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PATERS CAPUCIJNEN 
15 Grasmaand 1986. 

Vele malen zijn de paters Capucijnen uit Meerseldreef reeds 
onderwerp geweest van grote en kleine artikelen in onze Brieven. 
En niet zonder reden. 
Meerseldreef, juist over de Belgische grens, maar gevoelsmatig 
behorend tot ons eigen heem, heeft voor velen uit onze streek 
een grote aantrekkingskracht. 
's Zondags de winkels en in de zomer het prachtige processie
park en de speeltuin. 
Het centrum van dit dorp is het patersklooster, gesticht in 
1687 door Jan de Wijse, kasteelheer van Ulvenhout. 
Vele legenden bestaan er om dit klooster. Wim Willemsen brengt 
ons zo'n verhaal van vijf moordenaars in capucijner habijt. 
Volgend jaar viert Meerseldreef het derde eeuwfeest. Wij ver
tellen u er over. 

Nog meer boeiende verhalen bevat dit nummer weer; over heem~ 
avonden, scapulieren, het voorjaar, fietstochten, onze kollektie 
en het museum, dat haar poorten helaas nog niet kon openen. 
Jack Oomen gedenkt z'n vader, de Bavelse oud-wethouder Harrie 
Oomen. Zag u overigens op 1 maart de Ulvenhoutse molen in de 
rouwstand staan toen de muldersvrouw mevrouw Van der Westerlaken 
overleden was? Zij was evenals Harrie Oomen vanaf de oprichting 
lid van onze kring. 

Natuurlijk ook een bijdrage in dit nummer van Wilfried Mertens, 
een van onze eigen 

PATERS CAPUCIJNEN 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1986. 

Meer dan honderd leden hebben geboeid zitten luisteren en kijken 
naar een lezing met dia's over de Teuten, buitengaanders van de 
Kempen. Gerard van Herpen heeft terecht uitgebreid aandacht be
steed aan deze avond van drs. Willy Knippenberg. 

Met deze avond hebben we ons winterseizoen afgesloten en gaan 
we naar buiten; de natuur in. Harmonie St. Caecilia uit Bavel 
houdt een al oude traditie in stand nl. het dauwtrappen. 
Ook Harmonie Constantia gaat dat oude gebruik weer opvatten. 
Leden van Paulus, die aan deze lange wandeling in de meimorgen, 
volgens sommigeneenoud reinigingsgebruik, willen deelnemen 
moeten op Hemelvaartsdag 8 mei 's morgens om 6 uur bij zaal 
Van Etten aanwezig zijn. Daarna gaan we "met het muziek mee" 
naar Meersel-Dreef alwaar de mogelijkheid bestaat de H. Mis bij 
te wonen. 
Degenen die daarna ook aan het uitgebreide ontbijt willen aan
zitten dienen zich op te geven bij de penningmeester van de 
Harmonie, Ad van Bijnen, Vang 11, Ulvenhout. 

Op zaterdag 25 mei houden we een exkursie naar de Goudberg (of 
Gouwberg ?) alwaar we het (enige ?) relict uit de Tweede wereld
oorlog dat nog in onze gemeente te vinden is, gaan bekijken. 
Het is de betonnen sokkel van een "Würzburg-Riese" die op het 
kamp Bisam op Strijbeek gestaan heeft. Daarna bezoeken we nog 
de plaats waar de standaardmolen "De Korenbloem" gestaan heeft, 
voordat hij in 1835 naar Ulvenhout overgeplaatst is. 
De Goudberg, een van de mooiste gebieden in onze gemeente, is 
vooral in de meimaand een bezoekje waard. 
Verzamelen bij café oud-Strijbeek om 10.00 uur 's morgens. 

Het bestuur heeft definitief besloten de opening van het 
museum aan het begin van het twaalfde verenigingsjaar te laten 
plaatsvinden nl. op zaterdag 6 september. We zijn vast van plan 
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er een grote happening van te maken. Houd die dag alvast maar 
vrij. In onze volgende Brieven zullen we u nader informeren. 

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

.. -· ···~/~ 
Wester laken 

AGENDA 1986 (39) 

april 13 Paulus bestaat 11 jaar. 

-------------------------------------------------------------
15 Brieven van Paulus 59. 

mei 8 Dauwtrappen naar Meerseldreef (6.00 uur Van Etten). 

juni 

juli 

aug. 

sept. 

okt. 

dec. 

april -
juni 

25 Wandeling in Strijbeek (10.00 uur Oud-Str,ijbeek). 
31 - aug. 31 Tentoonstelling "Brabantse klederdrachten 

en streeksieraden in het Noordbrabants museum te 
's-Hertogenbosch. 

29 

15 

20 
31 
31 

1 
6 

15 

15 

15 

Bavel Anno 1920 - Bavel in foto's. 
Veldnamen Lijndonk en Ter Voort verschijnen. 

Brieven van Paulus 60 

- 23 Heemkamp in Kaatsheuvel. 
Brabantse dag te Heeze. 
Einde 11e verenigingsjaar. 

Begin 12e verenigingsjaar. 
Opening museum. 
lle jaarvergadering in de Fazanterie (aanvang 
20.15 uur). 

Brieven van Paulus 61. 

Brieven van Paulus 62. 

Elke zaterdagmorgen 09.30 uur bouwaktiviteiten aan 
het museum. 

• Elke maandagavond 19.00 uur inrichten van het 
museum. 
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WANDELEXKURSIE IN STRIJBEEK OP ZONDAG 25 MEI a.s. 
door Jac Jespers 

Zoals reeds geruime tijd aangekondigd in onze agenda gaan we 
op zondag 25 mei a.s. wandelen in Strijbeek. (1) 
Speciale aandacht zal hierbij worden besteed aan enige mar
kante punten in en om hun prachtige natuurreservaat "De Goud-
berg". 
Ter gelegenheid van deze exkursie is door ons een boekje 

· samengesteld, waarin u na afloop nog eens rustig kunt nalezen 
wat u die dag in Strijbeek gezien heeft. 
Een hoofdstuk in dit boekje, geschreven door drs. Harry Ver
hoeven, zal zijn gewijd aan het ontstaan, alsmede aan dè flora 
en fauna van het natuurreservaat "De Goudberg". 
verder zullen we hierin ondermeer aandacht besteden aan de ge
schiedenis van de eeuwenoude St. Hubertuskapel en aan de be
langrijke rol die "De Korenbloem" heeft vervuld in de tijd 
toen deze oeroude standerdmolen nog zijn wieken liet draaien 
boven de Strijbeekse Hei. 

Tenslotte gaan we in op hetgeen zich tijdens wereldoorlog II 
heeft afgespeeld rond De Goudberg. 
Vooral voor degenen die het in 1985 door ons uitgegeven boek 
"Tussen Witte Wolk en Anneville" nog niet hebben gelezen, zal 
deze exkursie enige opmerkelijke gegevens bevatten. 
Iedereen, die interesse heeft om aan deze exkursie deel te 
nemen, wordt hierbij uitgenodigd om op zondag 25 mei a.s. 
v66r 10.00 uur (met gezinsleden) aanwezig te zijn in café 
oud-Strijbeek te Strijbeek. (Strijbeekseweg 57, teJ .• 076-612465). 
De wandelafstand van 3 km hoeft ons inziens niemand af te schrik-

ken. 
Wij hopen dan ook veel leden in Strijbeek terug te zien op 
zondag 25 mei a.s. 

1. Aanvankelijk was 11 mei gepland. Deze datum vervalt. 

HEEMKAMP TE KAATSHEUVEL 

Het heemkamp van Brabants Heem wordt dit jaar georganiseerd 
door de heemkundekring Kaatsheuvel van woensdag 20 tot en met 
zaterdag 23 augustus. 
Het programma is nog niet bekend. 
In ons julinummer zullen we u nader informeren. 
Reserveer alvast de data en doe ook 'ns mee. 
Het is 'n ware belevenis. 

11 

Een dorpse avond over 
teuten en schapulieren 
door Gerard van Herpen 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" komt traditiegetrouw 
bijeen in de Fazanterie. Naar "Paulus" gaan heeft iets dorps 
en feestelijks tegelijk. 
We strijken ons een keer door het haar, mijn vrouw trekt een 
andere jurk aan en ik zelf hijs mij uit de trui waarin ik da
gelijks hang en dan rijden we op een veel te vroeg tijdstip 
door de donkere Ulvenhoutse bossen, die we menen te kennen, 
maar die er in het donker zo anders en zo dreigend uit ·zien. 
Bij de Fazanterie zie ik dat de ober de matglazen lampjes voor 
de vensters heeft ontstoken. Het is net alsof hij ons met al 
dat licht een beetje welkom wil heten. 
Mijn vrouw is in de nog helemaal lege zaal de eerste en ik ben 
de beleefde tweede bezoeker. 
"We gaan hier zitten", zegt mijn vrouw, "een beetje bij de ver
warming" en wanneer we daar achter de koffie zitten, bedenken 
we dat de tafel een plaats naar achteren eigenlijk ook wel aar
dig is. "We lijken wel twee ouwe teuten" zeg ik en er is niemand 
in de zaal die ons tegenspreekt. Want voor die teuten zijn we 
eigenlijk gekomen. Drs. w. Knippenberg komt over deze buiten
gaanders een lezing houden. We koesteren gevoelens van bewonde
ring voor het legendarische teutenvolk, dat uit de Kempen uit
zwierf tot diep in Denemarken of dat te voet uit Westfalen naar 
het koopgrage Friesland en Holland ging, om daar uiteindelijk 
in een textielwinkeltje te blijven als Clemens en Augus.t Bren
ninkmeijer. 

SCHAPULIER 

Ik heb u daar natuurlijk nog niet mee verklaard waarom wij ons 
bij "Paulus" altijd een beetje ouderwets op ons gemak voelen. 
Ik weet dàar geen afdoende antwoord op, ik weet alleen dat het 
er gewoon en genoeglijk .toegaat. Mensen zeggen er elkaar nog 
goededag, ze geven elkaar nog een hand en vragen nog hoe het 
er mee is. Als Jan van der Westerlaken als voorzitter tevoren 
alle spullen laat zien, die hij voor het museum van de bezoe
kers heeft gekre.gen, dan lijkt het wel of alle mensen in de 
zaal een beetje instemmend blazen. 

" 
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KENNIS 

De charme van de lezing van Knippenberg op deze avond bestaat 
uit het verlokkelijke d~a-materiaal, dat hij op zijn speurtocht 
naar de teuten in de Kempen, in Westfalen en in Denemarken 
heeft geschoten. 
De kracht van zijn betoog aan de hand van deze plaatjes is, 
dat hij feilloos kan putten uit een grote parate kennis over 
dit onderwerp. Achteraf verbaast mij dat natuurlijk niet. 
Het verhaal over de Teuten strekt zich uit over een periode 
van driehonderd jaar. Al in de zeventiende eeuw waren er in 
Friesland, Groningen en Holland rondreizende lapjes- en 
textielteuten. Knippenberg is op zoek gegaan naar het stam
huis van C(lemens) en A(ugust) in Mettingen, waar dezelfde 
familie nu al 37 hektaren met zeven landhuizen en villa's be
zit. De eerste winkel kwam pas in 1841 in Sneek en de eerste 
C & A-winkel in Berlijn kwam pas in 1911 tot stand. 
De Westfaalse teuten, de Brenninkmeijers, de Vossen (er was 
zo waar een echte Teut-telg Voss in de zaal) , de Lampes kennen 
wij allemaal, maar weten we ook dat Jurgens en Van den Bergh 
boterteuten zijn uit Waubach, dat de Niemeijers tabaksteuten 
zijn en de Dreesmannen uit Itterbühren zijn komen teuten. 

KOPER 

Niet minder boeiend is het verhaal over de teuten in ons 
eigen gebied, die uit Bergèyk en Luyksgestel, de koper- en 
haarteuten. De koperteuten verenigden zich in compagnieë~, 
familiale en mobiele vennootschappen en hun invloed is nog 
tot diep in Denemarken aanwijsbaar. 

Invloedrijke mannen zijn die Luyksgestelse teuten geworden 
en hun namen zijn nog terug te vinden in plaatsen als Faaborg, 
Horssens, Frederica en Roskilde. 

34.000 Deense Kronen maakten zij in ëën jaar over naar Luyks
gestel. Geen wonder dat in die gemeente een hele wijk naar de 
teuten en naar teutenplaatsen is genoemd. 

De Kempense haarteuten kwamen tot in Parijs, Salzburg en Londen. 
Zij kochten blond -en zwart haar op en verkochten dat aan prui
kenmakers. 

NAAM 

Op maar ëën vraag wist zelfs Knippenberg geen antwoord te vin
den. Hoe komen ze aan de naam teuten? Is het afgeleid van Teu
tonen of heeft het iets te maken met het benen fluitje, waarop 
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Precies zoals je dat bij NAC in het stadion ook wel had, als 
het er in een wedstrijd met PSV om spande. "Heb ik. ook nog ge
dragen" roept een vrouw, wanneer Jan een schapulier laat zien, 
die hij heeft gekregen. Maar weet iedereen nog wanneer die 
schapulier werd gedragen? 

An van Dort . laat weten dat een schapulier een soort voorloper 
van de medaille was. Het fungeerde als bewijs van vertrouwen 
in Maria's moederlijke bescherming. Ik zie het ding weer voor 
mij en ik voel meteen weer het gekriebel van · de twee stoffen 

lapjes op mijn huid, onder mijn bloes en ik vraag mij ook af 
of ik dat ding ook 's nachts droeg en zo niet, of daarmee de 
beschermende macht van Maria was doorbroken. Ik beken met ma
riale blijheid dat het ding nu in een museum terecht komt en 
dat ik onder mijn hemmetje geen medailles of schapulieren meer 
voel kriebelen. 

STEEK 

Er is meer dan dat. Er is een wel heel bijzondere ondersteek 
die Sjoke (ons Joke) Verdaasdonk nog onder haar zieke gatje ' 
moet hebben gestoken. Ik kijk er naar en lach er om want ik 
vind het precies een klein model racewagen zonder w~elen. 
Een vrouw heeft een mooi versierd doosje meegenomen, met rouw
k:~len e:in, met porseleinen klosjes die vroeger aan de gor
diJnen hingen, er zit ook een bruin briefke van een gulden in, 
een parelmoeren kerkboekske en een zwarte hoedenspeld. Wat een 
mens allemaal meesjouwt! 
Iemand komt bijna kreupel binnen met een oude kruideniers
trommel vol oude pakken koffie of, zo u wilt, pakken oude 
koffie. Van Piet de Gruyter. Ik neem de pakken met bonenkoffie 
er uit en ik ruik nog een volle koffiegeur, terwijl Piet de 
D~ef al sinds jaren niet meer bestaat. Aan de geur zijn ze 
niet ten onder gegaan. 

KWAADAARDIG 

Oh, ik moet u nog iets kwaadaardigs verklappen. 
Terwijl ik luister naar Knippenberg's betoog over lapjesteuten, 
haarteuten, koperteuten en boterteuten, heb ik voortdurend het 
gevoel dat;. ik veel al eens gezien en gelezen heb. In de auto 
terug zeg ik met een beetje journalistieke achterdocht "ik 
moet dat thuis toch eens nakijken". Thuis gekomen konstateèr 
ik dat ik veel over de teuten gelezen heb in het boek "De 
Teuten, Buitengaanders van de Kempen", dat door niemand anders 
dan door de inleider van deze avond, drs. w. Knippenberg, is 
geschreven en onder zijn redaktie is tot stand gekomen. Mea 
culpa in maximale zin. Drie maal herhaald. 
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de Teuten floten, wanneer zij een dorp binnentrokken, beladen 
met een vracht, die zij honderden kilometers met zich hadden 
meegesjouwd. 
Het heeft in ieder geval niets te maken met het woord teuten, 
dat zeuren betekent of zelfs niet met 'teut zijn'. 
De teuten leidden immers een sober leven. Ze waren zuinig en 
gingen vroeg en dus niet teut naar bed. De woonhuizen van de 
teuten thuis waren meestal de grootste en de rijkste. om half 
twaalf was ik thuis. Voldaan en niet teut. 

Uit: De Stem van 12.3.1986 

KNIPPENBERG DOET "KRAAMPJE" OPEN OVER TEUTEN 
door Anneke van den Berg 

Dat drs. w. Khippenberg erg interessante verhalen vertelt, is 
bij vrijwel ieder lid van Paulus bekend. En dat was te merken 
op maandagavond 10 maart. 
In grote getalen kwamen de toehoorders naar deze vijfde lezing 
van drs. Khippenberg. Een groot aantal van deze mensen hadden 
weer spullen bij zich voor het museum. Ze deden de kramen open 
en veel spullen verwisselden van eigenaar. . . 
Ook vroeger, vertelde drs. Khippenberg, en dan spreekt hiJ over 
de 17e en de 18e eeuw, werden de kramen geopend om goederen van 
eigenaar te laten verwisselen. In tegenstelling tot wat er nu 
bij Paulus gebeurt, werden spullen vroeger altijd geruild voor 
geld of andere waardevolle goederen. 
De mensen die met hun kramen langs dorpen en boerderijen gingen 
noemde men marskramers of ook wel teuten. Khippenberg vulde de 
avond met verhalen over deze teuten. 
Hij liet ons prachtige dia's zijn, onder andere van Duitse 
teuten. De Duitsers vormden een belangrijke groep onder de han
delsreizigers. In het eerste begin waren het landarbeiders die 
vanu-it Duitsland naar Friesland kwamen om te werken. Op verzoek 
van de boeren brachten ze allerlei spullen mee. Later werd han
del van goederen de belangrijkste bron van inkomsten. 
Een groot aantal teuten - ook wel tüöten op z'n Duits - hebben 
zich later in Nederland gevestigd. De winkels breidden zich snel 
uit en er zijn ve~schillende internationale miljoenenconcerns 
uit gegroeid. · 
De bekendste teuten die op deze wijze grondslag legden voor een 
dergelijk concern zijn toch wel de gebroeders Clemens en August 
Brenninckmeijer. Het concern C & A is zelfs vandaag de dag nog 
in handen van de familie Brenninckmeijer. 
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DE KOPER- EN BOTERTEUTEN UIT NEDERLAND 

Nu zijn het natuurlijk niet alleen de Duitsers die in ons land 
carriêre kwamen maken. Er zijn ook Nederlanders die hun geluk 
in het buitenland zochten. 
Zo had je een kompagnie van koperteuten uit Luyksgesteld die 
steeds naar Denemarken reisde. Als je op zoek gaat naar over
blijfselen uit deze koperteutentijd in Denemarken vind je erg 
veel. 
Er zijn in de kleine kerkjes diverse koperen·doopvonten te vin
den met Nederlandse teksten daarin gegraveerd. 
Uit ons eigen Brabant kwamen ook de boterteuten Jurgens en Van 
den Berg. In 1927 fuseerden beiden. Later kwam daar Lever 
Brothers bij. Zo ontstond het miljoenenconcern Unilever. 

WAAR KOMT "TEUT" VANDAAN 

Een verklaring voor het woord teut is niet precies te geven. 
Er zijn er meerdere. De eerste zegt dat het afkomstig is van 
het Latijnse woord teutonica. De tweede zegt dat vroeger de 
marskramers een fluitje hadden waar ze op bliezen zo gauw ze 
een dorp of boerderij naderden. De derde zegt dat het afkomstig 
is van het Duitse woord voor trekvogel. 

Waar het ook vandaan komt ••. het doet er niet veel toe of je 
iemand nu marskramer, teut of kiependraeger noemt en wat daar 
achter zit. Het komt er op neer dat ze allemaal een draagbaar 
winkeltje hadden en dat er veel handelaren zijn die later een 
goedlopend bedrijf hebben opgebouwd dat in veel gevallen nog 
bestaat. C & A, Voss, Lampe, V & D, Uni lever en P & c zijn 
daar goede voorbeelden van. 

.VAN AACHTER 
DE PLATTEBUIS 

VAN AACHTER DE PLATTEBUIS (12) 
door Peer van de Schraanswaaie 

Munne buurman zee nou wel, da we wir wel 'nen andere krante
bezurger zulle krijge, as Tinus weggaat, mar toch zulle we - 'm 
misse. (1) 
Ik zie hem iedere dag, weer of gin wir, meestal gin weer, op 
z'n rammelende fiets over Cauwelaer kome. 'n Paar grote fiets
tasse aan z'nne begaosiedraoger, één vur de kraante, en één vur 
de vrouweblaoikes en reklaomepeppierkes. 
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Jao, meese, daor motte toch nie zo licht over denke, iedere dag 
vur dag en dauw op oew fiets naor de Reigerstraot, en dan mar 
zien, dagge mee da vrachje naor Galder, Gabroek en de Raokus 
komt. 
Neeje, neeje, das om de gadomme gin pöezewaoter, da krupt nie 
in oew kouwe klere, en vooral nie as ge dan nog vrijgezel bent, 
want dan kunde oewe nood nog us nie klaoge ok, mar da was vur 
onze Tinus nie zo'n ramp, want daor heet ie 'n paor kasteleins 
vur. 
Ja, beste Ulvenhoutse meese, we raoke Tinus, de kranteboer, 
kwijt, en ik vijn da toch wel een bietje erg, jao, ik weet nie 
wa'k daor van mot zegge, maar ik heb is 'n heerschap da bij ons 
is heet gekampeerd, horre zegge, da ze zulke meese van die 
tipische dorpsfiguren noemde. Nou weet ik nie precies wa da be
tekent, mar toch voel ik wel aon wat ie daor mee bedoelde. 
Eén ding mot ik er trouwens nog bij vertelle, en da is, da Tinus 
tege me gezeed heet, dat ie al die kraantjes en Nieuw Geluid nog 
aonhoudt, das natuurlijk wel belangrijk, dan zien we 'm toch nog 
minstens ene keer per week. 
't Is Natuurlijk wel verschrikkelijk jammer, dat er nou in 't 
vervolg ginne kraant meer in omloop is, want volgens Tinus was 
er maar éne kraant, en da was de dieje, die Tinus brocht; mar 
ik geloof toch wel dat d'n direkteur van De Stem toch ene op
volger zal vinde, want nou wit ik wel da ze zeggen dat De Stem 
'nne rotkraant is, mar ik hebbes van 'nnen joernalist horre ver
telle, dat 't d'n eenige kraant is, die z'n eigen aonpast aan 
z'n lezerspubliek. Ik heb daor toen niks van begrepe, mar ik 
vond 't toch schoon gezeed. 

Uit: Nieuw Geluid 5.5.1963. 

1. Twintig jaar geleden stopte Tinus van de !Velden met het 
rondbrengen van Nieuw-Geluid. Reeds eerder was hij gestopt 
als Stembezorger. 
Tinus was een markante figuur in het Ulvenhoutse dorpsleven 
van twintig jaar geleden. 
Daarom nogmaals het verhaal dat Peer van de SChraanswaaie in 
1963 over hem publiceerde in "Nieuw Geluid". iye c/o/(Jie 

BAVEL ANNO 1920 IN 1986 (3) 

Eind juni viert Bavel weer zijn jaarfeest "Bavel Anno 1920". 
Voor 1986 kozen we als onderwerp "Bavel toen". 
Hebt u nog oude "Bavelse" foto's? 
Mogen we ze 1 weekje van u lenen om een kopie te maken? 
U krijgt ze keurig terug! 
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HET SCAPULIER OF SCHAPULIER 
door Kees Leijten 

Het scapulier waarover Gerard van Herpen schrijft zijn twee 
lintjes met aan weerszijden een viertal lapjes. 
Van boven naar beneden wit, lichtblauw, bruin en zwart. 
Jan Soeterboek toonde me de andere dag 4 scapuliers van tel
kens aan elke kant 1 lapje. De vier scapuliers hadden elk een 
andere kleur, dezelfde kleuren reeds genoemd·. 
Wat betekent dat scapulier en die kleuren? 
In de Grote Larousse Encyclopedie lezen we er o.a. het vol
gende over: 

SCAPULIER (skapulier) of Schapulier (v.h. Lat. scapulae, 
schouders). Schouderkleed van sommige geestelijke orden: 
strook stof op borst en rug over het bovenkleed gedragen. 
Lapjes gewijde stof, door linten of band met elkaar verbon
den, (door leken) onder de kleding op de borst en rug ge
dragèn. 
Benedictus voerde het scapulier in ter bescherming van de 
pij bij het handwerk. Later werd het het ondersch~idingsteken 
van de orden; aan het dragen ervan werden aflaten verbonden. 
De oblaten of met de orde verwante broederschappen droegen 
het in verkleinde vorm (twee wollen vierkantjes) met een 
lint op borst en rug onder de bovenkleding. Wie aan verschil
lende orden geaffilieerd was, droeg aaneengeregen lapjes, 
bijv. bruin van de karmelieten, wit van de trinitariërs, 
zwart van de servieten, blauw van de theatijnen, enz. 
Pius X stond in 1910 toe ze door een medaille te vervangen. 
Het bekendste scapulier was dat van de karmelietenorden. 
(Z. Simon Stock.) 

De genoemde religieuze orden zi]n zeer oud. 
De Karmelieten dateren uit 1155 en zijn ontstaan rond de 
eremiet Berthold van Cálabrië. Ze dragen bruine pijen. (bruin) 
De Tritani~rs, Orde van de Allerheiligste Drievuldigheid, zijn 
in 1198 gesticht door Johannes van Malta en Felix van Valois. 
(wit) 
De Servie.ten of Dienaren van Maria dateren uit 1233 en komen 
uit Florence. (blauw) 
De Theatijnen of ca"etanen zijn in 1524 gesticht door Ca·)e~nen 
van Thiene. (zwart) 

• 
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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 
voorinalige Gemeente Ginneken en Bavel". 

Achtereenvolgens ~aren dat: 

1. Historisch overzicht 25.04.83 
2. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 25.06.83 
3. Bavel, Kerkeind en IJpelaar 2 25.06.83 
4. Ulvenhout 
5. Ulvenhout en Geersbroek 
6. Strijbeek 
7. Strijbeek en G::::-azen 
8. Cauwelaer 
9. Bavel, Bol- en Eikberg 

10. Bavel, Bol- en Eikberg 
11. Notsel en Koekelberg 1 
12. Notsel en Koekelberg 2 
13. Heusdenhcu-:. 1 
14. H~usdenho:.;.':: 2 
15. Ginneker.-Jo::::-p 1 
16. Ginneken-D:::::::-p 2 

Binnenkort ve::::-s:::-.ijnen: 

Galder 
-- Tervoort 

19.09.83 
19.09.83 
21.11. 83 
21.11.83 
14.05.84 

1 01.07.84 
2 01.07.84 

17.09.84 
17.09.84 
27.04.85 
27.04.85 
18.01.86 
18.01.86 

Lijndonk 
Over akker 

Zorgt dat u a:le 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. 

k · zi·J·n verkriJ"gbaar biJ": Alle uitgaven van onze ring 
't Kloostertje, Dorpstr. 44, Ulvenhout. 

Veldnamen 
Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
Tussen witte wolk en Anneville 

f 5,-- per deeltje 
f 15,.!.-
f 17,50 
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EEN GLAS BERKENWATER DRINKEN IN HET MASTBOS 
door Gerard van Herpen 

"'t Ginneken", zeggen de mensen tegenwoordig en voor je het 
weet neem je dat lidwoord tamelijk gedachteloos over. Het is 
historisch in ieder geval niet verantwoord, want Ginneken heet 
al eeuwen lang gewoon Ghinneken (1246), Ghinneke, Ginneke, 
Ghinnicke, Ghynneken, Gheynicken, Ghenniken, Ghinycke, Gijnken, 
Genneken en in 1877 heet het ordentelijk Ginneken. 

In de zeventiende eeuw spraken handelslui, die vanuit Aken hier 
kwamen, het dorp uit als Genecken. In het vijftiende en zestiende 
deel van 'Veldnamen', die beide over Ginneken gaan, stelt ir. 
Christ Buiks nuchter vast dat de toevoeging van het lidwoord het, 
ut of 't voor Ginneken mogelijk is ingevoerd naar aanleiding van 
het bestaan van een nabijgelegen dorp 't Haagje. Uit zijn ver
klaring komt bovendien naar voren dat de plaatsnaam Ginneken 
moet worden geïnterpreteerd als gelegen 'bij de monding'. 
Ginneken ligt precies op het punt, waar de Molenlei in de Mark 
uitmondt. Bij Ginneken lagen verschillende zandbergen en deze 
vormden een uitstekende vestigingsplaats voor de eer~te bewo
ners: dicht bij het water en toch droog bij hoge waterstand. 
Het element Gan staa_t in de toponomie voor 'samenvloeiing' • 
Het werd in de pre-historische tijd voorzien van de toevoeging 
'-ikja', dat gaandeweg is vervangen door '-ke'. Waardoor Gan
ikja in Ginneke of Ginneken verandert. Volgens Buiks is bij 
Genk de toevoeging -ikja weggevallen, maar Genk zou eigenlijk 
dezelfde naam zijn als Ginneken. 

KEIEN 

De twee deeltjes 'Veldnamen', die bij de heemkundekring 'Paulus 
van Daesdonck' zijn uitgegeven, hebben betrekking op de veldna
men die nog konden worden opgespoord in het oude dorp Ginneken, 
dat sinds 1942 Bredaas grondgebied is. Binnen dat gebied valt 
de dorpskern van Ginneken, maar ook zijn opgenomen de oude ver
bindingen vanuit Ginneken, de buitenplaatsen en kastelen en ook 
het Mastbos. 
De Bavelsestraat of Bavelselaan is in 1758 verlegd en in het 
jaar 1862 verhard. Daarvoor werden in Rotterdam 600.000 oude 
keien aangekocht tegen een prijs van f 11,50 per 1000 stuks. 
Er stonden twee tollen aan die weg, een bij het kruispunt 
Kerkhofweg-Bavelselaan (Fortuin) en een ander bij het Haantje 
in Bavel. De aanleg, aldus Buiks, was een partikulier initia
tief en moest zo worden terugverdiend. 
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BRUG 

In het vijftiende deel wordt ook aandacht gegeven aan Kasteel 
Bouvigne, aan de Duivelsbruglaan en aan Bieberg. 
In de buurt van Bouvigne werd in 1614 een brug gelegd over de 
Mark. In 1640 verdween die brug weer na protest van Bredase 
kooplui, die veel last ondervonden bij het vervoer per schip. 
Ze moesten er bovendien tol betalen. Toch heeft er nog tot in 
de twintigste eeuw (in het boekje is een foto afgedrukt) een 

. kippenbruggetje op die plaats over de Mark gelegen. 
Het onderzoek van Buiks levert een groot aantal oudere straat
en buurtnamen op. De huidige Prins Hendrikstraat bijvoorbeeld 
werd vroeger Botermelkstraat of ook wel Karneme lkstraat genoemd. 
Buystelberg, naar bostel (schillen, afval, afval uit de brouwe
rij, veevoedsel) werd het stuk Ulvenhoutselaan genoemd, op de 
kruising Ulvenhoutselaan-Allerheiligenweg. De Buistelberg was 
circa 4,6 meter hoog en was een stortplaats waar ook vele hooi
schepen hun vrachtjes losten. Het huis aan de Ulvenhoutselaan 
70 is Oude Buistelberg genoemd. 

EINDE 

De oudste vermelding van de Duivelsbrug dateert uit 1756. 
Duivelsbrug werd ook de Ginnekense Brug genoemd. Iets ten noor
den van de Duivelsbrug lag eeuwenlang een voorde, waar men met 
wagens door de Mark kon rijden. 
Iets buiten de Ginnekense Poort, ter hoogte van de Zandbergen 
aan de steenwèg naar Ginneken, lag een perceel land dat de naam 
'het einde van de wereld' droeg. Veel verder, op de hoek van 
de Bavelselaan en de Kerkhofweg, exakt op de plek waar tol werd 
geheven, werd in 1800 een molen Het Fortuin gebouwd. Die molen 
was ook wel nodig, want de mensen uit Ginneken waren verplicht 
om voor het malen van graan helemaal naar de Goudberg te gaan, 
waar vroeger de banmolen stond. 
'De Heirbane loopende van Teetringe naar Ginneken' liep vroeger 
langs de Molengracht naar Heusdenhout en zo verder naar Tete
ringen en Oosterhout. De verbinding via de Valkenierslaan da
teert waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw, zo lees ik bij 
Buiks. Een lezer moet ook weer niet al te zeer bedacht zijn op 
pikanterieën in de toponomie. 
Het Eeuwige Laantje werd vroeger ook wel het Hoerenpad genoemd. 
Het middelnederlandse woord voor modder is evenwel 'hore', een 
hore-pad is dus een tamelijk modderig pad. 
In het begin van de twintigste eeuw liepen er overigens in de 
omgeving van Mastbos wel publieke vrouwen. Horige hoeren op een 
hoerig horenpad. 
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Het was wel heel iets anders dan de Achterste en .Voorste La 
Horebeemd in de buurt van Bouvigne, die weer niet naar een 
publieke vrouw of naar een modderige situatie is genoemd, 
maar naar de familie La Hore. 

EIKEN 

Er zijn Luiseiken en Preekeiken, er zijn Preekbomen en Evangelie
bomen. De aanduiding Luis staat dan niet voor het insekt, maar 
voor haveloos. Buiks wijst in de1ü ze::·tien van zijn 'Veldnamen' 
op een Preekeik op de Bieberg, waar hervormde ingezetenen van 
Ginneken en Bavel in de zestiende eeuw bijeen kwamen. De Luiseik 
stond op het punt waar tegenwoordig de Ulvenhoutselaan en Aller
heiligenweg bij elkaar komen. 
Wat is er trouwens met Kretenburg aan de hand? 
Het staat op twee verschillende pagina's en ik heb het gevoel 
dat het in de eerste vermelding niet terecht is en waarom ont
houdt de schrijver ons nadere informatie over het Montensbos? 
Het Mastbos komt er royaal uit in deeltje 16. Opgenomen is ook 
een achttiende eeuwse beschrijving van het Mastbos van een ze
kere kolonel Adam van Broekhuysen. Die meldt dat de Boswachter 
in zijn tijd de liefhebbers een verfrissing aanbood, , die het 
bloed zuiverde en koelde. De Boswachter had bij zijn huis enige 
oude berken staan, waar hij in het voorjaar een gat door de 
bast in zaagde. 
Daarin paste een houten kraan en onder die kraan hing hij een 
fles of kan. Berkenwater werd die drank genoemd. De roep naar 
die drank werd minder toen de Fransen vanuit het zuiden Breda 
binnentrokken. Toen was de animo om naar het Mastbos te gaan 
kennelijk niet zo groot. 
Al die informatie maken de Veldnamen van ir. Christ Buiks tot 
boeiende lektuur, interessant voor mensen die hier wonen en on
misbaar voor de lieden die geïnteresseerd zijn in de geschiede
nis van hun eigen heem. Ik herhaal het nog maar een keer: wat 
jammer dat straks van deze bundels niet één uitgave in druk 
verschijnt! Of heeft Paulus daar inmiddels toch een sponsor 
voor gevonden? 

Uit: De Stem, 29.1.1986 
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Rustende 'wiekên spreken ··. 

• De Korenbloem in u1venhout in rouwstand . - ;ooro HANS CHABOT 
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RUSTENDE WIEKEN SPREKEN 

De wieken van De Korenbloem in Ulvenhout zijn in de rouwstand 
geplaatst na het overlijden van de moeder van molenaar A. van 
der Westerlaken. Zij is vrijdag 28 februari op 95-jarige leef
tijd overleden in Ulvenhout. 
Van oudsher stellen molenaars met de positie van de molenwieken 
oftewel het molenkruis de wereld in kennis van bepaalde gebeur
tenissen in hun familie. 
Elke streek kent zijn eigen betekenissen van de verschillende 
wiekstanden. Als er in de familie van een molenaar in de Baro
nie van Breda niets bijzonders aan de hand is, staat het kruis 
in de ruststand: een wiek vertikaal, de andere horizontaal. 
Een diagonaal of overhoeks' kruis is de vreugdestand, die wijst 
op een bruiloft of een andere feestelijke gebeurtenis. Gezins
uitbreiding maakt een molenaar in deze regio kenbaar door de 
aankomende wiek juist vóór de ruststand stop te zetten in de 
geboortestand. 

In de rouwstand is een wiek juist ná de ruststand stilgezet. 
Op bijgaande tekeningen zijn alle wiekstanden uitgebeeld. (1) 

1. Zie ook het artikel van Jan van der Westerlaken in BvP 
35 p. 85, "Molens (12) - Wiekstanden". 

Uit: De Stem 4.3.1985 
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RIJKSARCHIEF NOORD-BRABANT EN 
GEMEENTE-ARCHIEF BREDA IN EEN 
door Kees Leijten 

RUIMER JASJE 

Daags na elkaar openden het Rijksarchief Noord-Brabant en het 
Gemeente-archief Breda op 13 en 14 maart officieel hun geheel 
vernieuwde en verbouwde archiefruimten. Twee instellingen, die 
we kunnen feliciteren met hun schitterende onderkomen. 

Op -donderdag 13 maart opende minister Brinkman (W.V.C.) het 
nieuwe gebouw van het Rijksarchief Noord-Brabant in de 350 
jaar oude citadel van Den Bosch. Een schitterende archief
ruimte. 
Van 6000 m3 gebouw aan de Waterstraat kan het Rijksarchief nu 
naar het geheel gerenoveerde en gemoderniseerde verdedigings
werk met een inhoud van ruim 36.000 m3. 
In de fundering en in de wallen werden moderene ruimtes gescha
pen voor archiefbewerking en -opslag. 

Het hoofdgebouw heeft een binnenplaats, die op knappe wijze 
overhuifd is. In de zo ontstane hal bevinden zich de publieks
balies en de kaartenbakken voor het stamboomonderzoek. 
Duizenden mensen bezochten op zaterdag en zondag dit nieuwe 
El Dorado van Rijksarchivaris Dr. Louis Pirenne, dat ruim 20 
miljoen kostte. Jammer voor ons als Westbrabanders was weer 
de typisch "Bossche" reklames: 
- De bibliotheek van het Genootschap moet in Den Bosch blij-

ven en niet naar het centraal gelegen Tilburg. 
- Heemkundige reklame voor Den Bosch (logisch) en Oss. 

Brabant loopt tot voorbij Bergen op Zoom! Maar dat vergeet 
Den Bosch maar al te vaak. 

Op vrijdag 14 maart opende wethouder Jan van Asseldonk het ge
heel vrbouwde gemeente-archief Breda. 
Meer liefhebbers van archiefstudie kunnen nu terecht om te 
studeren over ons heem om en in Breda. 
Voor ruim een half miljoen is onze streek een pracht archief 
rijker. 

Beide archieven ziJn dagelijks geopend van 09.00-17.00 uur. 
Het Rijksarchief is ook op zaterdag open (09;.30-13.30 uur). 
Het Gemeente-archief Breda op donderdagavond (19.00-21.30 uur). 
Wil men het Rijksarchief op zaterdag bezoeken, dan moet men 
op vrijdag de stukken bespreken. Het Rijksarchief is op maan
dagvoormiddag gesloten. 
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TER NAGEDACHTENIS AAN HARRIE OOMEN 
door Jack Oomen 

Na zijn overlijden op 17 januari 1986 hebben zeer velen hem 
begeleid naar de begraafplaats, die hijzelf indertijd mee heeft 
uitgekozen. 
Ondanks zijn moeilijk te dragen ziekte bleef hij tot het einde 
toe van het leven houden. 
Vader was een zeer sociaal man, hij zocht de mensen op en wist 
door bepaalde "gevoelige" uitspraken mensen uit de tent te lok
ken en hen in hun waarde latend snel tot een gesprek te komen. 
Hij was een markante, energieke en tegelijkertijd eenvoudige, 
joviale man, een man met het hart op de tong en een goed gevoel 
voor menselijke verhoudingen. 
Primair bij al zijn bestuurlijke bemoeienissen stond immer 
het Bavelse agrarische belang. Tijdens zijn werkzaamheden op 
het agrarische bedrijf was hij vaak in gedachten verzonken en 
voor zichzelf beslissingen aan het voorbereiden. 
Dit gebeurde kennelijk al op deze manier lang v66r de oorlog. 
Vaak is hij herinnerd en geplaagd met zijn matineuze tocht met 
paard en wagen richting Zwartenberg (Zevenbergen). Gelukkig 
stelde het verkeer in die dagen nog niets voor. 's Morgens om 
4 uur vertrokken, was hij ingedommeld en was het paard bij ge
brek aan orders omgedraaid en weer terug richting stal aan het 
Kerkeind gegaan; daar stond hij om 7 uur weer op het erf •••• 

Zijn mobilisatietijd bracht hij hoofdzakelijk door met het be
waken van de brug bij Keizersveer. 
Na zijn trouwen in 1941 met Marie van Poppel vestigde het ionge 
paar zich op de Woestenberg. Dit gebied bestond voor een groot 
deel nog uit heide en moerassen. 
In enkele jaren werden deze gronden geëgaliseerd en voor de 
landbouw, toen nbg een gemengd bedrijf, geschikt gemaakt. 
Al gauw werden de eerste machines ge!nstalleerd. 
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Vooral de melkmachine was een sukses. Veel instrukteurs en jonge 
boeren heeft hij melkkursus gegeven en examens afgenomen. Uit 
het hele land kwam men kijken, soms zelfs met bussen. Dit 
speelde in de tijd, dat hij naar het dorp moest om te bellen 
en er in Bavel nog slechts 4 auto's reden, waarvan vader er 
een bezat. 

Veel aandacht had hij daarnaast voor z1Jn grote gezin. Hier 
.was hij vaak juist een man van weinig woorden, maar iedereen 
wist precies waar hij of zij aari toe was. Zijn kinderen gaf hij 
als ' vader mee: "Je kunt worden wat ge wilt, maar thuis is er 
werk zat". 
Dit was voldoende om de studie serieus ter hand te nemen. 
Een belangrijke episode in zijn leven was het 16-jarig wet
houderschap. Dit was naast zijn drukke werkzaamheden thuis zijn 
lust en zijn leven! 
Bij het afscheid van zijn wethouderschap werd in de plaatselijke 
pers het volgende hierover geschreven: "Hij was een echte volks
vertegenwoordiger, een voorbeeld van inzet voor de gemeenschap, 
een echte 'Bavelse mens', een verenigingsman en gewiekst poli
ticus, gelovig ook, gezellig-gemoedelijk, maar ook met de flair 
om op cruciale momenten ijs te breken en ontwikkelingen te (be) 
sturen." 

Humor en gevatheid met een agrarische inslag was daarbij vaak 
zijn doeltreffende maar wilde wapen. Enkele 'gevleugelde' frasen: 
"In Ulvenhout zit meer schuld dan in Bavel geld" en aan het adres 
van de naaktlopers aan de Galderse Meren: "As ze mar onder waoter 
blêven" en "Op de punt van m'n klomp". 

Als de annexaties ter sprake komen en de vrees bestaat dat 
Breda in de toekomst toch weer een beroep zal doen op Nieuw
Ginnekens grondgebied, zegt hij: "Het is nou wel goed, ze moeten 
er nou maar eens van afblijven; van geven gaat de beste geit ka
pot". 

Bavel nam een zeer belangrijke plaats in in zijn leven. 
De voetbalklub Bavel heeft in hem een van de trouwste supporters 
gehad. 
Ieder aan die kant van 'den bult' kon hem vinden als hij op 
zondag in zaal Bruijninkx ging biljarten en 9pontaan de kans 
gaf voor een praatje of 'buurten', wat soms óok wel een serieus 
spreekuur kon worden. 

Jammer is, dat hij het feit dat Bavel groter is geworden dan 
Ulvenhout niet meer mee heeft mogen maken, dit had zijn typische 
Bavelse hart gestreeld. 

FIETSEN IN ONS HEEM (f,) 
door Gerard Otten 

DE VERLOREN FIETSROUTE 

165 

. ~ · t:; 

De volgende fietsroute is genomen uit de "Officiële geïllu
streerde gids voor Ginneken en omgeving" uitgegeven in 1904 . 
De oorspronkelijke titel was:"Naar Bavel en Ulvenhout" ·. Deze 
tocht dient om te illustreren wat er de laatste jaren aan 
mooie omgeving verloren is gegaan. Deze tocht is dan ook een 
waarschuwing dat we moeten behouden wat ons nog rest. u kunt 
proberen de tocht te rijden maar u moet zich dan wel wat om
wegen ge~roosten. Ter oriëntatie: de tocht begint op de Gin
nekenmarkt en de Schoolstraat heet nu de Dillenburgstraat. 

DE ROUTE VAN 1904 
Naar Bavel en Ulvenhout. 
Door de Schools.traat en de Valkeniersstraat voorbij "Groene
woud" gaande, bereikt men in een half uurtje het Leijbrugge-
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tje. Hier slaat men rechts af en gaat voorbij het mooi gele
gen Seminarie "IJpelaar", een zeer groot mooi gebouw met uit
gestrekten tuin. 
Voorbij 't Seminarie slaat men terstond weer rechts af en be
vindt zich op den steenweg, die naar Bavel leidt. Na vijf 
minuten heeft men links het buiten "Klein IJpelaar", met een 
groot park, waarin echte woudreuzen staan. In tien minuten 
bereikt men de zuivelfabriek. Als men de Bavelsche straat in 
was gegaan, was men voorbij de mooie Wolfslaan, met het 
fraaie buiten "Wolfslaar" in de . verte, ook in een half uur 
hier aangekomen. Men is hier reeds in 't begin van 't dorp, 
tien minuten verder heeft men de voor een stil dorp zeer 
mooie kerk. 
Even voorbij de kerk ligt de nieuwe dorpsschool, een fraai 
gebouw met onderwijzerswoning. 
Men kan nu natuurlijk langs den weg Bavel - Ginneken terug 
gaan, en heeft zoo een wandeling van anderhalf uur gemaakt. 
Maar we zijn nog niet vermoeid~ we gaan voorbij de school 
het tweede voetpad rechts in, dat ons doo.r een bijzonder mooi 
denneboschje brengt op de Bavelsche Heide. 
Heerlijk de geurige, kleurige heide! 
Vaalbruin het veld, klein gespikkeld met rose dopheide in 
bloei, met roode bladrozetjes van taaikleverige vliegenvan
gertjes. 
Als een grauwe slang kronkelt zich de karweg, dien wij volgen 
zullen. Oneffen is de grond, met bergjes en dalletjes, hier 
en daar zilverblankt een heideplas, bewoond door tal van sala
manders. In de verte wuivende boomtoppen van het heerlijke 
Ulvenhoutsche Bosch, het doel van onzen tocht, aan de eene 
zijde, en aan de andere zijde de goudgebloemde bremstruiken 
afpalend de heide van de reeds ontgonnen gedeelten. Waarlijk 
hier moet men eenige minuten staan, stil om zich heen zien 
en in zich opnemen het beeld van kalme rust, van eenvoudig 
schoon, en toch van grootheid, omdat het de borst ruim maakt, 
en met een diepe ademhaling wegjaagt het gewoel der wereld 
ginds. 
Zoo voert ons 15 minuten lang de weg over de heide, en we 
komen in 't bosch in de Annadreef, van waar we in 5 minuten 
de fa.isanterie bereiken, waar we even rusten, tenzij we on
vermoeid voortstappen tot aan het "Jachthuis", om onder 't 
genot vaneen heerlijk glas bier van 't vat, wat uit te blazen. 

DE ROUTE NU 
De Schoolstraat heet nu Dillenburgstraat. Vanaf de Ginneken
markt is het verboden deze straat in te rijden. We rijden dus 
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de Raadhuisstraat in en gaan meteen linksaf het Schoolakker
plein op. We nemen de tweede afslag rechts, nog steeds de 
Schoolakkerlaan, die overgaat in de Vogelenzanglaan. Deze 
komt uit op de Valkenierslaan. Hier zijn we weer op de oor
spronkelijke route. 
"Groenewoud" is tegenwoordig een autogarage, vlak na valken
horst. Het Leijbruggetje is verdwenen, de Valkenierslaan sluit 
recht aan op de Beukenlaan. Het seminarie is nu Sociale Acade
mie. 
"De steenweg, die naar Bavel leidt", tegenwoordig Seminarie
weg geheten, vroeger de IJpelaarseweg, is sedert 1904 nauwe
lijks veranderd. Vroeger was dit de verbindingsweg van Heus
denhout naar Bavel, tegenwoordig door autobanen afgesloten. 
Het is een prachtige weg, met fraaie beplanting, oude boerde
rijen en een oude bestrating van keien met smalle klinker
paadjes voor de fietser er naast. Vroeger was dit soort be
strating de meest gebruikelijke, maar tegenwoordig is hij erg 
zeldzaam geworden. 
Na "Klein IJpelaar" loopt de weg dood tegen een autobaan. we 
moeten .daarom rechtsaf het Koolpad op, en over de "bult" naar 
Bavel. We gaan rechts af en de eerste straat links in, de Kerk
straat, die overgaat in de Brigidastraat. 
De zuivelfabriek is gesloten en afgebroken. De dorpsschool be
staat ook nog en heeft zelfs kortgeleden een grote opknapbeurt 
gehad. 
"Het tweede voetpad rechts" is een pad tussen de huizen Brigi
dastraat 48 en 50. Dit pad heeft nog geen naam. Het pad zet 
zich voort in de Rooibraak. Einde Rooibraak plantsoen overste
ken; overzijde het voetpad in, het Hazepad (niet aangegeven). 
Einde Hazepad rechtdoor over het pad door het bos heen. Dit 
komt uit op de Bavelsche Hei. Tegenwoordig echter alleen maar 
een naam, er is geen hei meer te zien, alleen tennisbanen. De 
weg loopt dood tegen de autobaan. 
We keren dus om, fietsen naar de weg van Bavel naar Ulvenhout 
en gaan het viadukt over de autobaan over. Na het viadukt de 
eerste dreef links, de Buntdreef, een zanddreef. Deze komt uit 
op de Bavelsedreef, hier linksaf en in de verte zien we weer 
Bavel liggen. We keren om en volgen de Bavelsedreef. 
Einde links, naar de brandtoren en bij de toren rechts, de Kerk
dreef in, die voorzien is van een fietspad. Deze dreef brengt 
ons naar Ulvenhout. Einde Kerkdreef rechts aanhouden, de Ap.ne
villelaan, de vroegere Steenstraat. We kunnen beter niet de 
Ulvenhoutselaan terugnemen naar Ginneken. 
Daarom gaan we in de Dorpstraat links en meteen rechts de Mgr. 
van Hooydonkstraat in. Einde rechts en meteen links, het Sulker-
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pad op. Voor de brug rechts het Schuitpad langs de Mark op 
dat ons naar Ginneken brengt. 
Sinds de zomer van 1983 kunnen ~e ook het nieuwe fietspad 
langs de Mark kiezen, dat ons naar de Duivelsbruglaan voert. 

Aantekeningen van de redaktie: 

- Dit artikel werd met toestemming van Gerard Otten overge
nomen uit ENFB fietsroutes, deel 1, tweede druk, 1982. 
Een boekje dat we U erg aan kunnen bevelen. 

- De lengte van deze route is 6,5 km. 

A 58, 'N LANDSCHAP VERDWIJNT (10) 

Een fraa i stukje landschap in de buurt van Anne ville waar 
over enkel e jaren de auto's zullen voortrazen over de A 58. 

foto: Jan Grauwmans, juli 1984 
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GEACHTE REDAKTIE "-... . 

Al negen keer staat in (de interessant;e~:~rieven van Paulus" 
een aflevering van de "serie" "A 58, eJi landschap verdwijnt". 
Er wordt dan een foto getoond met een idyllisch landschap en 
een stukje tekst eronder, waarin geschreven wordt, dat het 
toch o zo jammer is, dat dat landschap binnenkort verstoord 
zal worden door de nieuwe snelweg. 
Ik begrijp dat u, als redaktie van een heemkundeblad, een 
voorstander bent van het handhaven van het karakteristieke 
landschap (voorzover dit door de ruilverkaveling nog niet ver
loren is gegaan). Tot zover sta ik helemaal achter u. Maar het 
nieuw aan te leggen stuk A 58 neemt een grote mate van ver
keersoverlast en -onveiligheid op de zuidelijke rond~eg in 
Breda weg en mijns inziens moet dat in dit geval zwaarder wegen 
dan landschapsbehoud. Als ik met de auto naar Den Haag rijd, 
kom ik ook over de zuidelijke rondweg Breda. Van de hele route 
vind ik dat stuk het onplezierigst om te rijden. 
Ik vind de fotoserie interessant, het zijn mooie foto's, maar 
de begeleidende tekst vind ik te negatief. 
Dit is mijn mening, u mag hem publiceren, het is misschien 
leuk te weten te kome n, hoe andere leden erover denken. 
Sukses met het museum en de kring, 

met vriendelijke groet, 

A. Jansen 
Bredas eweg 9 4b 
5038 NH Tilburg 

Wij zi]n het geheel met de geachte schrijver eens , dat de 
zuidelijke rondweg van Breda één brok e llende is en om een 
oplossing schreeuwt . 
Dat neemt niet weg , dat de door de Nieuwginnekenar e n vermale
d i jde A 58 het landschap zal verstoren e n e rnstig· beschadigen. 
Een politieke diskussie hoe het wel had gemoe t en, willen we 
in ons tijdschrift niet voeren. Er is al ontzettend veel pa 
pi e r aan besteed. 
We willen door deze fotorubriek de verdwenen plekjes voor het 
nage slacht vastleggen en hopen d e verantwoordelijke overheid 
er toe aan t e zetten de verstoring van het landschap tot e~n 
minimum te beperken. De tekst is wellicht wel wat negatief ge
steld, maar zal op deze wij z e hopenlijk toch een positief re
sultaat hebben. 

Redaktie. 
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2 februari 1986. 

Beste Jan, 

Gisteren ontving ik de Brieven van Paulus. Ik dacht eerst waar 
heb ik die vromigheid aan te danken? Maar het bleek later

1

Paulus 
van Daesdonck ~e . zijn. Nu ben ik altijd erg nieuwsgierig geweest 
naar woordafleidingen en dergelijke geschiedkundige zaken. Ik 
dacht hier eigenlijk iets te kunnen bereiken met de bestudering 
van de taal en oude gewoonten om daardoor de muziek beter te 
kunnen noteren en daarna de motieven ervan te gebruiken voor d . . e 
vernieuwing van de kerkmuziek hier. 
Maar in 1973 ben ik ziek geworden en sindsdien nooit meer in 
de bergen geweest, waar de oude taal gesproken wordt. Ik heb 
n~g wel heel wat liggen, waar een inheem~e priester die werke
lijk belangstelling er voor heeft misschien iets mee kan doen 
Maar zij interesseren zich daar over het algemeen niet zo voo;: 
het brengt geen geld op en het staat deftiger om Indonesisch te 
spreken in plaats van in het Toumbulu te zitten wroeten 
Enfin, nu kan ik mijn belangstelling uitvieren met het ~even van 
kerkgeschiedenis, waar je ook heel wat leert van het verleden 
Maar afgezien van alles, het interesseert me natuurlijk gewel~ig 
te horen over heden en verleden van Ulvenhout, vooral ook waar 
het door mensen van · · t · · d d b mi]n iJ war t edreven in herinneringen 
van toen. 

Dus gauw een antwoordje dat ik de toezending van Paulus een 
reuze idee vind en dat ik me aanbevolen houd voor het vervolg, 
eventueel voor reeds verschenen deeltjes die nog over zijn. Bij 
voorbaat dank. Als de verzendkosten de pan uit gaan vliegen moet 
je maar eens met de pet rond gaan op je verjaardag. 

Houdoe. 

Jan van der Wouw 
Manado (Indonesia) 

Een brief die voorzitter Jan van der ~' t l '-'· · "es er <U\.en ontving van 
pater Jan van der Wouw, 'n broer van Ton van der Wouw, die in 
augustus zo'n geweldige lezing voor ons verzorgde. 
Jan van der Wouw is ook missionaris in Indonesië. Ver van hun 
oude heem genoot Jan van onze "Brieven" die hij van ons ontving. 

GEACHTE REDAKTIE 

Als lid van de heemkundekring 

"-1 ,T, 
1~ Paulus van Daesdonck ontving ik 

"Brieven van Paulus" 58. 
Het artikel "Het kleine wonder van Meerseldreef" deed me wat. 
Ik kreeg er tranen van in m'n ogen, zo mooi vond ik het. Want 
die moeder met dat kind waren onze Berry en ik. We zouden naar 
de kerststal in Meerseldreef gaan kijken, wat we ieder jaar doen. 
Mijn verbazing kende geen grenzen, toen daar ineens de herders 
uit de kerk kwamen. Of ze zo bij de kribbe waren weggelopen om 
ons te verwelkomen met ster, fluit en muziek. 
Het was te mooi om waar te zijn. Het was fantastisch. En onze 
Berry (geestelijk gehandicapt) maar zingen Gloria, Gloria, dat 
kende hij zo'n beetje van radio en T.V. 
Toen we thuis waren, kwam hij niet uitgepraat. Iedereen moest 
hij het vertellen. 
Ik vond het zo mooi dat je zoiets in deze tijd nog meemaakt. 
Het is in ieder geval voor herhaling vatbaar. Misschien ontmoet 
je dan weer andere mensen, die je dan zo blij kunt maken als ik 

was. 
Daarom wilde ik al die mensen bedanken die daar op die bewuste 
Kerstdag, in sneeuw en kou, bij waren en ook degene die dat 
stukje in Paulus geschreven heeft. Ik denk er met vreugde aan 
terug. 
Nogmaals hartelijk dank en vriendelijke groeten van Berry en 

mij. 

De moeder van Berry. 
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EEN NIEUW LEVEN VOOR OUDE MONUMENTEN 
door Kees Leijten 

Vanaf 1 januari 1986 is een nieuwe subsidieregeling van kracht 
geworden voor het restaureren van monumenten. Een aantal proce
dures is vereenvoudigd en op financieel en f iskaal gebied zijn 
er nieuwe en aantrekkelijke regelingen getroffen. 
Men wil het aantal restauraties versnellen en vergroten. 

Voor de uitvoering van de nieuwe regeling en het verlenen van 
faciliteiten en voorlichting op financieel gebied werd onlangs 
de. "Stichting Nationaal Restauratiefonds" opgericht. 
In een uitvoerige brochure vertelt genoemde stichting wat een 
monument is, welke voordelen het biedt in het monumentenregis
ter te staan, hoe men subsidie kan aanvragen en op welke termijn 
men een restauratievergunning kan verwachten (normaal 10 weken!) 

Uitgebreid wordt men geïnformeerd over een z.g. Restauratie 
Hypotheek, waarvan de rente 5% beneden de normale hypotheek
rente ligt. 
Een interessante brochure voor eigenaren van monumenten (1). 

Tenslotte: Weet u wanneer een bouwwerk een monument is? 
Volgens de monumentenwet (1961) zijn bouwwerken monumenten 
wanneer ze: 

a. meer dan vijftig jaar oud zi]n. 
b. vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap 

of hun volkskundige waarde van algemeen belang zijn. 

Ik vind dat er in onze gemeente meerdere panden staan, die 
aan deze regels voldoen, maar desalniettemin niet op de monu
mentenlijst staan. 

1. Nationaal Restauratiefonds, Postbus 15, Hoevelaken 
(03495 - 3 94 39) 

BIJGELOOF (45) 

Als er 's zondags een lijk boven aarde staat, sterft er die 
week nog iemand binnen de gemeente. 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (26) 
verzameld door W.P.A. Colsen 

TAFELLIED 

weest allen welkom aan den disch! Hallo! 
En ondervindt hoe goed 't hier is! Hallo! 
Komt aan beleefdheid niet te kort 
Maar legt je beenen naast je bord 
Halli! Hallo! Hallo! Bij ons gaat alles zoo. 

j 

Als gij de soep te heet soms vindt! Hallo! 
Zoo blaast er in als Jan de wind! Hallo! 
Wilt gij eens drinken 't is gezond 
Zet dan 't glas maar aan den mond. 
Halli! enz. 

De flesschen die op tafel zijn. Hallo! 
Zijn vol met parlemoeren wijn. Hallo! 
Geheelonthouders doet je plicht 
En knijpt je beide oogen dicht. 
Halli! enz. 

Elk zorge voor zi]n eigen IK! Hallo! 
En zette maar zijn buikje dik! Hallo! 
Wie hier met honger gaat vandaan 
Verdient niet naar een feest te gaan. 
Halli! enz. 

Na 't eten volgt de zuippartij! Hallo! 
Dat hoort zoo op een feestgetij! Hallo! 
Men noemt dat, meen ik, nag.erecht 
'k Denk niemand die daar b& bij zegt. 
Halli! enz. 

Daarna begint de tafel-lol! Hallo! 
Dan gieten wij de glazen vol! Hallo! 
Want zingen met 'n drooge keel 
Dat geeft in 't algemeen niet veel. 
Halli! enz. 
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Wanneer er iemand spreken wil! Hallo! 
Dan zwijgen alle gasten stil! Hallo! 
Een lied of speech 'n ieders plicht 
Het zij in proza of gedicht. 
Halli! enz. 

En valt er een in 't water soms! Hallo! 
Al geeft 't nog zoo'n groeten plons! Hallo! 
Laat hem maar zitten in 't riet 
En zingt met~~n 't bekende lied (Hij is met zijn •••• ) 
Halli! enz. 

En als gij straks de deur uitgaat! Hallo! 
Zorg dat gij op uw beenen staat! Hallo! 
Dan wenschen we ieder wel tehuis 
Want blijven hangen is 'n kruis. 
Halli! enz. 

PADDEN KRIJGEN HULP BIJ HET OVERSTEKEN 

Elk jaar wordt er weer een zogenaamde paddenafzetting aangebracht 
langs de weg Ulvenhout-Bavel. De tijd dat de padden gaan 'trek
ken' is dan weer aangebroken. 
Om te voorkomen dat die padden bij het oversteken van de Rouppe 
van der Voortlaan worden doodgereden wordt deze af zetting ge
plaatst. 

Over een lengte van tweehonderd meter tussen het kerkhof en de 
Huisdreef worden paaltjes in de berm geslagen, waaraan eèn soort 
folie wordt bevestigd. De padden die willen oversteken, kunnen 
bij die folie aangekomen, niet meer verder en proberen vervol
gens door links of rechts langs die folie voort te bewegen een 
uitweg te vinden. Op die route zijn enkele emmers ingegraven. 
De padden vallen erin en worden vervolgens elke dag netjes naar 
de overkant gebracht, waar ze hun weg kunnen vervolgen. 

Eerst echter moeten ze zich nog onderwerpen aan enkele onderzoe
kingen~ ze worden gewogen, het geslacht wordt bepaald enz. De 
weersgesteldheid wordt ook vastgesteld. De op; deze manier ver
zamelde gegevens worden naar een landelijk centrum opgestuurd. 
Op deze manier hoopt men meer te weten te komen van de 'trek' 
van de padden. 

Uit: De Stem 1 april 1983 

KNIPSELS (1) 
ingezonden door Jan Bastiaansen 

DE ZEVEN HEUVELTJES IN 'T MASTBOS 

Er leefde lang geleden een kolenbrander eenzaam in 't Mastbos, 
een schurk van een kerel. De koopman, de wandelaar of de vreem
deling die zijn hut passeerde was z'n leven niet zeker. Hij viel 
ze vanuit een hinderlaag aan om ze te beroven. Als hij ze ver
moord had, begroef hij de lijken dicht in de buurt. 

Zo had hij al zeven keren z'n luguber bedrijf verricht, zeven 
doden lagen al in het zand verstopt. Maar bij het achtste 
slachtoffer liep het mis voor de schavuit. Deze sterke en 
vlugge marskramer wist te ontkomen en waarschuwde het Gerecht 
van Breda. De schout en z'n dienaren omsingelden de kolenbran
dershut, de moordenaar werd gegrepen en ter plaatse verhoord. 
Met eden en bezwerin:Jen wilde hij z'n onschuld betuigen. Toen 
gebeurde het wonderlijke. Plots verhieven zich boven de zeven 
grafplaatsen zeven heuveltjes en uit elk stak een ontvleesde 
arm met een gebald vuist-skelet, dat terstond weer in stof uit
eenviel. Ontkennen was niet meer mogelijk. Men wilde hem in 
Breda aan de galg terechtstellen, maar de Sage maakt het ver
haal boeiender door de toevoeging, dat er zich plotseling in 
het bos een monsterlijk wezen vertoonde, half mens, half draak, 
dat zich van de boef meester maakte en hem meesleurde in de na
bijzijnde laan, de eeuwigheid der vergelding tegemoet! 
Dat laantje heet sedertien het Eeuwig Laantje. 

De lezer kan hier wel ervaren, dat de geheimzinnige romantiek 
die voor ouderen en jongeren in het Mastbos zweeft, zich gesym
boliseerd heeft in deze sage. 
In onze moderne tijd vormen de bossen een der meest gezochte 
ontspanningsoorden voor de mens, wiens werk hem soms dagenlang 
gevangen houdt binnen de enge muren der huizen, kantoren en 
werkplaatsen der stad. 
och in de zomer schallen de stemmen door 't bos, tinken de 
fietsbellen, ruisen de auto's door de lanen, die op hun mooi
ste prijken. 



Op zulke dagen moet de fantasierijke .dichter dezer Mastbos
sage zich wel niet geinspireerd hebben gevoeld tot dit luguber 
verhaal. 
Maar er zijn - en vooral er wären - geheel andere tijden in 
het verleden in deze streek te beleven geweest. 
Eenzaamheid en afzondering maakt de natuurmens bang en huiverig 
voor het geweldig zwijgen in een uitgestrekt woud. 
En de onveiligheid op de bos- en landwegen was immers vroeger 
een der ergste plagen in Brabant, dat eeuwenlang door allerlei 
maatregelen stelselmatig arm weid gehouden. 
Misschien bevat de sage der Zeven Heuveltjes de neerslag van 
de herinnering aan opzienbarende roofmoorden, uit de jaren rond 
1770. 

Knipsel onbekende herkomst. 

HONDERD JAAR "VERENIGING IJSVERMAAK" 
door Kees Leijten 

Honderd jaar Vereniging IJsvermaak, zo heet het boekje dat 
onlangs door "IJsvermaak" werd uitgegeven. Een vereniging uit 
ons heem. 
Het boekje is geschreven door de historicus Joop Bakker. Een 
moeilijke opgave, want door de brand in 1972 is een groot ge
deelte van het archief verloren gegaan. 
Gelukkig bewaarde de sekretaris zijn notulen thuis. 
Het notulenboek van 1885-1905 is al jaren spoorloos, maar 
niet verbrand. Mocht u het ooit tegenkomen, IJsvermaak zoekt 
er naarstig naar. 

IJsvermaak werd in 1885 definitief opgericht. Met dat gegeven, 
wat overgebleven archief en het gemeente-archief maakte Joop 
een gezellig boekje. 

Tijdens de laatste avond van Paulus toen Drs. Knippenberg 
vele leden boeide, mocht Paulus namens IJsvermaak een doos 
boekjes uitdelen aan de vele aanwezigen (ieder koppel of een
ling één). 

We hebben nog enkele boekjes over! 
Mocht u erg geïnteresseerd zijn, dan kunt u, zolang de voor
raad strekt, er een afhalen op het redaktie-adres. 

- ---------------
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HERINNERINGEN UIT MIJN JEUGD (6) 
door Spieker 

VISSEN LANGS DE MÈRK (6) 

Het was niet altijd even druk aan de kleine weel. Naarmate de 
zomer vorderde en de zon steeds vroeger achter de "blauwe kamer" 
zakte, werd het dagelijks vertier wat korter bij huis gezocht. 
Dan was er aan de waterkant aflossing van de wacht en rukten de 
oudgedienden uit met hun zware vistuig om vette karpe~~ en ~~a
sems te verschalken, die tijdens ons geplons zich altiJd bliJk
baar terugtrokken in de diepere kuilen van de grillige mêrkloop. 
Die doorgewinterde senioren wisten ons haarfijn uit te leggen, 
dat de grote kanonnen 's avonds kwamen azen in het door ons om
gewoelde bodemslijk. 
Daarom waren we dan toch wel eens tot schemerdonker aan de 
kleine weel te vinden, op theorieles bij de oude garde die ons 
volpompte met allerlei listigheden die later zo bruikbaar bleken 
toen we zelf aan een bamboehengel toe waren. 
Geen wonder dus dat we ons nog al eens in de schaduw nestelden 
van de bonkige sus van Meir die een ware reputatie had opgebouwd 
als karpervisser. Als een stilleven spiedde hij de oeverkanten 
af om zijn halve aardappel dáár te droppen waar het water onna
tuurlijk kolkte en de aanwezigheid van groot wild verried. Dan 
werd iedere onverwachte beweging onzerzijds met een afkeurende 
blik beantwoord. 
sus was er heilig van overtuigd dat de minste trilling op de 
kant een ware volksverhuizing onder water teweegbracht. Niet 
zelden wroetten de mollen binnen handbereik of voelden we de 
ratten stoeien onder ons zitvlak. We reageerden nauwelijks om
dat we daarmee de kans liepen om weggestuurd te worden. 
Uiteraard werd menigmaal ons geduld danig op de proef gesteld, 
maar tegelijk zodanig ontwikkeld dat we er later veel voordeel 
van hebben ondervonden. Onvergetelijk waren de momenten wanneer 
sus zo'n kanjer aansloeg en de weel in rep en roer raakte en het 
wateroppervlak brak als een versplinterende spiegel. "Den Huibse 
kuil", die de grond van Louis Huiben begrensde, vormde vaak het 
decor van een verbeten strijd om zo'n zwemmende big te landen. 
Vergeet niet dat sus z i ch moest behelpen met veel te zwaar tuig 
en zonder attributen als lichtlopende molens e.d. Zijn stramme 
bamboe-lat priemde dan in zij n vlezige dij en hij gaf de vi~ de 
beperkte r uimte van de Mêrk-breedte, liet z ich "voorttrekken" 
langs de verraderlijke oeverkanten. Dan was de spanning . gebro- . 
ken. De opgekropte energie stroomde uit onze kuiten. Plichtmatig 
sjouwden we me t het grote schepnet achter Sus en de karper aan. 

------
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Trots als een aap stapten we rond als we na lange tijd de moe
gestreden kanjer konden onderscheppen en de laatste lift op de 
wal gaven. We voelden ons als onmisbaar en lid van een winnend 
team, dat even later de bewondering kon wegdragen van het toe
gesnelde late vissersvolkje dat overal uit de oeverkanten ver
rees. Dan werd er geschat op lengte en gewicht en met die ge
gevens snelden we verder stroomafwaarts tot op "Den Bieberg" om 
ook in deze uithoek rond te bazuinen dat Sus Meir visserslatijn 
in daden kon omzetten, en "als ge ut niet gelooft" dan moesten 
ze maar eens meegaan. Twijfelaars probeerden we als keffende 
hondjes te overtuigen want we hadden "um zelf geschept". Juist 
die avonden stond voor ons de klok stil, weken geen moment van 
Sus' zijde wanneer hij laat huiswaarts keerde met zijn karper 
op de rug. Vaak was de mare ons dan al vooruitgesneld en stond 
de buurt al klaar om karper-Sus op te wachten. Vragen en ant
woorden verloren elkaar dan in het avonddonker. Voor mij een 
problematisch tijdstip maar thuis werd het standje gauw verge
ten als we omstandig konden uitleggen dat het zonder onze aktieve 
bijstand n66it gelukt zou zijn om zo'n knaap te vangen. Alom be
wondering ook bij de maten die de volgende avonden één groot 
levend decor vormden achter de brede rug van Sus de geweldenaar 
die voorlopig dagenlang zélf geen vistuig hoefde mee te dragen 

PLANTEN IN DE WEERSVOORSPELLING (4) 

Grasmaand 
Aprilvlokjes brengen meiklokjes. 

Bloeimaand 
Als de eikels in mei goed bloeien 
zal alles volop gaan groeien. 

Zomermaand 
Als met Sint Jan de linde bloeit (24-6) 
is tegen Sint Jacobs de rogge rijp (25-7) 

'T IS LANG GELEJE 
door Jan van Jane 
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Het leven van kinderen en dan vooral op 'n dorp als het onze 
wordt hoofdzakelijk gevuld met school, kerk en bos. Ik ben nog 
steeds veul dankbaar dat ik op 'n dorp geboren ben en dan nog 
extra gelukkig dat da dorp Ulvenhout heet. Ik heb wel eens er
gens gelezen dat Ulvenhout het schoonste dorp van het land is. 
En da's nog waar ok! 

En mijn eerste herinneringen gaan terug naar de ~ij~ van .d: 
kleine bewaarschool bij soeur Medesta. Daar had ik n heilig 
ontzag voor. En niet alleen omdat ze lange mooie zwarte rokken 
aanhad mee 'n geborduurd kruis op heur borst en unne rozenkrans 
om durre buik maar vooral omdat ze volgens dur eige zeggen, 
ne sleutel be~at waarmee ze onze monden op slot kon draaien. 
Mensen kunde begrijpen hoe 'n heilig ontzag wij hadden voor haar? 
Na 36 jaar weet ik nog precies wa ze zei: "Als we dan braafkes 
bleven dan zouden we later bij Onze Lieve Heer in den hemel 
rijstep~p krijgen van gouwe bordjes". Ik docht toen, daar mok. 
nie zijn. Ik lustte namelijk gin rijstepap, daar zagen ze thuis 
al genog mee af om me die te laten eten. . 
Na 'n jaar ging de dan naar de grote bewaarschool.en dan ~iep 
de zo trots als ne pauw over de koer. Het afwateringsgoot]e van 
de keuken deed dienst als afscheiding tussen de grote en de 
kleine bewaarschool en had het hart nie in oew donder om daar 
over te stappen. Maar ge voelde oe eige wel verheven boven die 
papkiendjes aan de andere kant van het gootje. 
En dan naar de eerste klas. Wat ik me daar nog van kan her-
inneren 0 i~ ·dat ons vader mij ne keer van school haalde bij me
neer van unen en afleverde op het St. Laurentiusziekenhuis (zo 
heette dat toen nog, tegenwoordig heet het Laurens) daar werden 
m'n amandelen uit mun keel gehaald. Dat was niet fijn. Maar toen 
ik thuis kwam uit het ziekenhuis stond ik wel in het middelpunt 
van de belangstelling en ik kreeg ne hele zak mee zachte schuim-
kes. En dat verzachtte wel ne hele hoop. . 
Na een jaar grote school wier de door de nonnekes opgeleid voor 
de eerste Heilige Communie. Da was feest! Dan mocht ge onder 
schooltijd weer terug naar de nonnekesschool en dan voel de ge 
oe eige groots, dan wier de duer de bewaarschoolkiendjes aange
keken vol ontzag en jaloersheid dat de gij al op de grote school 
zat. De zusterskes kweten zich goed van hun taak om jou waardig 
Ons Heer te laten ontvangen. Ge mocht mee de nonnekes mee naar 
de kerk. Dat was voor ons 'n hele belevenis, om ok eens deur da 
mysterieuze deurke vooraan in de kerk binnen te komen, waar 
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zaterdagsavonds veur 't lof wel zo'n 20 wapperende nonnekes 
langs naar binnen kwamen. Ge wierd in de kerk vooraan op de 
eerste banken gezet waar normaal de rijke boeren hun gepachte 
plaatsen hadden. Daar lagen dikke kerkboeken en rozenkransen 
maar ge had het lef niet om daar ok maar naar te wijzen. 
Er werd verteld over de consecratie dat Onze Lieve Heer dan 
zelf verscheen en het bloed van de Lieve Heer in de kelk wierd 
dan opgedronken door de pastoor. Kiske Buks was er onpasselijk 
van geworden toen ze da vertelden. Hij zee naderhand dat ie 
moest denken aan het bloed van zullie verken toen het geslacht 
wierd, toen had de slagter da dampende bloed opgevangen in unne 
emmer en had zullie moeder er later bloedworst van gemaakt. 
Nou docht ie dat de pastoor da dampende bloed van Christus op 
zou drinken. We mochten op het altaar komen en mee oe handen 
onder de doek van de communiebank. Het zou schoon worden. 
Tijdens de generale repetitie werd geleerd hoe braaf en schoon 
ge moest kijken en da ge vooral plechtig moest lopen. De pas
toor kwam ok eens kijken hoe ver de nonnekes mee d'r opleiding 
stonden. En om het ons helemaal goed te leren deelde ie onge
consacreerde hosties uit. Ge kreeg de zenuwe. Want de nonnekes 
hadden oe geleerd om nie mee oe tanden aan de hostie te komen 
want da was zonde en dat moeste biechten. En als ge dan in het 
vervolg iedere morgen Ons Heer ging ontvangen dat moest ge 
's avonds van te voren goed oewe mond spoelen en niks meer 
eten horre. Dan pas was ge in staat om op waardige wijze Den 
Heer in oe lichaam op te nemen. 
Zaterdags zouden we dan voor het laatst naar de kerk moeten 
komen om te biechten. Ik kan mun eige nie goed meer herinneren 
wak daar over mun zonden heb verteld. Ik denk dat het als zeu
venjarige wel gebleven zal zijn bij de appeltjes die wij weg
haalden uit de tuin van Toon Brosens. Ik zal wel nie hebben 
durven zeggen dat de meeste toch rot waren en Toon te gierig 
was om er 'n ander mee te gerieven. 
En dan kwam de grote dat 's morgens in de 7 uren mis ging het 
dan gebeuren. Dan mochtte eindelijk oe nieuwe kleren aan. Die 
waren al weken geleden gekocht en die hingen in de veurkamer 
aan de kast. Ik had er al dikkels naar staan kijken. 't Meeste 
indruk maakte da fluwelen kraagske van m'n jaske. Ik zal het 
nooit vergeten om half zeuven ging ik trots als ne pauw op pad. 
Twee erreme vol mee goeie raadgevingen van ons moeder. Hou oewe 
mond docht, sta nie te gapen en ruist nie mee oe handen deur 
oe haar, kék goed uit dat ge nie valt en maak\t oe kleren nie 
vuil. 
Daar ging ik mee munne nieuwe drollenvanger en geblokte kousen. 
In de Bladerstraat moest ik van de zenuwe piesen en de nieuwe 

181 

knopen van munne gulp wouwen maar nie open gaan. Het zweet _ 
brak me uit. Sodemekaier ik moest toch zo erg. Dan.maar tus 
sen de knopen deur! Maar ik kon nie voorkomen dat ik mun 
nieuwe broek van onder tot boven nat druppelde. Ma~r da gaf 
nie. Ge was op weg naar oe eerste grootste moment in oe leven, 
de eerste Heilige Communie. 
Bij de zusterkes was het ok een 
mij waren ze net zo zenuwachtig as 
wat hebben die nonnekes ondanks da ze nooit op straat.kw~en 

en al bedrijvigheid. Volgens 
de kommunikantjes. Mensen 

'n invloed gehad in Ulvenhout. Na de mis en de plechtigheid 
werreme melk mee 'n snee bruin brood bij de zust~r:kes.~n nog 
•n mooi prentje en dan gaauw naar huis want in diee~ ~iJd was 
het heel gewoon dat al oe ooms en tantes kwamen feliciteren 
en aangezien ik er langs onze vader zunne kant 12 keer 2 en 
een tante nonneke en langs ons moeder durre kant 5 keer 2 had 
was er dus nogal wa te verwachten. . . 
want uiteindelijk is het voor ne zevenjarige snotpiek heel in
teressant da ge veul aandacht én kedootjes krijgt. Eerst.~aakte 
ons vader mij blij mee ne sleutel mee un touwke en ne spiJker 
waar de punt afgeknepen is. As ge in de holte van de sleutel 
luciferkruit doet en daar de spijker op en ge slaat dan tegen 
de muur, dan klapte da zo lekker. Ik had er al dikkels om ge
vraagd maar eerst nu vond ons vader mijn oud genog om zulk 

k · d as ge oew communie spullegoed te geven. Alweer un er enning a 
gedaan hebt er helemaal bijhoort. 
Afijn, alle ooms en tantes kwamen feliciteren. En tante Jo 
bracht het gebruikelijke prentje mee van tante soeur, wan~ 
die mocht nie uit het klooster. Eer het vijf uur was had ik 
3 rozenkransen, 2 kerkboeken, 'n wijwatersvatje veur.~ven m'n 
bed, un scapulier van de H. Maria en twee van dun Heilige 
Jozef (twee ooms waren timmerman vandaar) en veur zes gulden 
dubbeltjes en kwartjes. . 
Mode was ok om de buurt af te lopen. om oe eige te laten zien. 
wa zeide gij toch un scoon ventje kwekte Sjoke Broeke. Ze.was 
doof en as ze zelf iets zee kwekte ze nogal hard. Ik zal i~ 
kijke of ik nog wa veur oe heb. Ok bij Jaan van de Velde wier 
ik goed ontvangen ne reep kwatta en ne gulden. 
Voordat ik er erg in had was het bedtijd. De dag overdenkende 
en wak allemaal gekregen had en dun sleutel mee de spijker van 
ons vader onder mun kopkussen droomde ik weg en zag mun ei~e 
grotse dingen presteren. Nou hoorde ik erbij. 
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1l!iiUV:\ 
fo!leJ-i1e Aulus vtt11 ./bes°':'d (-5 4 -f~· ~· === 

Met het binnenkort gereedkomen van ons museum blijft de 
kollektie groeien. Binnenkort gaan we het voor u exposeren. 
Wat kwam er deze maand zo al binnen. 

Archief 
Allerlei verkiezingsmateriaal. 

Bibliotheek 
"Het zuidelijk cultuur landschap der gemeente Nieuw-Ginneken", 
groot plakboek (vooral Bavel), "25 jaar streekarchivariaat". 

Curiosa 
Doos allerlei speldjes, oude koffergrammofoon, oude elektrische 
lamp, fietsplaatje 40/41, portemonnee, hele platte ondersteek, 
lakdoosje, Belgisch fietsplaatje 1985, hondenpenning 1985. 

Klederdrachten 
2 Slabben, kistje met allerlei sieraden, horloge, haaknaalden. 

oudheidkamer 
Aantal oude tegels, slopen, servetten, vitrinekast. 

Religie 
Scapulier, zeer oude perkamenten prentjes, rozenkransen, kruisjes, 
aantal poezieplaatjes vàn heiligen, plaat laatste avondmaal, pak 
prentjes. 

Religieuze bibliotheek 
Boekje H. Familie, kerkboek grote letters 1905, paarlemoeren 
kerkboek (1881), "Kain", bisschoppelijk mandement. 

Speelgoed 
2 Speelgoedbeestjes. 

Tweede wereldoorlog 
Papieren gulden, doosje Camel uit 2e wereldoorlog. 

Winkel van Sinkel 
Vleessnijmachine, broodsnijmachine, blik met oude merken koffie. 

Schenkers waren: de dames, heren en families ·A. ' Adriaans, 
P. Asselbergs, J. Bastiaansen, J. van Dorst, A. van Gestel-van 
Hoek, J. van Gurp, c. de Jonghe, J. van Loenhout, H. Meeren, 
A. Ooninckx, M. Savelsbergh, c. van Schendel, J. Soeterboek, 
J. Verdaasdonk. 
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HET LIED VAN DE VIJF MOORDENAARS 
door Wim Willemsen 

In de Brieven van Paulus nr. 34 en 35 staat de legende over 
de stichting van het Capucijnenklooster te Meerseldreef. De 
stichter was de Bredase koopman Jan de Wijse. 
De legende is echter geen oorspronkelijk verhaal, maar is 
een "vertaling" van een lied, dat gemaakt is door de liedjes
zanger Pieter de Vos, die zich Kleynjan noemde. 
Hij zong en verkocht dit lied over de vijf moordenaars om
streeks het jaar 1700 op de Dam en de Botermarkt te Amster-
dam. 
Later (±_ 1745) zijn de losbladige liederen van Pieter 
gebundeld. De eerste verzameling kreeg als titel : 

"Konkelpotje of het plezierig en vermakelijk Vossenbrugje". 
Gerijmd door Pieter de Vos of de zgn. Kleynjan. 
Zi jnde voorzien van kluchten, vrijagies, enz. 

De tweede bundel werd genoemd: 
"Snuyfdoos" (de nieuwe vermakelijke) zijnde versierd met 
veelderij zoort van aardige en aangename gesangen allen op 
de nieuwste vooyzen . Uitgegeven Pieter de Vos. 

Wanneer het lied van de vijf moordenaars "vertaald" is ten 
behoeve van Jan de Wijse is niet precies te achterhalen. 
Wel bekend is dat: 
- in 1864 de heer c. Schrickx, wonende te Meerseldreef en 

burgemeester van Meerle van 1860 tot 1870, de geschiedenis 
van het klooster nauwkeurig heeft beschreven. Als hij de 
legende had gekend, zou hij die zeker vermeld hebben. 

- in 1865 er een toneelstuk (in het Frans) opgevoerd werd 
in het Seminarie te Hoogstraten getiteld: "Jean de Wij.se 
ou le convent de Meersel". Dit toneelstuk ging over de 
legende. 

- in 1865 de Capucijnen terugkeerden naar Meerseldreef (in 
de Franse tijd werden zij gedwongen te vertrekken). 

- in 1920 te Meerseldreef een toneelstuk in het Nederlands 
opgevoerd werd met als titel: "Jan de Wijse". 
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EEN NIEUW LIED VAN 5 MOORDENAARS, DIE IN CAPUCIJNE 
KLEEDERE OVER DE 200 MOORDEN HEBBEN GEDAEN. 
(stem: Van de Graef}. 

1. Aenhoort dit lied seer klachtig 
en jammer een groot verdriet 
Og mensen het is waerachtig 
in Frankrijk onlangs geschied. 
Vier kooplui quame reizen 
Na Kalis uit Vlaenderenland 
Zij gingen tezaem overpeizen 
En vatten het regt verstand. 

2. Zij vraegde om te logeren 
Aen een waerd propijs 
Die sprak tot U begeere 
Hebt gij hier goed logijs. 
Sit of van Uwe Paerden 
En ga met mijn in huis 
Gij bent na u begeren 
Bevrijd van quaed gespuis. 

3. Zij spraken zonder sneve 
Tapt ons een kanne wijn 
Wilt ons wat eete geven 
Wij willen hier vrolijk ziJn. 
Wij zijn nu buiten sorgen, 
sprak de andere koopman fijn, 
Wij willen hier tot morgen 
Logeren en vrolijk zijn. 

4. Een meisje jong van jaren 
diende daer met 'n verdrag 
Zij zuchte daer met bezwaeren 
Als zij dees kooplien zag. 
Zij vraegden met forse woorden 
Of haer iets op 't herte lag 
En sprak toen zij 't hoorde: 
Voor U is 't een zwaar gelag. 

5. Mijn zugten is og laery 
Die van een ander maer 
God geeft U in zijn graery 
En helpt U uit gevaer. 
Ik hebbe hier 3 maenden 
Gewoond 't is mij een kruis 
In alle plaetse ick gaene 
Vinde ick bloed in huis. 

6. Och waere het God's wille 
Dat ick verklaeren mag 
Zeer heimelijk en stille 
rek zou 't brengen aan de dag. 
't Geen mij dikmaals doet zuchten 
En weenen waar ik ga 
't Zijn voorwaar geen kluchten 
De dood komt U al nae. 

7. Dees kooplui met verschrikke 
waren in 't eerst versaagt 
vertelt ons deze strikke 
Bidde zij metterhaast. 
wel sprak dees meid wilt horen 
Als gij zult slapen zijn 
Sa zal men U vermoorden 
Want zij U te sterk zijn. 

8. Dees kooplien verheven 
waren seer versaagt 
Laat ons vechten voor ons leven 
spraken zij, 't moet zijn gewaagd. 
Pakt wel op u gewere 
Spraken zij tegen een 
God sal ons uit verseere 
Helpen al eer wij scheen. 

9. Zij zongen alle viere 
En toonden blij gelaat 
En maakten goede tiere 
De waard wat zoete praat. 
Kwam somtijds in de kamer 
Zag haar vriendelijk aan 
En dacht als een verrader 
't Is haast met U gedaen. 

10. Eenen koopman de fijne 
Vraagde dit meiske saen 
Hoeveel mogen zij ste_rk zijne 
Die ons zulle komen aen! 
Zij sprak des maget teere 
Somtijds zo komt'er drij 
Somtijds vier en meere 
Want zij zijn hier nabij. 



11. Sij zijn onder haar vijven 
In capucijns gekleed 
En hebbe aan haar lijve 
't Hoorders geweer gereed. 
Zij zullen komen kloppen 
Omtrent de klokke tien 
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De waerd hout hen onbenope 
Of hij ze nooit hadde gezien. 

12. Deze kooplieden 't zamen 
Die melde kort beraad 
Haar pistolen zij namen 
Twee kogels daer op laed. 
Zij hielden ooyt verborgen 
onder hare rokken lang 
En wij willen met God tot morgen 
ons weeren al valt 't ons bang. 

13. Den tijd begon te genaken 
Dees kooplien hielden raed 
Hoe dat zij 't zouden maken 
Een teeken voor de daed. 
om gelijk aan te tasten 
Sal men tegen de muir {muur) 
Spugen als vrolijk gasten 
Een mond vol wijn of bier. 

14. Straks hoorde men daar kloppen 
Drie slagen op de deur 
De waard is heen gelopen 
Vraegde wie is er veur. 
Wij zijn vijf Capucijnen 
Laet ons tog komen in 
En op U vloer verschijnen 
Wij zullen te vreede zijn. 

15. Hij liet ze binnen komen 
Vraegde zeer onbelaen 
Hij sprak zijt wellekomme 
Waar komt gij toch vandaen ? 
Uit Vlaenderenland hoort mijn verblijven 
Komen wij uit ons convent 
Wij hebben geen van vijven 
Nooit geweest hier omtrent. 
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16. Zij vraegde als de onbekende 
Wat is daer voor gedruis 
Zijn hier nog liede vremde 
Gelogeert in Uw huis. 
Ja, sprak de waard onbezonnen 
Ik heb nog gasten bij 
Vier koopluyde zijn hier gekommen 
Wilt gij wezen daarbij ? 

17. De waard vraegde de fijne 
van dees kooplieden daer 
Of deze Capucijnen 
mochten komen van haer. 
Zij spraken alle viere 
Laat ze komen in 
En maeken goede siere 
Dat was heel naar haar zin. 

18. Dees moorders als d'onvrome 
Bedriegelijk van schijn 
Zijn toen op haar gekomen 
Zij heten ze wellekom fijn. 
Wilt met ons vrolijk wezen 
Spraken ze alle vier 
We hebben voor genomen 
om te maken goede sier. 

19. Een van deze rabauwen 
Sprak wij bedanken U zeer 
Wilt ons 'ten beste houwe 
't En is niet ons manier. 
In herberge te drinken 
Ons orde het verbied 
Dus wij U hooglijk danken 
Want wij en doen het niet. 

20. Een van dees kooplien fijne 
Die was heel wel geleert 
Hij sprak ook goed Latijne 
Dies hij van haer begeert. 
Met haer te discourere 
In de Latijnse tael 
Maar geen van onze heeren 
Verstonde het verhaal. 



21. Eene koopman kloekmoedig 
Dacht nu is 't tijd en uur 
God zij ons ne behoedig 
En spoog tegen de muur. 
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De moorders niet en wisten 
Dat het een teeken waer 
Geen van de vieren misten 
Maar schoten elk een omvaer. 

22. De vijfde met verstrange 
Die pakten zij toen aan 
De waard riep met verlangen: 
De jacht is al gedaen ? 
Ja, sprak een koopman vrome 
Komt in en deelt de buit 
Toen is hij in gekomen 
Om haar te trecken uit. 

23. Sij hebben hem gegrepen 
En voort gehouwen vast 
De waerdin onbenene 
Wierd mede aan gerast. 
En dees te saam gebonden 
Bewaart tot aan den dag 
Naar Kalis toen gesonden 
Sende heeren met verdrag. 

24. De schout is in gekomen 
Al met zijn dienaars daer 
En hebben haar genomen 
Ende gevaert met haer. 
Geboeyend en gebonden 
Gevaart al naar de stad 
Zij hadden 't noopt gevonden 
Alzoo te zijn gevat. 

25. over tweehonderd zielen 
Hebben zij daer bekend 
Al die de booze fielen 
't Leven hebben ge-ent. 
Nu krijgen zij weer loone 
Van 't werk op haer gedaen 
't Is gij mocht zien en schone 
Hier lezen en verstaan. 

26. Men zag ze daar radbraken 
En leggen op een rad 
Die waardins hoofd aan een stake 
Daer midden in de stad. 
Den waard als een boosdader 
Is nevens de andere daer 
Als moorder en verrader 
Geradbraakt nevens haer. 

27. Het meiske voor het trouwe 
Is van de heren vroet 
Gemaakt Meester en Vrouwe 
Van al dees moorders goet. 
Dees koopluiden schoone 
Schonken aan deze meid 
Twee honderd Franse Kronen 
Voor haar getrouigheid. 

Enkele notities hierbij: 

Strofe 1. De kooplui reisden vanuit Vlaanderen naar Kalis 
(Calais) • 

Strofe 2. Kwaad gespuis duidt op allerlei gevaren op de wegen. 

Strofe 4. Het dienstmeisje had zich kennelijk ingehuurd (een 
jaarkontrakt) • 
Zij vraegden (zij dat zijn de kooplui) • 

Strofe 5. Mijn zuchten zijn niet zo belangrijk . 

Strofe 14. Of ze zelf tevreden zullen zijn of dat ze vrede 
komen brengen ? 

Strofe 19. De orde-regels van de Capucijnen. 

Strofe 22. Om haar te trecken uit: daar had hij spijt van 
als haren op zijn hoofd. 

Strofe 27. Het meisje kreeg van het Gemeentebestuur (=de heren 
vroet) van Calais de bezittingen van de moordenaars. 
Van de kooplui ontving ze 200 Franse Kronen. 
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VOLKSKUNDENOTITIES (24) 

DIALEKT (3) 
door Pater Wilfried Mertens o.f.m. cap. 

In onze jonge tijd slenterden wij nog al eens door de heide, 
(wij spraken dan van de 'haaj') en langs akkerkanten. We gaven 
oren en ogen de kost. Langs 'n sloot en/of beekjes hoorden we 
soms een geritsel tussen droge heibosjes of aan de slootkant. 
We hielden ons stil; en ja, daar zagen we dan een 'haaislenter' 
schuw wegslenteren. 

'Haaislenters': 
dat waren een soort hagedissen die toen in deze streek niet 
zeldzaam waren. 

over iemand die nog al vinnig en krikkel is zei men: 'Hij(zij) 
is nog al kort gedraaid'. 
Een paard in de kar of voertuig dat aan de hoek van een huis of 
aan de draai van de weg zijn 'draai' te kort neemt, botst ergens 
tegenaan. Zoiets zal iemand die kregelig e.n prikkelbaar is, ook 
ondervinden. 

Tegenwoordig horen en zien we meermaals de gevolgen van ver
nielingszucht. Eertijds zeiden wij bij dergelijke vernieling: 
'Hij(zij) heeft het weer verhabbezakt, ook wel verbalemond.' 
We horen ook wel eens zeggen: 'Het is weer naar de vaantjes, of 
naar de knoppen. Ook naar de bliksem of naar de haaien'. 

Onze buurman heeft 'n veers (= vaars) geleverd. 'n Vriend komt 
hem tegen 'Jan, ge hebt ze weer geblaaid. Ge brengts ze (= brief
jes) weer binnen'. 

De knecht komt met 'n vracht het erf op: 'Kiep het maar uit in 
die kuil'. Hij heeft een kiepwagen. 

Aan alle landsgrenzen wordt gesmokkeld. In Vlaanderen zegt men: 
Hij is aan 't blauwen. Dat moet reeds een oude betekenis hebben, 
denken we aan de Blause Huik van P. Breugel. Nu nog weet men te 
zeggen: ' Hij of zij heeft een blauwtje gelopen'. 

's Winters staan de paarden op stal. Na de winter staan ze dan 
'brat' (wild, hevig). 

Aan tafel bij het ontbijt: 'Een kribbeke (kribjé) spek smaakt 
heerlijk. 

In een kroostrijk gezin. Mijnheer Pastoor komt binnen. Juist 
ziJn een paar tieners aan het ruziën. Ja, zei moeder, die twee 
daar kunnen niet 'fokketeren'. (Hebben altijd ruzie). 
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300 aaaR capacianen 
HOOGSTRATEN/ MEERSEL DREEF 

door Kees Leijten 

In de vele artikelen die in onze Brieven reeds verschenen ~ver 
de paters van Meerseldreef (1) hebben we kunnen lezen d~~ in 
1687 het capucijnerklooster gesticht werd door Jan de WiJse, 
bewoner van het slot Grimhuysen te Ulvenhout. 
Talrijk zijn de verhalen rondom die stichting. 

· d B · n een gedicht dat ver-Wim Willemsen brengt ons in eze rieve ' 
haalt over de vier kooplieden, die in een café op de Dreef 
door vijf in capucijner habijt gehulde moordenaars worden be-

laagd. 

In die drie eeuwen kende het klooster vele droevige en blije 
tijden. De paters gaan dit feest groots vieren. Een gelegen= 
heidskomité heeft al vele plannen en heeft ook al twee bank 
rekeningen om uw milde gaven te kunnen ontvangen (2) , want 
feestvieren kost geld. 

Na het herstel van 
schilder zijn werk 
half oktober. 

de daken van kerk en klooster en nadat de 
gedaan heeft, beginnen _de feestelijkheden 

Het voorlopige programma luidt: 

1986 
18 okt. - 16 nov. 

1987 
31 mei 

20 - 21 juni 
12 juli 

30 aug. 

Tentoonstelling 
"Sint Franciscus van Assisi - UI'!brië, 
Geschiedenis, kultuur en kunst. 
Georganiseerd door het "Instituto Italiano 
Di CUltura Dell'Umbria". 

Eucharistieviering met Mgr. Paul van den 
Berghe, bisschop van Antwerpen. 
Open Deur Dagen in het klooster. 
Eucharistieviering met Mgr. Ernst, 
bisschop van Breda 
Historische Stoet - Tuinfeest. 

Bovendien wordt een boek uitgegeven over "300 jaar Capucijnen". 
Op dit boek kunt u inschrijven. We zullen u er nader over be-

richten. 



1. Zie: 
Herman Dirven 
L. Houben 
w. Houben 
Dr. J.L.M. de Lepper 
P. Wilfried Mertens 

Jan Soeterboek 
W. v.d. Voort 
Nell Westerlaken 
W. Willemsen 

KB. 419-6013439-49 

RABO 18.67.12.588 

GEACHTE REDAKTIE 
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BvP 33 p. 253; 35 p. 83. 
BvP 28 p. 247. 
BvP 31 p. 109. 
3 Eeuwen kerk in Ulvenhout (1979) 
BvP 31 p. 112; 36 p. 111; 36 p. 125; 

37 p. 158; 47 p. 197; 48 p. 260. 
BvP 58 p. 107. 
BvP 31 p. 105. 
BvP 51 p. 127. 
BvP 34 p. 19; 35 p. 67. 

Met plezier las ik uw boek "Tussen en Anneville". 
Gaarne wil ik daarin het volgende aanvullen. 

In de "Mobilisatie" van bladzijde 9 t/m 40 wordt geregeld ge
sproken over sergeant Koolen uit Rijsbergen (zie o.a. pag. 10 
en de foto op pag. 40). 
Dit moet zijn sergeant A.M.H. Colen, geboren 8.12.1902. 
Hij was onderwijzer aan de R.K. Jongensschool st. Bavo te 
Rijsbergen, maar woonde ongehuwd te Breda aan de Generaal van 
de Plaatstraat. 
Zijn ouders, A.J. Colen en J.B. Colen-de Kanter, waren eigenaar 
van Hotel Mastbosch. 
Hij overleed te Breda op 22 augustus 1964. 

UITSPRAAK ( 52) 

c. Rombouts 
Voorzitter Heemkundekring 
"De Drie Heerlijkheden" 
Zundert/Rijsbergen 

Hoe weinig tijd hebben we 
In een tijd 
Waarin iedereen tijd bespaart. 

• het inf ormati eblad voor de l ede n van de heemkundekri ng "Paulus van Daesdonck" 
Nieuw-Ginneken . He t s t aat i nternationaal geregistreerd onder ISSN-0166- 0438. 

t verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
vele kleine bijzonderhede n en s aillante details uit de geschiedenis van de 

vroegere Heerlijkheid Gi nneken en Bavel, de gemeent e Ginneken en Bavel en de ge
meente Nieuw- Ginneken. 

Oms l agt e keni ng 
Lay-out 

C.J.M. Leijte n e n J.C. van der westerlaken 
Craenlaer 18 , 4851 Tl< Ulvenhout, 016 - 61 27 42 
J . A.M. Soeterboek 
c . J . M. Leij t e n 

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" we rd opgericht 3 apri l 1975 e n koninklijk 
erkend a l s ve r e ni ging op 25 november 1975. 
De vereni ging i s i ngeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568 . 

Sekretariaat Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94 
52 . 18 . 33. 639 t. n.v . Paulus van Dae sdonck 
37.13.311 t . n.v . Paulus van Dae sdonck 

89, 4850 AB Ulvenhout 

heemkundekring bouwt een eigen kol l ektie t.b.v. specifieke tentoonstell ingen en 
voor de inrichting van een eigen heemkundig museum, Pennendijk 1, Ulvenhout . 
Schenkingen voor de kollektie gaarne op de kont aktadressen: 

't Hofflandt 36 
Vennekes 26 
Markweg 2 

van der westerlaken 
Leij t en 
J esper s 
Lui j t en 
Nouwens 
Lodewijk 
Grauwmans 
Ver kooijen 
Lange n 

w,LI KATI ES 
7s Monumentenboekje 

1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 j aar Mariaschool 
1978 Korenmolen "De Hoop" 
979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

1180 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken 
1981 Driekwar teeuw Constantia 
1982 Davi d Tomkins 
1983 Ve l dnamen 1 - 16 (1983-1986) 
1983 100 jaa r ·school Galder 
1984 Carnaval in oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

Ulvenhout 
Bavel 
Strijbeek 

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

voorzitter 
vi ce-voorzitter 
s ekretaris 
2e sekre taris . 
penni ngmeester 
2e penningmeeste r 
technis ch koördinator 
medew . Ga lder/ St rijbeek 
medew. Bavel 

(1 984) 
(1985 ) 
(1 983) 
(1984) 
(1983) 
(1985 ) 
(1983) 
(1 985) 
(1985) 

J . M.E .M. Jespers (ui t ve r kocht) 
J . C. van der Westerlaken 
C. J . M. Leijten 
H. J . Di rven , K. A. H.W. Leender s e. a . 
Dr . J . L. M. de Lepper 
H. J . Dirven, J . C. van der Westerlaken 
J . C. en R. van der Westerlaken 
Drs . H.J.c. Ver hoeven (B.v.P. 39) 
Ir . Chr . Bui ks 
A. M. M. Verkooijen e . a . (B . v . P. 44) 
Brieven van Paul us (46) 
Redaktie e .v. a . (B.v . P . 50) 
J ac Jespers 

e . a . 

LJ:DMAATSCHAP 
iet verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus . 
llaa•t di verse heemaktivitei ten, lezingen, t entoonst e l lingen en excursie s geeft 
de kr i ng het t i jdschrift "Brieven van Paulus" uit. 

t lidmaatschap van de Kring ge l dt voor het gehel e gezin en bedraagt voor het 
verenigings j aar 1985- 1986 f 25 ,-- pe r jaar . 


