, toch steeds zijn tiende gedeeite 
van de gehele oogst ook dus het stro. Hier staat wel tegenover 
dat hij zelf voor het dorsen moest zorgen. 
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Deze geschiedenis uit onze omgeving toont aan dat de betaling 
van de tiend in onze eeuw ook nog anders geschiedde dan op ba
sis van de "Thoornsche markt der rogge". 

De volgende spreuk heeft nog alles te maken met het dorsen van 
het graan in de winter. 

Met Driekoningen heeft de dorser het wannen gewonnnen. 

Gaarne uw reakties over de betekenis van deze spreuk aan Paulus. 

Groeten van de mulder. 

THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 1985 (3) 
door Kees LeiJten 

In een brief aan onze heemkundekring (1) hebben Burgemeester 
en Wethouders van Breda ons medegedeeld, dat de Thoornsche 
marktprijs der Rogge nog wel jaarlijks vastgesteld zal worden, 
maar dat geen advertentie meer geplaatst zal worden. 
Op basis van de gegevens, die we onlangs ontvingen van de 
gemeente Breda plaatsen we hieronder de advertentie, die de 
gemeente Breda geplaatst zou moeten hebben, indien ze de tra
ditie had voortgezet. 
Paulus biedt de gemeente Breda deze advertentie daarom gaarne 
aan. 

1. Zie BvP 57 p. 64-65. 

BEKENDMAKINGEN 
.. ). te· ...... · :>.; .:, ,.::+ . ::;·:>~<- :. .r .. : .. · •····· 

Thoornsche Marktprijs der Rogge 1985. 

breda 
Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten 
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar 198S 
vast te stellen op f 35,20 per hectoliter, zijnde f 30,17 per 
Oude Bredase Veertel. 
Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge 
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint 
LuCia (13 december). · 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (25) 
verzameld door W.P.A. Colsen 

WAT 1 T VOORGESLACHT VAN VOETBAL DACHT 

Als Salomo, de wijze rechter, 
Nog eventjes hier kijken kon 
En hij betrad op zondagmiddag 
Een propvol voetbalstadion •••• 
Als hij den scheidsrechter zag rennen 
En recht spreken in vollen draf, 
Met driemaal per minuut een uitspraak ••• 
Hij zei vast: "Daarvan sta ik paf!" 

Napoleon, de grote veldheer 
Keek ook beslist zijn ógen uit! 
"Zie dat verdedigen, dien aanval, 
Wat een taktiek!" zo riep hij luid. 
"Ach, ' had dat spel bestaan in mijn tijd, • •• 
Wat kwamen we toen veel te kort •••• 
Welk een perfect strategisch leervak 
Is deze schone voetbalsport!" 

En stel u voor, dat ook Jan Steen eens 
Bij 'n voetbalmatch een kijkje nam, 
Waar tienduizend geestdriftelingen, 

· Door 't spel geraakt in vuur en vlam, 
Een nieuw lawaairecord luid pleegden, 
Dan is het zeker, dat hij zei: 
"Hier ben ik niet, als vroeger, nodig 
Voor leven in de brouwerij!" 

De spreukendichter Jacobs Cats zei 
Vast in het voetbaltrapseizoen 
Op een tribune: "Wie niet sterk is, 
Die moet aan voetballen gaan doen!" 
En bij een interlandontmoeting 
Gekneld als haring in een ton, 
Sprak Vader Cats: "Er gaan veel makken 
Toeschouwers in één stadion". 

119 

Wanneer de schoolmeester eens even 
Kon kijken op een sportterrein, 
Waar voetballers, athleten, turners, 
Kortom, waar sportlui bezig zijn, 
De brave man riep dan met vuur uit: 
"Wat een prachtras, vol moed en kracht •••• 
Nu zeg ik, denkend aan mijn dagen: 
"O, akelig, misselijk voorgeslacht ••• " 

De burger uit het grijs verleden 
Ook hij was zeker hoogst content! 
Kwam eertijds aan zijn Zondagmiddag 
Vaak van verveling haast geen eind, 
Thans zou hij bij een wedstrijd juichen: 
"Jandorie, wat een reuzenspel! 
Heee, ••• · zijn de zes kwartier al om nu?!" 
Het leken zes minuten wel. 

1986 
KOPPERMAANDAG 

KOPPERMAANDAG 1986 (6) 
door Kees Leijten 

Voor het eerst in de elf jaar oude traditie presenteerden de 
Westbrabantse Grafische Bedrijven van het Koninklijk Verbond 
van Grafische ondernemingen dit jaar een Koppermaaandagprent 
in kleur. ( 1) 
Door de tragische brand die het Grafische Museum te Etten
Leur in de zomer van 1985 trof, kon de prent thans niet worden 
gedrukt op de oude persen in dit museum. 
Een der leden sprong bij met zijn ultramoderne pers en produ
ceerde een schitterende copy in kleur van een kaart uit 1739, 
vervaardigd door J. Keizer. 
Het is een kaart van West-Brabant, destijds uiteraard in 
zwart-wit geproduceerd en later met de hand ingekleurd. 
Traditiegegtrouw werd deze plaat weer gepresenteerd aan de 
burgemeesters van Etten-Leur en Breda. 

1. Met dank aan drukker Frijters voor deze 12e prent. 
2. Zie ook onze artikelen in BvP 26, 31, 36, 41 en 51. 

J 
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Koppermaandagprent 

Verkleinde weergave_. 
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.VAN AACHTER 
DE PLATTE8U15 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (Il) 
door Peer van de Schraanswaaije 

Agge zo mee 'n askruiske op eeuw geziecht van de kemuniebank 
nor oew plak truggaet, dan denkte toch un bietje eraan wat 
de pestoor zeet as-ie eeuw zo'n askruiske gift. Da wul nie 
zegge, dak ut ammel verstaoj, mar begrijpe doek ut toch ver~ 
rèk goed. Want wa-tie zee, betekent dagge hier op de wèruld 
toch eigeluk mar un verrekkus bietje te vertelle hèt. 
Dur mààg niks on unne mens aen kome, of hij gaat d'n hoek om. 
Jao, meese, da heet d'n Schepper toch mar gêf goed in eige 
baande gehouwe. 
Mar agge nou mee zo'nne karnuval is kèkt, wa de meese ammel 
te keer gon, dan denkte, dat ut nie op kan en dat ur niks kan 
gebeure. 
Nou motte nie denke, dak da nie kan hebben, of dak ur aen
stoot aon neem, mar agge wa diechter bij ut kerkhof komt dan 
gao de over zukke dienge ammel wa aanders denke. 
Mar ik ben blij, da de jeugd der nog nie zo over denkt, waant 
aanders was ur nergus wa te doen in de kefees en in de stad. 
Neije, meese, ik ben der hardstikke hard vur, om goed karnu
val te viere, daar kom bij, dagge as Kateliek zo'n feest nie 
over mag slaan, want ut is toch eigelijk een Kateliek feest, 
waar of nie waar ? 
Mar meese, over da kruske gesproke, toen ok thuis kwaam, zeet 
oos Merie, Peer, zee-ze, wast da kruske mar af, waant aanders 
zit ik ammel te denke wat de pestoor toen straks zee. 
Mar zelf liet ze ut er op staan 

Uit: "Nieuw-Geluid" 7.3.1965 

BIJGELOOF (44) 

Als er stokjes op de thee drijven kan men nieuws verwachten. 
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (5) 
door Spieker 

VISSEN LANGS DE MÈRK (5) 

Wellicht zal de lezer denken dat wij vroeger meer stroopten 
dan visten met de hengel. Anderen zullen beweren dat er in deze 
rubriek tot nu toe nog maar weinig vis werd bovengehaald uit de 
"kleine Weel". 
Inderdaad zit een en ander· wat chaotisch in elkaar, maar u; moet 
dan wel bedenken dat een dagje aan de Mêrk nooit volgens een uit
gestippeld plan verliep. 
Wie kon urenlang naar een aftands dobbertje zitten turen als de 
vis een dutje deed? Dan renden we al gauw van hot naar her en 
streken daar neer waar wat te beleven was. Soms trokken we zelfs 
kilometers weg op zoek naar nieuwe avonturen. 
Maar goed, laten we vandaag dan toch maar weer even teruggaan 
naar de "kleine Weel" om wat te gaan vissen met de bonenstaak. 
Het wemelde er van de vis en de vissertjes. Een dobber hadden 
we nauwelijks nodig in dit visparadijs. Je ko~ er "op zicht" 
vissen, want het water was kristalhelder. We dropten ons bolleke 
deeg dáár waar de grondelingen en voorntjes over het zand bui
telden en hun blanke buikjes toonden. Ons geplooier werd ·meteen 
gewassen door het zuivere beekwater. Er werd toen nog kleinscha
lig geboerd, echte gemengde bedrijven met drainerende akkers, 
die het regenwater als drinkwater aan de Mêrk afleverden. 
En ik kan u ~erzekeren dat het nog smaakte ook! 
We putten met onze holle pollekes regelmatig een dorstlessende 
slok uit de beek. Een waarschuwende vinger van "mister Smeekens" 
dat we daardoor wel eens de ziekte van Weil konden opdoen, deer
de ons niet. Wie rekende er nu op een slok vieze rattenpies als 
ge de eigen gelaatstrekken in het zand afgedrukt zag? Je kon 
toch geen dorst lijden? 
Voorraad meenemen was ook al problematisch, immers de enige 
blauwe drinkkruik was voorbehouden aan ons vader en op een 
melkfles "zat" statiegeld •••• 
Uit datzelfde beekwater doken we ook ons visaas op in de vorm 
van "sprokaas". Dat waren larven van de libelle die we uit ver
molmde houtrestjes peuterden. De vis was er verzot op en de 
vangsten "navenant". Soms beten we het lood van de lijn om met 
een drijvende vlieg tè kunnen vissen. De koeien van Janeke Oomen 
vormden dan een onuitputtelijke bron van levend aas. Het waren 
onze bondgenoten die geen stap verzetten als wij met rappe hand
jes hun billen scheerden om ze van die lastige vliegen te ver
lossen. 



124 

Liepen er toevallig geen koeien dan trad de noodwet in werking: 
er moest altijd wel iemand "uit de broek" en binnen een paar 
minuten leverde deze bron weer volop aanbod ••• 
Ging de voorkeur uit naar pieren dan braken wè de wat oudere 
koeienvlaaien als gold het een stuk "borstplaat" met Sinter
klaas. Voorzien van volop aas waadden we dan tot over de knieën 
in het water en trachtten met ons veel te zware tuig het midden 
van de stroom te bevissen. Dáár verwachtten we immers de groot
ste exemplaren. 
We zwiepten regelmatig een voorntje aan de kant en op het 
"strand" werd dan snel een minivijvertje gegraven om de dood
strijd van het visje nog wat te rekken. Al doende werd de vis
stek natuurlijk meteen opgeëist door de buurman want dáár zat 
vis. Geen mens die er aan dacht om de buit terug te zetten. 
's Avonds werden de vijvertjes dan geleegd en de vis in zakdoe
ken gerold. 
Ze hadden thuis maar weinig vuur nodig om ze konsumptiie-klaar 
te maken omdat ze overdag in de hete zomerzon al aardig voor
gebakken waren. 
Het waren dan wel geen "lekkerbekjes"-maar we deden "Tiertje" de 
visboer toch aardig wat konkurrentie aan. Ik zie hem nog op zijn 
gammele viskar door de straat peddelen, moeizaam zijn haring en 
"bukkem" slijtend. 
Onbewust prees hij daarbij de door onszelf gevangen vis aan, 
want ik hoor nog zijn langgerekte: "Nou •••• , kun je mar bakke 

Il 

Sprokkelmaand 
Lichtmis helder en klaar (2/2) 
Geeft een goed boekweitjaar. 

Lentemaand 
Uit ieder botje piept een blad 
Viooltjes blauwen elk pad. 
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GEMEENTE-ARCHIEF NIEUW GINNEKEN 
door Kees Leijten 

Op 31 december 1985 viel het doek over het zelfstandig opere
rende archief van de gemeente .Nieuw-Ginneken definitief. 
Dr. F.A. Brekelmans, die jarenlang onze rubriek "Sprokkelingen 
uit het gemeente-archief" verzorgde is die datum met pensioen 
gegaan, 
De gemeenteraad had in haar najaarsvergadering besloten het -
nog steeds zelfstandig opërerende archief onder te brengen bij 
het Streekarchief van de Kring Oosterhout. 
Dit verlies van zelfstandigheid zullen sommigen wellicht be-
treuren, van de andere kant moeten we echter ook de kontinui
teit en deskundigheid, die een streekarchief kan bieden, niet 
onderschatten. 

D:B.. F .A. BREKELMANS 

De scheidende archivaris van onze gemeente heeft een lange 
staat van dienst in het archiefwezen. 
Hij werd in 1917 geboren in Stratum {nu Eindhoven) en studeerde 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen af in 1952. 
Achtereenvolgens was hij streekarchivaris van Nassau - Brabant 
(1952 - 1957), gemeente-archivaris van Breda {1957 - 1982) en 
gemeente-archivaris van Nieuw-Ginneken (1963 - 1985). 
In 1965 promoveerde hij op de dissertatie "De Belgische encla
ven in Nederland", een proefschrift waarover in Dagblad De Stem 
van 30 oktober 1965 erg lovend werd geschreven, door de histo
ricus Dr. C.J.M. Brok. 
Vanaf de oprichting heeft Dr. Frans Brekelmans regelmatig bij
dragen geleverd voor "onze" Brieven van Paulus, waarvoor wij 
hem zeer erkentelijk zijn. 

Geachte heer Leijten, 

Ingevolge Uw verzoek doe ik U hierbij een korte bijdrage 
voor de eerstvolgende Brieven van Paulus toekomen. 

met vriendelijke groet, 

t-- l_ ... ---~ =::i 
Dr. F.A. Brekelmans. 

Een briefje, zoals we er veertig kregen. 
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J .M.H. BROEDERS 

Dr. Brekelmans wordt opgevolgd door Jan Broeders, archivaris 
bij het Streekarchivariaat van de Kring Oosterhout. 
Evenals zijn voorganger een geboren Brabander uit Oostelbeers 
(*1935). 
Jan Broeders, een van de drie archivarissen van het Streek
archivariaat beheert voortaan de archieven van Terheijden, 
Oosterhout, Teteringen, Raamsdonk en Nieuw-Ginneken. Een aan
eengesloten streek, die als een schil rond Breda ligt. 

STREEKARCHIEF 

Het streekarchivariaat van de Kring Oosterhout bestaat sinds 
1956 en bestaat nu uit de volgende 15 gemeentes (in alfabe
tische volgorde) : Alphan, Baarle Nassau, Chaam, Dongen, Geer
truidenberg, Gilze-Rijen, 's-Gravenmoer, Made en Drimmelen, 
Nieuw-Ginneken, Oosterhout, Raamsdonk, Sprang-Capelle, Ter
heijden, Teteringen, Waspik. 
Ook het waterschap "De Ham" hoort er bij. 
Het hoofdkantoor is in Oosterhout. 

GEMEENTE NIEUW-GINNEKEN 

Het gemeente-archief op ons gemeentehuis is voortaan elke week 
geopend op maandag van 10.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 
uur. 

Dr. F.A. Bre k elmans overhandigt de jonge archivaris 
J.M.H. Broede rs de sl e ute l van het archief. 

foto: Jan Grauwmans 
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UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF 
door J.M.H. Broeders 

NAAR EEN DEMOKRATISCH GEKOZEN GEMEENTEBESTUUR VAN 
GINNEKEN IN 1795. 

Inleiding 
In de literatuur over de geschiedenis van Ginneken zal men ver
geefs zoeken naar een studie over de wederwaàrdigheden van het 
gemeentebestuur in de Bataaf se Tijd. De gebeUrtenissen in Ginne
ken zijn dan ook niet wereldschokkend geweest. Toch mogen ze· 
best aan de vergetelheid ontrukt worden, niet alleen om een 
leemte in de geschiedschrijving van Ginneken op te vullen, maar 
ook, omdat er weer een steentje bijgedragen wordt aan het moza
iek van het nog altijd warrige tijdsbeeld op regionaal nivo' met 
alle veranderingen, die met de komst der Fransen in 1794 in gang 
werden gezet. · 

De toestand in het begin van het jaar 1795 
Van een goed georganiseerd gemeentebestuur kan rond de jaarwis
seling 1794 - 1795 geen sprake zijn geweest, omdat verscheidene . 
funktionarissen hun posten hadden verlaten. Zowel de schout, 
Adriaan Hendrik van Gils, die al vanaf 1771 dit ambt bekleedde, 
als sekretaris mr. F.J. Luzac hadden hun biezen gepakt in de 
nazomer van 1794 (1). 
Een slecht werkend of moeilijk te bereiken gemeentebestuur was 
de Fransen een doorn in het oog en evenals in Oosterhout en 
Terheijden gingen zij zich met de zaak bemoeien. Het resultaat 
was, dat er op 9 januari een "zogenaemde electie of aanstelling 
van provisionele of hulpschepenen in tijd van nood" plaats vond 
(2) • 

De eerste notulen van een vergadering van het nieuwe bestuur 
dateren van 10 februari 1795. De klerk, Jacob Antonij van Op
stall, had een brief ontvangen van sekretaris Luzac met de vraag 
of men het archief terug wilde hebben, dat voor de komst der 
Fransen in veiligheid was gebracht en in Rotterdam berustte bij 
"den heer Amalrij". Het antwoord laat zich raden. Zodra het wa
ter weer open was, moesten de bescheiden terugkeren. Als Luzac 
al kommentaar op het nieuwe gemeentebestuur mocht hebben gehad, 
dan heeft hij dat niet geuit. (3). 
Anders was het gesteld met de schout. 
Hij schreef een brief aan Van Opstall, waarin hij om een kopie 
vroeg van de "zogenaemde electie". Van Opstall achtte zich niet 
bevoegd om op deze vraag in te gaan en op 5 maart kwam ze ter 
sprake bij het bestuur. Het resultaat was, dat een afvaa:tdiging 
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daags daarna de schout mondeling zou inlichten over het gebeurde 
in januari. (4) 
Blijkbaar wilde de schout zich weer daadwerkelijk met het be
stuur gaan bemoeien en hij deelde de afvaardiging mee, dat er 
op 7 maart een vergadering moest worden belegd, waarbij ook de 
"heren Vermeulen, Bekkers en Ballantijn" tegenwoordig moesten 
zijn. (5) 
Vrijwel het gehele bestuur en, naar we mogen aannemen de ge
noemde "heren" waren op 7 maart ter vergadering aanwezig, maar 
de schout zelf kwam nu niet opdagen. (6) 
Waarschijnlijk is hij in een onrustige nacht tot de konklusie 
gekomen, dat hij toch niet veel meer zou kunnen uitrichten en 
we vernemen dan ook niets meer van hem. 

Naar aan nieuw bestuur 
Aan de betrekkelijke rust in Ginneken kwam een einde door een 
brief van 31 maart van de voorlopige municipaliteit van Breda. 
De gemeentebesturen van de Baronie werden voor een Landsver
gadering met het bestuur van Breda opgeroepen ter bespreking 
van de gezamenlijke belangen op 15 april. 
Een alinea uit de brief gaf te denken: "Wij twijffelen niet of 
gijl(ieden) zult door het volk benoemd sijn om hen te vertegen
woordigen, zoo niet, manen wij Ulieden aan om sulks voor den 15 
April te effectueren en Uw voor dien tijd behoorlijk te organi
seeren". (7) 

Het bestuur van Ginneken was niet door de bevolking gekozen en 
het voelde zich voor het blok geplaatst. Natuurlijk moest men 
de belangen van de gemeente op regionaal nivo behartigen, maar 
dat kon blijkbaar niet zonder dat men daartoe door de inwoners 
geroepen was. 
Op 4 april werd de brief in de vergadering van het gemeente
bestuur besproken en inderdaad besloot men om op 8 april ver
kiezingen te houden en de inwoners daarvan in kennis te stellen. 
Als grondslag voor de verkiezingen werd echter niet de brief uit 
Breda genomen, maar een publikatie van de Staten-Generaal: "spe
ciaal gelet op het placaat van Hunne H. Mog. de Staten Generaal 
der Verenigde Nederlanden van den 4 maart 1795", waarbij deze 
"de souverainiteijd van het gehele volk van Nederland hebben 
erkend". 
Dat was dan wel een late reaktie, want het bedoelde stuk was al 
op 13 maart in Ginneken ontvangen en op 15 maart "met klokken -
geklep" gepubliceerd. (8) 
Niemand had daarop toen enige aktie ondernomen. (9) 
De samenstelling van het nieuwe bestuur dat gekozen ging worden, 
was als vanouds: vijf schepenen voor Ginneken en twee voor Bavel; 
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elf gezworenen: twee voor Heusdenhout, een voor Ginneken en Over
akker, een voor Ulvenhout en Geerbroek, een voor Raken, Cauwe
laer en Notsel, een voor Strijbeek en Grazen, twee voor Galder, 
een voor Bavel-Kerkeind, een voor Ter Voort en Lijndonk en ten
slotte een voor Sol- en Eikberg. 
Hoe zet je zulke verkiezingen op touw? 
Het was tenslotte geen alledaags gebeuren. De verkiezingen zou
den worden gehouden op het dorpshuis vanaf negen uur 's morgens. 
De kiezers moesten de volle ouderdom van 20 jaren bereikt hebben 
en ze moesten hun stemmen uitbrengen met besloten en onderteken
de briefjes met daarop de namen voor de zeven schepenen en de 
namen voor de gezworenen. Wat de laatsten betreft was de keuz~ 
beperkt tot het eigen gehucht. Verwarring stichten in een andere 
buurtschap was er dus niet bij. 
Aan de "volksvertegenwoordigers" werden geen hoge eisen gesteld. 
Alleen gold voor de schepenen, dat ze tenminste 20 jaar oud .
moesten zijn. 
Was men beducht voor fraude? 
In ieder geval werden drie Bredanaars benader~ om de stembrief
jes mede te openen: Floeren, Buijsen en Marres. Vanuit het be
staande bestuur zouden Maassen, Knaap en Van Opstall van de 
partij zijn. 
De Bredanaars lieten zich echter niet strikken. Zij raadden aan 
om neutrale inwoners van Ginneken voor dit werk te vragen en 
daarop zijn Engel, Adriaanssen en Roset aangezocht. De twee 
laatsten hebben inderdaad de stembriefjes geopend. (10) 
De uitslag was niet direkt revolutionair te noemen, al kan 
men zich niet aan de indruk onttrekken, dat het katholieke 
volksdeel sterker was vertegenwoordigd dan vroeger. 
Problemen doemden pas op, toen bakker Bernardus Govert Hessels 
niet beëdigd wilde worden op 10 april op grond van een lichaams
gebrek. Was hij als middenstander beducht een gedeelte van zi]n 
klantenkring te verliezen? Er moet iets gebroeid hebben in de 
gemeente, anders zou ook de roep om neutrale stemopnemers niet 
zo groot zijn geweest. 
In plaats van Hessels werd nu Ignatius Janssen aangezocht • . Hij 
had nu eenmaal .de meeste stemmen behaald na de direkt gekozenen, 
maar het was wel een man met een verleden. Hij was sinds 3 april 
1781 luitenant ter zee bij de Admiraliteit op de Maze en woonde 
sinds 1792 in Ginneken. Toen de Fransen in 1793 voor de eerste 
keer Breda hadden ingenomen, stond Janssen bij het planten van 
de vrijheidsboom op 28 februari daar op de pui van het stadhuis 
naast Dumouriez en zong de Marseillaise mee. Wegens door hem 
getroffen voorbereidingen om Dumouriez in staat te stellen om 
vanuit Moerdijk het Hollands Diep over te steken, had hij van 
juni 1793 tot juli 1794 in de Voorpoort te 's-Gravenhagfr gevan
gen gezeten. ( 11) 
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Janssen nam het lidmaatschap van het gemeentebestuur niet meteen 
aan. Hij zou wellicht weer in 's lands dienst geroepen kunnen 
worden en dan moest hij weer als. schepen bedanken. Hij verzocht 
de zetel voorlopig voor hem vrij te houden en hij zou intussen 
wel zijn medewerking aan het bestuur verlenen. 
Er was inderdaad werk aan de winkel, maar wie moest dat doen? 
Op 27 april 1795 hebben de "provisionele regenten van Ginneken 
en Bavel", zoals het nieuw gekozen bestuur zich naar buiten pre
senteerde, een aantal benoemingen gedaan. Cornelis Knaap werd 
maire (het best te vergelijken met de funktie van schout) , 
Ignatius Janssen werd sekretaris, Izaac Fran~ois Delcourt ont
vanger. Maassen, chirurgijn, werd als stokhouder belast met de 
regeling van de openbare verkopingen. (12) 

Onvoorziene verwikkelingen 

Ogenblikkelijk na de benoeming deed zich het probleem voor, 
dat de nieuwe funktionarissen het hoofd zouden moeten bieden 
aan konkurrentie van hun voorgangers, die hun ambt te danken 
hadden aan de heer van Breda en daar wellicht naar de gebruiken 
van die tijd flink voor hadden betaald. Formeel waren zij nog 
steeds in funktie. 
Het zal Delcourt zijn geweest, die de kat de bel aanbond. Op 
30 april verzocht hij aan de regenten een akte van aanstelling 
als ontvanger en de uitvaardiging van een verbod aan de gewezen 
ontvanger Reijgersman (13) en zijn substituut-ontvanger Ver-,. 
meulen om nog langer gelden te innen en betalingen te doen in 
die funkties. Verder zouden ze verantwoording af moeten leggen 
van hun verrichtingen tot dan toe. De regenten konden niet an
ders doen dan de verzoeken inwilligen. 
Er ontstond toen een kettingreaktie. 
Cornelis Knaap liet de vroegere schout Van ~ils een verbod op
leggen nog langer in die kwaliteit op te treden en ook sekre
taris Luzac en zijn plaatsvervanger werden van verdere aktivi
tieten uitgesloten~ 
Er gebeurde echter nog meer op 30 april. 
Delcourt werd met algemene stemmen als medelid van de municipa
liteit aangesteld.(14) Waarschijnlijk ging men hiermee te ver. 
Nergens blijkt immers uit, ,dat hij op zijn beurt na Ignatius 
Janssen de meeste stemmen had behaald bij de verkiezingen. Wel 
ligt het voor de hand, dat er nu Knaap maire was geworden, een 
nieuwe schepen bij moest komen. 
Vermoedelijk had Janssen de hand in de benoeming van Delcourt. 
Deze uit Amsterdam afkomstige oud-militair, omdat hij zich als 
patriot tot het laatst toe tegen de Pruisen had verzet in 1787, 
was hij ontslagen, had al in december 1792 een vrijheidsboom 
laten vervaardigen en die op de IJpelaar laten plaatsen, toen 

Dumouriez er in 1793 Zl.J n hoofdkwartier vestigde. ·Ook deze Del- . 
court had bij het planten van de vrijheidsboom te Breda samen 
met Dumouriez op de pui van het stadhuis gestaan •••• (15). 
Delcourt pakte de financiën wel met voortvarendheid aan. Op 24 
juni al werd besloten om op 13 juli de achterstallige dorps- . 
rekening over 1792 vast te stellen en op 1 juii werd Delcourt 
gemachtigd om met de vroegere substituut-ontvanger Pieter Lauren~ 
Vermeulen schoon schip te maken met betrekking tot de inning van 
de belastingen over de jaren 1791 - 1793. (16) 
Het heeft allemaal niet zo· mogen zijn. Op 3 juli werd Delcourt 
tijdens een avondwandeling van het dorp naar de IJpelaar ver
moord. ( 17) 
Om voorlopig uit de impasse te geraken besloten de regenten op 
8 juli Ignatius Janssen tot ontvanger te benoemen en de vast
stelling van de dorpsrekening te verdagen. Misschien was de 
keuze van Janssen niet erg gelukkig en genoot hij niet het ver
trouwen van de bevolking. 
Hoe dan ook, op 29 juli werd besloten de bevolking op te roepen 
om op 3 augustus tussen 9 en 12 uur een nieuwe ontvanger te kie
zen. Typisch is, dat de oproep uitging naar "alle belanghebbende 

ingelanden van Ginneken en Bavel". Niet alle inwoners mochten 
dus hun stem uitbrengen. (18) 
Met een overweldigende meerderheid werd de vroegere substituut 
Vermeulen tot ontvanger gekozen. (19) 
Dat kan voor de "provisionele regenten" een teken aan de wand 
zijn geweest. Wat was hun eigen legitimatie tegenover de bevol
king? Vooral de "maire" moet zich niet prettig hebben gevoeld. 
Het bestuur oordeelde het 't beste om de inwoners door middel 
van het stembriefje van hun gevoelen blijk te laten geven. Op 
Zondag 9 augustus werd bij publikatie bekend gemaakt, dat ,op 
12 augustus verkiezingen zouden worden gehouden voor een schout 
"zijnde den Burger c. Knaap daar toe niet door de volkstem, 
maar door de Municipaliteit verkoosen 'twelk niet wettig is •• ". 
Door het wegvallen van Delcourt en door het feit, dat Janssen 
zijn zetel nog niet had ingenomen, behoefde ook de schepenbank 
aanvulling, zodat de verkiezingen "ook teffens voor 2 schepenen 
voor Ginneken" golden. (20) 
Stemgerechtigd waren nu weer de inwoners boven de twintig jaar 
en niet alleen de grondeigenaren. 
Knaap werd als schout gekozen met 100 stemmen tegen 30 stemmen 
voor Ignatius Janssen en 1 stem voor Vermeulen. Ook Adriaan van 
Hooijdonk en Willem Oomen behaalden als schepenen-leden van de 
municipaliteit een afgetekende meerderheid. (21) 
Toen daags daarna de dorpsrekening over 1792 gesloten kon worden 
met een batig saldo van ruim 4100 gulden (22) zaten de "provi
sionele regenten" op rozen. Ze achtten hun positie sterk. genoeg 
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om een afvaardiging naar de Provisionele Representanten van Ba
taaf sch Braband in 's-Hertogenbosch te sturen om daar een boekje 
open te doen over Ballentijn, op wie de vroegere schout Adriaan 
van Gils in maart nog zijn hoop had gevestigd. De schoolmeester, 
in mei nog voor drie maanden gehandhaafd door het dorpsbestuur, 
zag in augustus zijn aanstelling nog maar met een half kwartaal 
verlengd. De verklaring van het dorpsbestuur in Den Bosch "dat 
hij Ballentijn in den drank zoo verre te buyten gaat, dat hij 
tot den schooldienst onbekwaam is", (22) zal de man weinig 
goeds hebben gedaan. 
Ook in Ginneken en Bavel was het ancien-régime ten einde. 

NOTEN 

Tenzij anders is vermeld, betreft het archiefbescheiden van Ginneken en Bavel. 

1. Gemeenterekening 1795, folio 13. Beiden kregen zij maar over acht maanden 
salaris uitbetaald. 

2. Notulen gemeentebestuur 5 maart 1795. 
3. Notulen 10 februari 1795. De laatste notulen ingeschreven in het voorafgaande 

resolutieboek dateren van juni 1794. Kort nadien zal het archief in veiligheid 
zijn gebracht. 

4. Notulen 5 maart 1795. 
5. Notulen 6 maart 1795. Met Vermeulen moet de substituut-ontvanger zijn bedoeld. 

we zullen hem verderop in het verhaal nog tegen komen. "Ballantijn" is ongetwij
feld de protestantse schoolmeester van Ginneken J. Ballentijn geweest. Zijn 
halfjaarlijks traktement over de periode december 1794 - mei 1795 werd deels 
ingehouden vanwege zijn afwezigheid gedurende twee maanden (notulen 10 juni 
1795). Ook hij zal de komst der Fransen niet afgewacht hebben. 

6. Notulen 7 maart 1795. 
7. Notulen 4 april 1795. 
8 . Publikaties en plakkaten 1795, in dato. 
9. In Oosterhout en Teteringen waren al in maart verkiezingen gehouden. Daar had 

men blijkbaar geen aansporing uit Breda nodig. In Dongen zijn verkiezingen ge
houden naar aanleiding van de brief van Breda. In Terheijden heeft men getalmd 
tot eind mei 1795. 

10. Notulen 8 april 1795. 
11. A.R.H. Hommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, dl.2 (Utrecht-Nijmegen 

1953) 432. 
12. Notulen 27 april 1795. 
13. Bedoeld is care! Laurens Reigersman, sinds 1762 ontvanger van Ginneken en Bavel. 

Hij was tot oktober 1793 ook thesaurier en tot 1795 griffier van Breda (Hommers, 
a.w. dl. 2, 503). Lieden als Reigersman oefenden funkties als het ontvangerschap 
in Ginneken nooit in eigen persoon uit. De werkzaamheden ter plaatse werden ver
richt door een substituut, een plaatsvervanger. 

14. Notulen 30 april 1795. 
15. Hol!lllers, a.w., dl. 2, 364-365. 
16. Notulen 24 juni respektievelijk 1 juli 1795. 
17. Taxandria, 1941, 170-172; Jaarboek Oranjeboom XVII, 148. 
18. Notulen 8 juli respektievelijk 29 juli 1795. 
19. Notulen 3 augustus 1795. 
20. Notulen 3 augustus 1795. 
21. Notulen 12 augustus 1795. 
22. Notulen 13 augustus 1795. 
23. Notulen 26 augustus 1795. 
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CARNAVAL IN ULVENHOUT (2) 
door Kees Leijten 

Uitvoerig ging Ben Martens in de Brieven van Paulus 46 in op 
de geschiedenis van het ca:naval in Ulvenhout van 1966 tot 
1984. 
Bladerend in oude nummers van Nieuw Geluid vond ik in het 
nummer van 18 februari 1962 het volgende Karnavalslied: 

KARNAVALSLIED 
Ulvenhout 1962 

Wijze: Troela oh troela 

Wij zijn de zotten, uit Ullevenout 
Wij houwen van 't waoter 
En 't Mastenhout ••••• 
Wij nemen d'r nog eentje, 
Wij nemen d'r nog twee •••• 
En wie 't er mee eens is 
Die drinkt mar mee ons mee ••• 

REFREIN: DE WIEKEN VAN DE MEULEN 
DE BOMEN IN HET BOS 
HET WAÖTER IN DE MERREK 
'T ZIT NOU AMMAOL LOS ••• 
DE LUCHT KOM NAOR BENEEJE, 
ZE SUIZELT IN M'N HAOR 
MEE 'T KARNEVAL VAN 'T JAOR. 

Ge kent de meense, ze praote veul te veul 
't Gaot over mijn cente 
Of mee wie dat ik speul, 
Ik speul ~ort wel alleen hor!! 
Mijn teentje dat speult mee ••• 
En as ik effe goed kijk, 
Dan heb ik er wel twee ••• 

Refrein: 

De prins die toen over het dorp he.erste was Prins Tiest II. 
Weet iemand ons hierover meer te vertellen ? 



ULVENHOUT ZE ZEGGEN 
door Piet en Els Bink 
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1. En kijk je terug naar vroeger jaren 
toen was 't nog turp, akker en bos 
de welvaart kwam 't was niet te sparen 
ze bouwden huizen met 't gros. 
Fazanterie was toen ne speeltuin 
als kind ging ik daor zo graag naor toe 
't durp verandert 't is modern geworden 
maar ik ben 't hier nog lang niet moe. 

Refrein 
He, Ulvenhout, ze zeggen dat je bent veranderd 
He, Ulvenhout, je kan geen goed meer doen 
maar wie dat zegt, die is geen Ulvenhouter 
want Ulvenhout, je bent nog net als toen. 

2. We mochten overal nog spelen 
Nie bij de Merk, da was riskant 
die had nog van die diepe geulen 
kronkelde door ons mooie land 
die kronkels zijn nou recht getrokken 
en sluizen zijn er in gebouwd 
Is hij vervuild? wel ik zou jokken 
voor ieder die van vissen houdt. 

Refrein 

3. 't Gatbroek is nog steeds gebleven 
't Valkenberg en Anneville 
de mens die wordt er naar toegedreven 
genieten van d'n ouwe stijl. 
't Is nou veranderd ik mot bekennen 
maar 's zondags komt de hele stad 
naar onze speulwei en naor onze vennen 
't Is er nog mooi in ons ouwe gat. 

Refrein 

4. 't Carnavalsfeest is in aantocht 
Heel Ulvenhout gaat dan verkleed 
as n'n Bosuil over straten 
d'n Uil op plein staat al gereed 
Wij sauwels stonden hier weer te zwoegen 
U te vermaken met ons verhaal 
maar 't deed ons een groot genoegen 
te sauwelen voor zo'n grote zaal. 
Refrein 

--- - -------------~ 
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5. Bossen kappen •••• wegen bouwen ••••• 
voorlopig laat het ons hier koud 
Is 't allemaal nog steeds te kauweh 
't Hoort gewoon bij Ulvenhout. 

Refrein 

CARNAVAL 
door Ton Sas 

CARNAVAL 
Bij het woord Carnaval gaan onze gedachten uit naar vier dagen 
eten en drinken, aan drinken en hossen, een optocht, een groot 
volksfeest, dat te maken heeft met de vasten. 4 Dagen volop, 
veertig dagen niets en dan Pasen. Maar als we wat verder kijken 
zal men gaan ontdekken, dat carnaval zo oud als de mensen is, 
en over de hele wereld op een of andere manier gevierd werd. 
Laten we ons beperken tot het carnaval wat hier gevierd wordt. 

GERMANEN 
Men kan voorzichtig stellen, dat het carnaval wat hier gevierd 
wordt, een overblijfsel is van de germaanse geheime bonden die 
tegen het einde van de winter hun vruchtbaarheidsfeesten ~ier
den, die een godsdienstig karakter hadden. Tijdens deze fees
ten werden huwelijken of verbintenissen aangegaan. Jonge mannen 
werden opgenomen in de geheime bonden. Ook werden de voorouders 
herdacht, een dodenverering, die ook met de vruchtbaarheids
ritus te maken heeft. Tijdens deze feesten dronken en aten zij, 
en ook de liefde zal wel massaal bedreven zijn. Het was eeil-
maal een vruchtbaarheidsfeest. De geheime bonden dansten ver
kleed in huiden van dieren. Muziek, gezang en dans wekten de 
deelnemers tot extase. De oude Germaanse muziekinstrumenten, 
waartoe ook de rommelpot of foekepot behoorde, begeleidde de rij
dansen en liederen, maar de vermomming of wij zeggen maskers 
hadden te maken. met de taboe's, met de geesten wereld. Masker 
komt van het woord Maska, dat is heks; ook wordt het masker 
wel eens Schemen genoemd datbeduidt Schimmen. De maskers wor
den gedragen om de geesten te verjagen, zodat hun stam gevrij
waard zou zijn van onheil en vruchtbaar zou zijn. Het dansen 



was een teken van het stamverband. Ook kenden de Germanen de 
Cultuswagen ter verering van Moeder Aarde. Als deze rondtrok 
was er feest. Moeder Aarde was het symbool van de vruchtbaar
heid. 

CARNAVAL NU: 
Masker. 
Kijken we naar het karnaval zoals we het nu kennen, dan zien 
we die elementen terug. Denk maar aan het masker, het masker 
verbergt ons, we zijn een ander en kunnen dingen doen en zeg
gen, die we zonder masker niet zouden doen, dan is het een 
taboe, een heilig huisje. 

OPTOCHT: 
Neem de optocht, kijkt men door de optocht heen dan ziet men 
de hele stam of bevolking door de stad of het dorp dansen; 
iedere plaats op zijn eigen manier of geaardheid. Een teken 
van samenhorigheid (een stamverband). 

WAGENS: 
Ook de wagens die in de optocht meegaan, doen denken aan de 
Cultuswagen. De middeleeuwen kenden al veel wagens die rond
trokken in de vele optochten, die er toen waren. Al rijdend 
speelden zij mirakelspelen of kluchten waarin de toestanden 
gehekeld werden. Dit is ook het gebruik in onze optocht. 
Kent men de dorpstoestand niet, dan zal menig carnavalswagen 
onbegrijpelijk zijn. 
Ook kunnen we bij de carnavalswagen denken aan het narren
schip, die blauwe schuit die in de middeleeuwen werd rondge
trokken door weversgilden van de geheime mannenbonden. Ook 
in deze tijd is de blauwe schuit te zien geweest, en wel in 
1937 in Den Bosch, en in 1946 te Bergen op Zoom. 
Waarom is de schuit eigenlijk blauw, het is mogelijk geweest 
dat bij de Godin Moeder Aarde paste. 

DE ROMMEL- OF FOEKEPOT 
Dat men tijdens het hedendaagse carnaval hier en daar een 
rommelpot aantreft, is een herinvoering van dit instrument 
dat eeuwenlang herinnert aan de geraasmaskende ommegangen der 
germaanse mannenbonden. 
Ook werd de rommelpot al gebruikt in de vroeg middeleeuwse 
muziekensembles, voor de kinderen die rondtrokken was het een 
goedkoop en zelf te maken instrument. 
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VERKLEDEN 
Ook het verkleden is er bijgekomen, de mens wil een ander 
zijn. Het beestenvel van de Germanen. Tijdens het carnaval 
wil de mens een ander of zichzelf zijn. De arme speelt de 
rijkaard en de geleerde is 4 dagen de nar. 

TONPRATEN 
Tonpraten is een gebeuren dat bij ons carnavalsfeest niet meer 
weg te denken is. Met zijn wedstrijden en prijzen, waar ik o
verigens niets op tegen heb. 
Maar het tonpraten is een oud gebruik, waarbij men kan denken 
aan de preekstoel, waarop de priester de mensen voorhield wat 
goed en kwaad was, of aan de stoel van de plaatselijke over
heid die de wetten stelde. Tijdens het carnaval werd een 

lege ton geplaatst op het plein, en daarin kon een ieder 
ziJn mening zeggen of alles over de hekel halen. In de ton 
bestonden geen taboe's, men kon de nar spelen zonder ge
straft te worden. 

KARNAVAL 
Karnaval is een oud feest, steeds gevierd, steeds anders, 
nu is karnaval niet meer weg te denken in ons dorp, maar het 
is voor ons een jong feest. We kenden de vastenavond de goeie 
oude tijd en dit moet ons feest blijven, het teken van de 
goede tijd een mooi oud Bourgondisch feest. 

Laat men van ons niet zeggen, Het is geen Christen, maar een 
heiden die gelooft dat men in februa~i de winter moet uit
drijven, en die in deze maand vuiligheden moeten laten zien. 
De kerk heeft het lentefeest gekerstend en het de diepe zin 
gegeven van een feest ter ere van onze eigen diepe eeuwige 
leven. De kerk heeft karnaval erkend als een erkentenis van het 
vlees waaraan de mens telkens opnieuw vaarwel zal moeten 
zeggen om het behoud van de geest. (*) 

En tot slot: Als u mij vraagt wat is karnaval, ik zou het 
niet kunnen zeggen, karnaval men kan het niet leren, men 
moet het ondergaan. Karnaval is pas karnaval als het karna
val is. En dit wens ik alle mensen toe, een fijne karnaval · 
op de manier die u het beste ligt. 

*bron: Anton van Duinkerken. 

Uit: De Schutsboom (Goirle) jrg. 4 nr. 1. 
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DE JACHT IN HET GEBIED VAN PAULUS 
door Rob Klinkhamer 

Al ben ik dan ook niet geboren in Brabant, het feit, dat ik 
al omstreeks 1915 in Ginneken woonde en het grootste deel van 
mijn leven in het Ginnekense heb doorgebracht. maakt, dat ik 
mij toch volledig Brabander voel. 
Ieder heeft zo in heemkundige zaken zijn belangstelling op een 
bepaald gebied en zo gaat mijn bijzondere interesse uit naar 
hetgeen zich op het gebied van de jacht heeft afgespeeld. 
De jacht en onverbrekelijk daarmee verbonden de stroperij 
moeten in de loop der eeuwen binnen het territorium van Paulus 
een belangrijke rol gespeeld hebben en - jammer genoeg - vin
den we daarover in de annalen van Paulus zelden iets vermeld. 
Nog niet zo lang geleden heb ik getracht een onderzoek op gang 
te brengen naar een bijzondere vorm van jacht, de valkerij, 
die in ons gebied een voorname rol gespeeld heeft. 
In de "Brieven van Paulus" werd daarover een kort bericht opge
nomen naar aanleiding van een interessante verhandeling van Ir. 
Buiks. 
Bij het doorbladeren van een oud fotoalbum vond ik een vergeel
de foto, die omstreeks 1924 gedateerd moet worden en die een 
jachtvorm weergeeft, die al lang tot het verleden behoort: de 
jacht te paard op haas achter foxterriers. 
De foto is gemaakt na afloop van een jachtrit in de omgeving 
van Chaam in het nog steeds bestaande café naast de R.K. Kerk, 
destijds genaamt "Café De Jong". 
De deelnemers zijn in hoofdzaak officieren van de veldartille
rie en de cavalerie met hun dames, destijds allen woonachtig 
in de Baronie van Breda. De officieren van de "bereden wapens" 
beschikten allen over een eigen rijpaard en ook de dames waren 
dorgaans geïnteresseerd in de hippische sport. 
Staande van links naar rechts komen op de foto voor: de kapi
tein Doorman, wereldkampioen schermen en door zeer bijzondere 
omstandigheden als militair attaché tijdens de eerste wereld
oorlog gedurende korte tijd onderkoning van Albanië, de luite
nant van de infanterie Jhr. F. Leyssius, thans als enige nog 
in leven en de cadet Klinkhamer. Zittend van links naar rechts: 
de overste Immink, Mevrouw Doorman, Mevrouw Klinkhamer, kapi
tein Klinkhamer, gravin Van Hogendorp en luitenant Immink in 
de fraaie uniform van de "rode huzaren". 
De bij de jacht gebruikte foxterriers waren eigendom van 
vader en zoon Immink. 
Waarom op de foto mijn vader, kapitein Klinkhamer, een lauwer
krans om het hoofd draagt, vermeldt de historie niet. 

JACHTRIT IN CHAAM + 1924 
Staand vlnr: Kapt. Doorman, Floor Leysslus, Max Klinkhamer. 
Zittend overste Immink, Mevr. H. Doorman-Förster, 

A. Kl.-Waldeck, G. Klinkhamer, Eva van Hogendorp, 
Frans Immink. 

Waarschijnlijk was hij er die dag in geslaagd het haas te ver
schalken. 
Verrassend ·is mogelijk voor paardrijdsters uit deze tijd de 
kledij van de dames met de kokette driekantsteekjes en bol
hoeden. Wie heden ten dage wel eens getuige is van een jacht 
achter de meute in Frankrijk, zal weten, dat een dergelijke 
kledij daar nog steeds in zwang is. 
Uw aktieve technische koördinator, Jan Grauwmans, bezorgde mij 
eens een zeer oude foto van een jachtgezelschap in het Ulven
houtse Bos. Ook dat gezelschap bezit een zeer oude historie. 
In mijn bezit bevindt zich een zilveren hoedinsigne van "De 
Wilde Faisanterie" uit 1846. 
Wie weet over dit alles eens wat naders te berichten ? 

Ulvenhout gaat voorop in het organiseren van St. Hubertusfeesten 
en heeft in Strijbeek een eeuwenoude St, Hubertuskapel, maar wie 
kan er ons iets vertellen over het verleden van de jacht in het 
Ulvenhoutse Bos toen er nog jacht op de wolf gemaakt werd ? 
En welke mensen van de oude garde kunnen ons iets mededelen over 
de stroperij in de tijd, dat dit euvele handwerk toch nog min of 
meer als een sport bedreven werd ? 
De onvergetelijke Ginnekense auteur David Tomkins heeft in zijn 
smakelijke volksverhalen vaak op dit handwerk gezinspeeld. 

Dat de heren jagers er na afloop van de jacht niet voor terug
deinsden zich dan een copieuze maaltijd te doen smaken, moge 
blijken uit een menu van 1946, ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van "De Wilde Faisanterie". 
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FIETSPLAATJES - BROMMERPLAATJES 
door Kees Leijten 

Voor de tweede wereldoorlog kenden wij in Nederland het fiets
plaatje of rijwielplaatje. 
Een koperen plaatje met een jaartal er op, dat je jaarlijks 
voor een rijksdaalder kon kopen. Het was eigenlijk een belas
tingplaatje, een bewijs dat je voor je fiets wegenbelasting 
betaald had. 
Op provinciale wegen was dit plaatje niet geldig, dan moest 
er een rode kaart aan je stuur hangen. 
In vele gezinnen hadden ze maar één of twee fietsplaatjes. 
De fiets, die uit reed, hing het aan z'n stuur. Een ander ge
zinslid moest maar wachten tot hij terug was. 
Werklozen kregen een gratis plaatje. Ze waren echter wel ge
tekend. Op het plaatje stond "kostenloos" en was voorzien van 
een gat in het midden. 
De fietsplaatjes waren in tegenstelling tot onze huidige brom
merplaatjes en kentekenplaten op auto's en motoren niet voer
tuiggebonden. 
In België kennen ze het jaarlijkse belastingplaatje voor de 
fiets nog wel. Elk jaar een andere kleur. 

Deze week kreeg ik voor onze kring van Christianne Bastiaan
sen uit Meerseldreef een aantal van die Belgische plaatjes. 
Ook van pater Wilfried kregen we er vorig jaar reeds een aan
tal van meerdere jaren. 
Van de vooroorlogse Nederlandse "belastingplaatjes" hebben we 
er inmiddels ook twee. 
Een leuk onderwerp voor onze kollektie "Curiosa". 
Misschien hebt u nog een Nederlands of Belgisch fiets- of 
brommerplaatje van 1984 of eerder ? 
Paulus van Daesdonck zou er blij mee zijn. 
Ook dat hoort tot de historie, waarvan we onze kinderen en 
kinds kinderen binnenkort willen laten genieten in ons eigen 
heemkundig museum. 

DE VALKERIJ (3) 
door Jan Goesen 
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In de Brieven vq.n Paulus nr. 56 las ik enkele interessante 
artikelen over de valkerij in ons heem. 
Aangezien mijn "jeugdherinneringen" uitgepierd Zl.Jn en anderen 
hun belevenissen te boek zijn gaan stellen, wat zodoende een 
mooi overzicht geeft van het verleden, werd mijn belangstelling 
door bovenstaande artikelen gewekt. Ik ben 'ns gaan grasduinen 
in boekjes en bibliotheek en vond verschillende aanrakingspun
ten met de geschiedenis over dit onderwerp in Brabant en met 
de historie van Turnhout (mijn huidige woonplaats) en omgeving. 

In Turnhout staat bijna midden in de stad een kasteel van 
waaruit al heel .vroeg valkenjachten werden gehouden. Dit slot 
was een erg geliefd oord voor hertogen, graven, stadhouders 
en koningen. Dit blijkt onder meer uit de namen van beroemde 
historische personen, die daar regelmatig vertoefden. Ik noem 
er enkelen: Hertog Jan 1, 2 en 3 van Brabant 

Philips de Goede 
Maximiliaan van Oostenrijk 
Maria van Hongarije 
Prins Philips Willem 
Amalia van Solms (vrouw van Frederik Hendrik) 

't Hoogtepunt van de Turnhoutse valkenjachten viel in de 
Bourgondische tijd nl. in de tijd van de Franse koning Lodewijk 
XIII, die 't kasteel deksels goed wist .te vinden, want hier 
kwam de "high society" van de adel bijeen en werden grandioze 
feesten gegeven. 
Ook 't Oranjehuis heeft altijd binding gehad met Turnhout o.a. 

Engelbrecht II van Nassau 
Maurits 
Hendrik III van Nassau 

Nog steeds is de Nederlandse koningin Vrouwe of Baronesse van 
Turnhout. 
De Nassau's zijn altijd hecht verbonden geweest met Turnhout. 
Dit is echter 'n aparte geschiedenis, die later misschien nog 
wel 'ns aan bod komt. 
Maar nu terug naar de valkenjacht. 

Waar kwamen de valken vandaan? Veel werden er ingevoerd uit 
Denemarken. De valken rondom Breda waren waarschijnlijk afkom
stig uit de kort bij Turnhout gelegen plaats Arendonk. 
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't Is te begrijpen, dat voor een goede jacht , de streek daar 
voor geschikt moest zijn. Er moest voldoende voedsel voorradig 
zijn o.a. patrijzen, fazanten, bosduiven , kortom: klein wild. 
't Brabantse en 't Vlaamse land leenden zich daar uitstekend 
voor. Denk maar aan Ulvenhout, Bavel, Strijbeek en Galder, 
Chaam, Breda met hun bosrijke omgeving, hun heidevelden, hun 
stukken ongerept e natuur. 
Hier werden de valken dan ook afgericht voor het weispel of 
vluchtspel of valkenjacht. Het spel in di e tijd van vorsten , 
ridders en j onkvrouwen. 
Aan het hoofd van de valkerij stond 'n meester-val keni er, die 
verantwoordelijk was voor de goede gang van zaken en voor de 
valkeniers. 
Deze valkerijen waren gebonden aan een bepaalde streek en er 
bestond zelfs 'n bepaald jachtrecht. Dit was 'n primi tieve 
rechtbank, die toezicht h i e l d en die steunde op het gewoonte
recht, zoals zovele zaken in die tijd . Ondanks deze i nstelli ng 
kwam toch nog heel wat stroperij voor. 
Groot feest was 't, als de valkenjacht plaatsvond . 
Aan 't hoofd van de stoet, fie r op z'n paard gezeten , reed de 
vorst of graaf, gevolgd door bevriende graven, familie leden 
en andere genodigden . 
De jonkvr ouwen volgden op lichte "hakkeneien" . Dit waren 
speciale damesp aarden. 
Dan kwam de meester-valkenier en acht er hem de valkeni ers met 
de valken. Deze laatsten zaten op 'n stukje leer, dat op de 
mouw van de valkenier was genaaid. Tevens hadden de valken 'n 
kapje op, dat pas verwijderd werd als de jacht begon. 
Zo galoppeerde deze bonte stoet de kasteelpoort uit onder 
trompetgeschal en met vlaggen, voorzien van 't wapen van de 
diverse hoogwaardigheidsbekleder s. 
Na afloop was er dan een machtig feest op 't kasteel, waar door 
de koks op meesterlijke wijze enkele gevangen stukken wild wer
den klaar gemaakt boven de houtvuren en waar uiteraard de dor
s t ige kelen gelaaf we rden met wijn, uitgeschonken in prachtige 
zilveren bekers. 
'n Schitter end kasteeltuinfeest met muz i ek en dans, waar de 
romanti ek hoogtij vier de, de troubadour z'n liederen zong en 
waar voor verschi llende deelnemers daar hun levensroman begon! 

UITSPRAAK (51) 

Ieder vult z ijn buik 
Sl echts weinigen vullen de geest. 

EVEN VAN PAULUS 
het informatieblad voor de l eden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
Ni euw-Ginneken . Het staat internationaal geregistree r d onder ISSN-0166- 0438. 

t verschij nt vijf maa l per jaar en geeft naast veel informatie voor de l eden 
ooit vele k l eine bijzonderheden en saillante detai l s uit de geschiedenis van de 
~oegere Heer lijkheid Ginneke n en Bave l, de gemeente Ginneken en Bave l en de ge
"ente Nieuw-Ginneke n . 

a.daktie 
ledalttie-adres 
Ollalagtekening 
Lay-out 

C. J . M. Leijten en J.C. van der Westerlaken 
Craenlae r 18 , 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42 
J . A.M . Soet e rboek 
C.J . M. Leij t en 

De heemkundekring "Paul us van Daesdonck " we r d opgericht 3 apri l 1975 en koninkl ijk 
e rkend als vereniging op 25 november 1975. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer. 
v 282568 . 

Sekr e tariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94 
52 . 18.33 . 639 t.n.v. Pa u l us van Daesdonck 
37. 13 . 3.11 t.n.v . Pau l us van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck , Postbus 89, 4850 AB Ylvenhout 

IOLLEKTIE 
6ê heemkundekr ing bouwt een eigen kollektie t . b . v. specifieke tentoonste llingen en 
voor de inri chting van een eigen heemkundig museum, Pennendijk 1, Ulvenhout . 
lchenkingen voor de kollektie gaarne op de kontakt adressen: 

A. Luijten 
A. Lodewijk 
A. Verkooijen 

USTUUR 

' t Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

~ van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
J . M. E. M. Jespers 
A. P.J.M. Luijten 
L.c. Nouwens 
A. P.H. Lodewijk 
J .A. M. Grauwmans 
A.M.M. Verkooijen 
W.A. Langen 

PUBLIKATIES 
1975 Monumentenboek je 
1977 Molen "De Kore nbl oem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
197 8 Korenmolen "De Hoop" 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nie uw Gi nneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Vel dnamen 1 - 16 (1983-1986) 
1983 100 j aar school Galder 
1984 Carnaval in oud- en Nw.Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tusse n Witte Wolk en Anneville 

LIDMAATSCHAP 

Ul venhout 
Bavel 
Strijbeek 

voorzitter 

076 - 61 29 26 
01613 - 17 80 
076 - 61 31 55 

vice-voorzitter 
sekretaris 
2e sekretaris 
penningmeester 
2e penningmeest er 
technisch koördinator 
medew. Galder/Strijbeek 
medew. Bavel 

(1 984) 
(1985) 
(1983) 
(1984) 
(1983) 
(1985) 
(1983) 
(1985) 
(1985) 

J.M . E.M. Jespers (uitverkocht) 
J . C. van der Westerlaken 
c.J . M. Lei j ten 
H.J. Dirven , K.A. H. W. Leenders e.a . 
Dr . J . L.M . de Lepper 
H. J . Dirven, J.C. van der West erlaken e . a. 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J . C. Verhoeven (B. v. P. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A. M. M. Verkooijen e.a. (B.v . P . 44) 
Brieven van Paulus (46) 
Redaktie e . v . a. (B . v.P . 50) 
Jac Jespers 

Bet ·verenigingsjaar van de. heemkundekring loopt van 1 september tot 31 august us. 
Naas~ diverse heemaktiviteiten, lezinga n, tentoonstellingen en excursies geeft 
de kring he t t ijdschrift "Brieven van Paulus" uit. 
Bet lidmaatschap van de Kring ge ldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1985- 1986 f 25,-- per jaar. 




