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JUBILEA
Talrijke jubilea is het nieuwe jaar 1987 rijk.
Paulus bestaat 12~ jaar, Strijbeek Vooruit 25 jaar, de Bavelse
kerk 100 jaar, het Kapucijnerklooster te Meerseldreef 300 jaar
en Ulvenhout viert dit jaar zijn zevende eeuwfeest.
Feesten genoeg om aandacht aan te besteden, in dit nummer of
in de volgende "Brieven van Paulus".
Zoals altijd is ook deze af levering van "Brieven van Paulus"
weer rijk aan vele grote en kleine verhalen, reportages en
mededelingen .
Ook dit jaar bieden we de armlastige gemeente Breda weer
gratis een advertentie aan "De Thoornsche Marktprijs der
Rogge 1986".
Een traditie van ruim 450 jaar zet Paulus door nu bezuinigend
Breda ook dit kleine "Monument" heeft laten vallen.
Christ Buiks vervolgt zijn reeks familienamen, terwijl Ad van
Rijsewijk een reeks publicaties start met kwartierstaten van
bekende inwoners uit de historie van onze gemeente.
Anneke van den Berg en Jan van der Westerlaken herinneren ons
nog even aan een avond met "Brabants Bont" een succesvolle
avond aan het begin van 1987, het jaar met de vele
JUBILEA
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Nieuw-Ginneken, Sprokkelmaand 1987.
Beste Heemvrienden,
Tweehonderd leden van Paulus trotseerden op maandag
12 januari een felle noordoostenwind en tien graden vorst
om in café Bruininks in Bavel te gaan genieten van Brabants
Bont. Het werd een feest zoals dat vroeger op Brabantse
bruiloften en partijen gevierd werd. Liedjes met tussendoor
anecdotes, waarin vooral de pastoor op de korrel genomen
werd. De pastoor, die geregeld op bezoek kwam,
om te kijken "of 't hofke alweer in het zaad zat".
Een ongecompliceerde avond, waarbij heel wat afgelachen is.

Op maandag 16 maart komt Drs. W. Knippenberg ziJn jaarlijkse
lezing verzorgen in de Fazanterie.Speciaal voor onze heemkundekring heeft hij een lezing voorbereid onde de titel
"Kerkpatronen en Bedevaarten in West-Brabant".
De H. Brigida (Bavel), de H. Laurentius (Ulvenhout),
St. Jacob (Galder), St . Hubertus (Strijbeek), maar ook de
H. Bernardus (Ulecoten), Antonius met het varken (Chaam)
en nog vele anderen zullen de revue passeren.
We zullen op bedevaart gaan naar Meersel-Dreef, naar
St. Marcoen in Dorst, naar St. Anneke in Molenschot, maar
ook naar Scherpenheuvel en Hakendover.
Het belooft een avond te worden waarbij Willy Knippenberg
ons in gedachten meeneemt naar een andere wereld.
Het blijft boeiend om met hem op reis en nu met hem op
bedevaart te gaan.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonk

De nieuwe tentoonstelling in ons museum aan de Pennendijk
over "Oranje in het goud" werd op 4 jan. geopend door
Burgemeester drs. M. v.d. VeA in aanwezigheid van zijn
echtgenote, de wethouders van Nieuw-Ginneken, de oranjecomité 's van Bavel, Ulvenhout en Galder-Strijbeek en het
bestuur van de heemkundekring.
Een tentoonstelling waar veel te zien is over meer dan
450 jaar Oranjehuis in Nederland met al zijn ups en downs.

Wester laken
voorzitter

De speciale band, die er tussen ons koningshuis en NieuwGinneken geweest is en er nog steeds is, krijgt de nodige
aandacht.
Deze tentoonstelling zal een half jaar te bezichtingen
zijn op de eerste zondag van de maand tussen 14.00 uur
en 17.00 uur.
Op de vierde dag na Kerstmis begon het gezelsr::hap "En Gij
Sterre" zijn tocht langs "mensen van goede wille" in ons
museum. In de intimiteit van de woonkamer vertelde Jan
Soeterboek het kerstverhaal. Een moment om stil van te
worden. Na een kop koffie vertrokken Ine, Jan, Toon,
Pieter en Roeland met het gerij van Dhr. v . Steen ric hting
Meersel-Dreef.

PLANI'EN IN DE WEERSVOORSPEI.J..Iu; ( 8)
Sprokkelmaand
Geeft Lichtmis (2/2) een klaverblad
Pasen dekt met sneeuw het pad.
Lentemaand
Wie grote bonen wil eten
Moet maart niet vergeten.
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AGENDA 1987 (43)

AAVERWEI'S GEZELLIG

door Anneke van den Berg

jan.

4
12

Opening van de tentoonstelling "Oranje in ' t Gc :.d "
Brabants Bont in Zaal Bruininks te Bavel.

febr .

15

Brieven van Paulus 63

16

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Lezing door Drs. W. Knippenberg.
Aanvang 20.15 u. in de Fazanterie.

april

3
5
15

Paulus bestaat 12 jaar.
Museum open 14.00 u .- 17 . 00 u .
Brieven van Paulus 64.

mei

3
17

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Fiets- of Wandeltocht.

juni

7
28

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Bavel anno 1920

juli

5
15

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Brieven van Paulus 65.

HET PUBLIEK HET TONEEL OP.

29
31

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Heemkundekamp in Bergen op Zoom
"Het Heerlijk Heemkamp"
tot 6 september "700 jaar Ulvenhout".
Einde 12e Jaar

Overigens wordt er niet alleen gezongen, welnee! Er wordt ook
gedanst en gespeeld. Het halve publiek wordt op het toneel
gehaald met de bedoeling overal aan mee te doen. Wat gedacht
van koekhappen? Voor de meeste is het al geruime tijd geleden
d a t dit al oude spel gespeeld werd .

6
12
14

Begin van het 13e Verenigingsjaar .
Museum open 14.00 u. - 17.00 u.
Open Monumentendag.
12e Jaarvergadering.

3
4
15

Paulus in het koper: 12~ ja ri g besta an
Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Brieven van Paulus 66.

maart

aug.

2
12-15

sept.

okt.

nov.
dec.

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
6
15

Museum open 14.00 u.-17.00 u.
Brieven van Paulus 67.

OP NAAR DE 600!
Het ledental van onze heemkunde kring stijgt g e s ta
Wist U dat op 1 januari 1987 niet minder da n 50 1 Q z in nen ingeschreven waren?
We hopen dit jaar de 600 leden te p asse r en !

BRABANTS BONT OP ZIJN BEST!
Een oude blauwe koffiepot, kopjes zonder bordjes , warme k offie,
bruin boerenbro od en kru i ken jenever op een boerenbont klee dje.
De gemoedelijke sfeer van de keuken van -tig jaren geleden .
Van achter uit de zaal van Dré Bruininks in Bavel komen dan
de hoofdrolspelers van vanavond. Braban ts Bont op zijn bes t
Met vijf mannen sterk z i jn ze . Dat wil zeggen: drie mannen
en twee vrouwen . Drika en Marie, Jan, Jan en Kees. De jongs te
Jan speelt harmo nika en bemoeit zich verder niet te vee l met
zang, dan en spel. De o udere Jan en Kees bemoeien zic h des
te meer met alles wat er vanavond, maandag 12 januari 1987
gezegd en gedaan wordt.
Ook de beide dames laten van z ich horen, vooral Marie. Daar
kunnen de tweehonderd gasten van Paulus over mee praten. Wa n t
als Marie gaat zingen: nou dan zingt ze. Goed, mooi en hard,
heel hard ! (tot groot vermaak!)
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OHANJE-EXPO TOT 1 .ruLI IN ULVENHüur
door 'Iheo Höngens

Bertha van Dongen-Nous leek het meest getraind.
Zij won dan ook glansrijk de wedstrijd.
Het publiek wordt ook uitgenodigd een echte
doen. En een paar stevige mannen werden het
om in ruil voor een borreltje een nummertje
geven. Je zag meteen dat dit niet de eerste
heren een dorsvlegel in handen hadden.

klompendans te
toneel opgesleurd
dorsen weg te
keer was dat de

Het bakerpraatje komt vanavond van Marie en Drika. En zoals
ze zelf al zeggen: We hebben wat gepraat over het een en
het ander, mar nie over 'n aander. Het publiek weet wel beter.
Brabants Bont brengt erg veel liedjes ten gehore. Bekende
zoals:"Aan de muur van het oude kerkhof" en "Langs berg en dal",
en onbek ende als: "Ons dorpke" en "Ik droom van Brabant" en
"D'n rooibonte".
AAVERWETS GEZELLIG

"E r is een bijzondere band van Oranje met Nieuw-Ginneken",
aldus voorzitter J_ v an de Westerlaken van Heemkundekring
Paulus van Daesdonck.
"Van 14 maart tot 21 juni 1945 zijn we de residentie van
het Oranjehuis geweest. Daarom is bij gelegenheid van het
50-jarig huwelijksfeest van prinses Juliana en prins
Bernhard een tentoonstelling "Oranje in het Goud" ingericht.
Burgemeester M. van de Ven van Nieuw - Ginneken zei bij de
opening van die expositie: "Deze gouden bruiloft aangrijpen
o m een Oranjetentoonstelling te houden, is een goede zaak.
Voor vele mensen leeft het koningsschap nog steeds, zoals
het hier vroeger ook al het geval was. Want onze Oranje verenigingen van Bavel, Galder/Strijbeek en Ulvenhout, die
hier nu aan wezig zijn, bestaan al meer dan vijftig jaar.

Na een daverend applaus is ook deze avond weer ten einde.
Tweehonderd gasten trotseerden de koude om dit bijzonder
spektakel mee te maken en waarschijnlijk heeft niemand er
spijt van! Het was, zoals Brabants Bon t zelf al zei:
"AAVERWETS GEZELLIG".

BEKENDMAKING
1;:;>>'.'': ii'Fn.;:1J.;t<:J' ><

breda

hm
.:L. ;·. ·••··.·.. : . c ·. . L~

Thoornsche Marktprijs der Rogge 1986
Burgemeester en wethouders ven. Breda hebben besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar 1986
vast te stellen op f 39, 20 per hectoliter, zijnde t 33, 60 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
Luéia (13 december).

- Een advertentie, die Breda uit histori s che
dit jaar had moeten plaatsen. Breda h eeft
meer voor (over) _ Paulus biedt de ze a dv r t
meente Breda gaarne aan . (zie o o k B v P '>I ,' '/

ge8)

- Optocht te Galder ter gelegenheid van het huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7-1-1937.
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WAT IK ( NIEI') VAN MIJN GR<XJIM)EDER HCXlRDE ( 10 )

Zoals wij -als college van B en W- alle gouden bruidsparen
in de gemeente bezoeken, zo ook willen we nu hier symbolisch
ons gouden Oranjepaar feliciteren".

door A.J. van Eyl - van de Klashorst

Hierna werd de tentoonstelling geopend met mogelijk de
allereerste toost in Nederland op het gouden paar door het
drinken van een oranjebitter.

Gedachtig het spreekwoord: alle goede dingen in drieën, krijgt
U hier mijn herinneringen aan een derde gouden bruiloft.
Na die van mijn grootouders en de prachtige folkloristische
bruiloft op Overaa kwam de herinnering aan het huwlijk van
onze kroonprinses bij mij boven in deze bruidsdagen van het
gouden paar: Prinses Juliana-Prins Bernhard.

EEN DERDE GOUDEN BRUILOFT

op de expositie zijn krantentafels met artikelen vanaf 1900,
uitvoerige verslagen van de verloving en het huwelijk in het
leven van het gouden paar. Er is een aparte hoek over het
Oranjehuis met nog een herinneringsbord "400 jaar Willem van
Oranje", geborduurde zakdoekjes en Creoolse hoofddoeken met
Oranje opdruk. Werkschriften van kinderen, een VPRO-program·mablad van de radio-uitzendigen van de grote dag in 1937,
een zangbundeltje "Oranjeklokken" uitgegeven bij het zilveren regeringsjubileum. En naast foto's massa's sier- en
gebruiksvoorwerpen met afbeeldingen van het koningshuis.

Prinses Juliana, geboren op 30 april 1909, 's morgens om
6 uur 50 minuten. Om 7 uur kwam de kamerheer, die toen dienst
had, de paleiskamer binnen, waar dag en nacht de verslaggevers
uit binnen- en buitenland aanwezig waren en zei met luide
stem, eerst in het Frans, de hoftaal:
"Messieurs, j'ai L'honneur de vous communiquer que la Princesse
est née". "Mijne heren, ik heb de eer, U mede te delen, dat de
Prinses geboren is~ Pas daarna kregen de militairen die buiten
stonden opgesteld bij de kanonnen de toestemming, om 50 saluutschoten te lossen.
Al spoedig werd overal in het land aan de gemeentehuizen het
officiële bulletin aangeplakt, ondertekend door de geneesheren
Professor Kouwer en dr. Roessingh, die bij de bevalling aanwezig waren: "Hare Majesteit de Koningin, "die hedenmorgen om
6 uur 50 minuten van eene dochter beviel, is naar omstandigheden zeer goed. Ook de jonggeboren Prinses is welvarend''.

Een aparte hoek is ingericht met herinneringen aan het verblijf op Anneville. Er ligt onder andere een fotocopie van
"De Stem" van 22 juni 1945 over het afscheid in Ulvenhout
en van "De Stem" van 4 mei 1955 met als kop: "Sprookje van
residentie Geersbroek" . Ook de correspondentie van de Geersbroekse Sie Wagemans met het koningshuis ligt uitgestald.
Wie dit alles gezien heeft, kan in het permanente gedeelte
van het museum obk nog een waardevolle aanwinst gaan bekijken.

De namen die zij bij de geboorte meekreeg, waren er heel wat:
Juliana
naar Juliana, gravin van Stelberg, moeder van
Willem de Zwijger.
Louise
naar de groothertogin van Baden, geboren Prinses
van Pruisen.
Emma
naar haar grootmoeder van moederszijde.
Maria
naar haar grootmoeder van vaderszijde.
Wilhelmina naar haar moeder.

Alle archeologische vondsten uit Bavel, Ulvenhout en het
strijbeekse Heerstaayen zijn door Ton Reijers en Hans
Peeters afgestaan aan het museum en liggen vanaf heden
in een vitrine. Ook een haardsteen uit 1570 met het wapen
van koning Philips II, een stenen steelpan, een .kamerpot
en speerpunten.
De tentoonstelling "Oranje in het goud" blijft ingericht
tot 1 juli in het museum "Paulus van Daesdonck" Pennendijk
te Ulvenhout en is op elke eerste zondag van de maand te
bezichtigen van 14.00 uur tot 17.00 uur en op verzoek.

.
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Zij groeide voorspoedig op en naarmate de prinses de huwbare
leeftijd bereikte werden er heel wat speculaties gedaan in
verband met een eventuele huwelijkspartner. Iedere jongeman
die ook maar één avond in haar gezelschap was geziep, werd
onmiddellijk gebombardeerd tot huwelijkscandidaat.
Maar het Hof bleef zwijgen.
Op 8 september barstte geheel onverwacht de bom. Juliana,
toen 27, had verkering, waar alleen zwijgzame ingewijden
uit hof- en familiekringen van op de hoogte waren.
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En op die Sste september deed de regeringspersdienst
koningin Wilhelmina de officiële mededeling:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heeft zicht verloofd met Zijne Doorluçhtigheid Prins Bernhard van LippeBiesterfeld.
Ik was toen pas op dansles bij de Kruif, en 18 jaar oud.
In de meeste gevallen ging je pas met je 18de op dansles~
De verloving bracht een heleboel geïmproviseerde feestavonden met zich mee.
Een bal bij de Kruif, een bal in Concordia, gegeven door
het Oranje-comité, een lampion-optocht door de stad.
In de stad overal muziek in de open lucht en plankiers
als dansvloer in de open lucht.
Iedereen was die eerste dag zeer benieuwd, hoe de jonge prins
eruit zou zien, want dat moest je hebben van de foto's in de
krant en de films in het journaal van bioscopen, immers,
televisie was er nog niet.
En toen was het afwachten, wanneer de bruiloft zou zijn, want
dat is bij de vorstenhuizen meestal vrij snel na de verloving.
Ontelbaar waren de lintjes, vlaggetjes, speldjes en gedenkborden, die van het jonge paar gemaakt werden, ze werden grif
verkocht.
Op 7 januari 1937 werd dan de bruiloft gevierd.
Weer werden veel speculaties gedaan. Deze keer, hoe de bruid
er uit zou zien.
In ' t wit? Nee, men zou aan lichtblauw de voorkeur geven
volgens sommige kranten. Waarschijnlijk in een oranje robe,
enigszins beschaafd uitgevoerd in een zalmkleur.
Nee, in een witte bontmantel vanwege de winterse kou, of
een grote witte bontcape.
Niets van dat alles. Juliana was een normale roomwitte bruid,
wel gekleed volgens de oude symboliek.
Een diadeem van juwelen onder de sluier.
De bruidsboeket van witte orchideeën, phaleanopsis.
De japon van ivoorkleurig satijn, in griekse plooien gedrapeerd met een lange sleep, en volgens oud gebruik de bruidsmantel, vanuit de schouders.
De sluier vóór het gezicht, tot na het ja-woord.
De bruidsmeisjes 2 aan 2 gekleed in pasteltinten: rose, zalm,
zachtgeel, lindegroen, lichtblauw en lila, volgens de kleuren
van de regenboog.
In de St. Jacobskerk in Den Haag werd het huwelijk ingezegend
door de oude Hofprediker ds. Welter.

10'7
's Avonds ging de bruid, nadat zij zi c h had o mgekleed voo r de
huwelijksreis, in alle stilte naar het r o sarium in Den Haag,
waar het standbeeld van haar gro otmoeder, koningin Emma staat,
om daar bloemen te brengen.
De huwelijksreis ging naar Polen, naar Krynica, waar het
filmster-echtpaar Jan Kiepurö en Martha Eggerth een hotel
hadden. Hun zang werd door het bruidspaar erg bewonderd en
zij hadden dan ook dit adres uitgekozen voor een fantastische
huwelijksreis, waar zij tegens hun geliefde wintersport konden
beoefenen.
Op de trouwdag waren er feesten in het hele land met practisch
in iedere plaats vuurwerk. Wij deden ook dapper mee met onze
"eigen" dansclub, die 3 jaar stand hield.
In het begin van de avond was er op die 7de januari een lampionoptocht, uitgeschreven door het Oranje~comité, waar iedereen
welkom was.
Onze hele dansclub was aanwezig en ik weet nog goe~, dat het
bitter koud was. Iedereen droeg oranje , de jongens oranje dassen
en papieren oranje hoge hoeden, de meisjes allerlei hoofdeksels.
Mijn moeder deed haar oude ma>diste-loopbaan eer aan en maakte
voor m1J en mijn vriendinnen de leukste oranje hoedjes, maar
wel lekker op de oren vallend vanwege de kou .
De bals en andere festiviteiten ter gelegenheid van de bruiloft
duurden wel een week, dus je kon maar genieten .
Een bal bij de Kruif, een bal van Conc ordia, een bal van Bonus
Eventus en een van Katholiek Leven, dat later Podium ging
heten. En alles in 't lang!

•
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STICHTING
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Nauwkeurige tekening van de Gro1e Ke rk in de l 7e eeuw. De toren heeft hier nog zijn oonpronkclijke bekroning. T<kcning in po1lood en oosiindischc ink1 d oor A. Beerma1en (1622-1666).
(Fondalion C usiodia, Coll. F. Lug1 . lnsii1u1 Nécrlandais, Parijs).

VERSCHENEN
Bij Uitgeverij Luyten te Amstelveen verscheen enige
tijd geleden "De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te
Breda".
Het boekje van de Bredase Archivaris Joop IJsseling
v e rscheen in de serie "Geest en Steen" van genoemde
Uitgeverij. In deze serie verscheen ook het boekje over
de Kapellen in Ginneken en Bavel (Galder-StrijbeekHeusdenhout) . IJsseling begint zijn rondtocht door de
kerk met een passage uit een opstel over bouwkunde:
"Er bestaat in Breda een monument, dat door menige bewoner van stad en baronie als een van de kostbaarste
bezittingen van zijn streek wordt beschouwd.
De Sint Jan in s' Hertogenbosch moge de mooiste Gotische basiliek van Noord- Brabant zijn, dankzij haar
prachtige toren kan de Kerk van Breda zeker onmiddellijk na en misschien zelfs naast deze gesteld worden".
Een ode aan een pracht monument dat interessant wordt
b e schreve n in dit b oek.
Na de inle iding v o lgt een serie jaartalle n die e en kaps tok zijn waaraan het goed leesbare en van pracht i ge
f oto ' s voorziene boek wordt opgehangen.

De Gro t e o f On ze Li e v e Vro uwe Kerk te Breda door
J . M. F . IJsseling Uit g Luyte n f 10,- -

BRABANTS HEEM

J AA R B R AB A NT S

door Jan

HE EM

~lssen

Op 9 februari 1987 werd het feit herdac ht dat veertig jaar
geleden een aantal personen bijeenkwam om "Brabants Heem"
nieuw leven in te blazen .
De oorsprong van "Brabants Heem" moet worden gezocht in het
najaar van 1940 toen Willem Binck uit Etten-Leur, pastoor te
Alphen, dr. Hugo Heijman, abdijheer van Berne, en Jan Vriends
uit Etten-Leur, natuurhistoricus en onderwijzer uit de Peel
besloten te gaan samenwerken. Aan dit driemanschap werd al
gauw de Bergen op Zoomse leraar ir . Antoon Juten t o egevoegd.
Al op 15 september 1941 verbood de bezetter de Bond van
Heemkundige Studiekringen, die op 26 maart daarvoor te 'sHertogenbosch was opgericht. Men ging echter in stilte verder.
Velerlei besprekingen leidden in het voorjaar van 1947 tot
het uitschrijven van de eerste bijeenkomst met de toen bestaande en in oprichting zijnde kringen. In augustus 1947 kregen
de statuten hun definitieve vorm en op 18 oktober van dat jaar
stapte pastoor Binck naar de notaris om de "Stichting Brabants
Heem" in het leven te roepen en de statuten te laten vastleggen.
Nu kon het werk beginnen.
Pastoor Binck slaagde erin binnen enkele weken de organisatie
van een " c ursus prehistorie" rond te krijgen, die in februari
1948 in 's-Hertogenbosch zou worden gehoude n. Dit werd de
eerste van een reeks studiedagen, die tot vandaag de dag ononderbroken jaarlijks worden gehouden. Aan de organisatie van
de cursus werd de instelling van een "sectie" prehistorie gekoppeld. Brabants Heem zou telkens wanneer de noodzaak zich
voordeed, bestuurscommissies instellen om deskundigheid terzake te bundelen. Tegenwoordig zijn de v o lgende commissies
werkzaam: de Redactiecommissie (1948), d e Boerderijencommi ssie
(1968), de voorbereidingscommissie Heemkundige Werkkampen (1973),
de Toponiemencommissie (1976) , de commissie Het Kleine Monument
(1982), de commissie Heemkunde en Onderwijs (1984), de Noo rdbrabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde (1986 ) en de
werkgroep Archeologie (1986), alsmede de ad hoc-commissies: de
Archiefcommissie (1983), dé commissie Kapel l en en Kruizen (1 984)
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en de Jubileumcommissie (1985). Het heemk a mp, d a t in de zome r
van 1949 in Alphen voor het eerst werd georganiseerd, zou ook
een continue reeks worden en verschafte aan duizenden heemliefhebbers gezelligheid en de toch wel noodzakelijke informele
contacten. In onze gemeente werd in 1952 het vierde en in 1980
het 32e heemkamp georganisee rd.
Ook in het tijdschrift, waarvan in mei 1948 een proefnummer verscheen en dat definitief in 1949 startte, werd tot heden voortgezet. In 1982 verscheen hierop een register, waarin gemakkelijk
kan worden nagegaan wat er in de eerste 33 jaargangen werd gepubliceerd. In 1950 startte de stichting met een reeks Bijdragen
tot de studie van het Brabants Heem, waarin inmiddels 29 delen
zijn verschenen. Tussen de jaren 1960 en 1981 werden 7 delen in
de reeks Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen uitgegeven. De reeks Noordbrabantse Plaatsnamen stagneerde na het versch i jnen. Naast enkele publikaties, die als overdrukken of bijzondere uitgaven van het tijdschrift verschenen, gaf de stichting nog een liederenbundel "de Brembosch" en de inmiddels
uitverkochte dichtbundel "Gepalmde rog" uit .
De redactie verwisselde vanaf de beginjaren publicaties uit
met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.
De Koerier, van 1972 tot 1975 het mededelingen- en informatieblad van de contactcommissie van Brabants Heem, werd nog voor
de opheffing van die commissie het contact- en mededelingenblad van de stichting zelf en viert in 1987 een bescheiden
15 - jarig bestaan!
Naast de eerdergenoemde reeks studiedagen werd in 1977 een
tweede reeks, over "volkskunde" opgestart en wel in WestBrabant. Beide reeksen werden in de loop der jaren aangevuld
met studiedagen over allerlei onderwerpen, zoals heemkunde en
o nderwijs, landschap, monumenten, beschermde dorpsgezichten,
kerkelijk kunstbezit, enz. Speciaal voor kringbesturen werd in
1954 gestart met "kaderdagen" om bestuursleden van kringen
kennis te laten nemen van de grote verscheidenheid aan onderwerpen, die het begrip heemkunde inhoudt. Jaarlijks werd één
thema uitgediept. Ook excursies waren een onderdeel van organisatie door de stichting, vooral in het eerste decennium
van haar bestaan.
De jaarvergadering van de stichting met de kringen, die in
1956 voor het laatst werd gehouden, werd in 1975 "hersteld"
door het instellen van een "besturendag". Deze resulteerde
in 1982 in de Raad van Aangeslotenen. Met de instelling van
deze Raad werd de oorspronkelijke "democratische" stichtingsv o rm hersteld . De Raad is het orgaan waarbinnen de kringen
invloed kunnen uitoefenen op en suggesties kunnen doen in
de richting van het stichtingsbestuur.

He t getal der kringen, in 1947 slechts ca. 7, groeide in de
a f gelopen 40 jaa r aan tot een bolwerk v an 77 kringen, dat
nog slecht s enkele witte vlekken op de provinciekaart over
laat. Paulus van Daesdonck werd op 3 april 1975 als 43e opgericht. Ook op "gelijk niveau" onderhield en onderhoudt de
stichting goede c onta c ten met instellingen en werkt zowel
binnen en buit e n de landsgrezen samen met o.a. het Provinciaal Genoots c hap, de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg, de Boe rderijenstichting Noord-Brabant, de Stichting
Nationale Contactcommissie Monumenten, het Centrum voor de
Studie van Land en Volk van de Kempen v.z.w. en de Raad voor
de Volkskunde Maas-Rijn. Overzien wij de 40 jaar, dan is naast
een hele stapel drukwerk in de vorm van boeken en het tijdschrift een enorme hoeveelheid kennis verspreid via de studieen kaderdagen, gezelligheid gevonden in de heemwerkkampen en
de excursies en heeft de stichting zich enorm ingezet en zet
zich nog in voor o.a. het behoud van (het kleine) monument
en landschap, bescherming van dorpsgezichten, het vastleggen
van de Brabantse dialecten en spreekwoorden, Brabant Eén, de
instelling van een leerstoel volkskunde, enz.
Bij dit alles waren (en zijn!) rol en inzet van de vele vrijwilligers, d~e het stichtingsbestuur en de commissies bemanden (en bemannen!), en van de àangesloten kringen natuurlijk
van onschatbare waarde!

z.lk'

,f\./)

- Een nieuwjaarskaart, die we ontvingen van de heemkundekring "Stad en Land van Bergen o p Zoom" .
Het Heerlijk Heemkamp is van 12-15 augustus .
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CVe 13oeckdrucker.
S'chept uw Gduck, Wt perJ en druck.

'Druckt uw Gtmoed op"t 'Woord dt.t Heerm,
Soo, dat, de hál8e Ldta, nd_,
Jn't Hcrte over word 9eset,
Waar na shs lC moo9d re9ulteun.,
En dat 9hy't 9~en wal God be!haa9d
Geduurê[j êrt uw boe.rem draa9d.
KOPPERMAANDAG 1987 (7)
Voor de dertiende keer verscheen dit jaar de Koppermaandagpren~ een uitgave van de Westbrabantse Grafische bedrijven. 1)
Negenendertig drukkerijen van Bergen op Zoom (Juten en Hertog)
tot Dongen (Leijten) presenteren hun relaties een staaltje
vakwerk, ook dit jaar weer.
In 1987 een veelkleurige raamhanger uitgevoerd in zeefdruk,
een moderne, veelzijdige druktechniek.
Het ontwerp is van de heer E.J.H. Volkmaars uit Dirk s land,
vrij naar een prentvan Jan Luiken.

1) Met dank aan drukkerij Frijte r s Breda
2) Zie v o or uitvoerige info rma ti e o v e r Ko p p e rmëld ndd<J
in B . v . P _ 26,31,36,41, 5 1 e n 56

KOPPERMAANDAG 1987
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I-IARIDNIE CDNCORDIA 110 JAAR
Dit jaar viert de Ginnekense Harmonie Concordia zijn 110-jarig
bestaan.
Concordia wil dit vieren en is op zoek naar oude gegevens van
de vereniging.
Wie was de oprichier , wie waren de voorzitters en andere bestuursleden vóór 1940?
Vragen waarmee U misschien de jubilaris kunt helpen.
Hebt U nog programma's, brochures, knipsels of gegevens uit
de jaren voor de Tweede Wereldoorlog?
Gaarne een telefoontje naar H. v.d. Pluym

(01613-2329)~

Kapucijnen 300 jaar
in Meersel Dreef
door Jan van der

~sterlaken

1687-1987

Het initiatief om in Meersel-Dreef een klooster op te richten
kwam van Joannes de Wijse, een koopman uit Breda, die omdat
de katholieken vervolgd werden in Nederland, zo dicht mogelijk bij Breda een katholieke Kerk wilden hebben om hun godsdiestplichten te kunnen vervullen.
In 1687 werd begonnen met de bouw van het eerste kloostertje. Dit gebouw staat er nog altijd en is de schuur, die zich
bevindt achter het klooster.
Tijdens de Franse Revolutie werd elke godsdienstbeleving verboden. Kloosters werden gesloten en de paters werden in 1797
verdreven. Ze namen hun intrek bij een boer juist over de
grens. In datzelfde jaar werd het klooster door de Fransen
aan de burgemeester van Meerle verkocht. Vanaf 1838 werd
het klooster bewoond door de Trappisten van Westmalle.
Vanuit Meersel~Dreef werd in 1846 de abdij van de Trappisten te Achel gesticht.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
Preparation Services, Acquisition Division
5th Avenue & 42nd Street, New York, N.Y. 10018.

Pas in 1879 keren de paters Kapucijnen definitief in het
klooster terug, omdat de erfgenamen van de burgemeester van
Meerle tot die tijd zich nog steeds eigenaren van het kloos-
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Tot de heemkunde behoort ongetwijfeld ook het beoefenen van
de genealogie .
·Ons lid Ad van Rijsewijk uit Breda is een verwoed en zeer
deskundig genealoog, die naast zijn eigen Kwartierstaat ook
die van een aantal bekende persoonlijkheden heeft opgesteld.
Voor de niet-genealogen is het opstellen van een Kwartierstaat een erg succesvolle bezigheid, daar die gemakkelijker
tot succes leidt.
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ter besc h ouwden. In 1879 kocht een rijke dame het klooster
en schonk het aan de paters.
In het voorjaar van 1987 zal een boek verschijnen over 300
jaar kapucijnen. Het geeft niet alleen de geschiedenis van
het klooster, maar ook de uitstraling en zijn invloed op de
omgeving. Dit boek kan men bestellen in het klooster.
Tijdens de open deurdagen op 20-21 juni kan iedereen een
kijkje in het klooster komen nemen.
Men kan dan o.a. bezichtingen:
- de eetzaal met oude schilderijen
- de vroegere kleine oude celletjes
het koor achter het altaar
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Op 23 augustus zal er een historische stoet door MeerselDreef trekken. Dan zullen volgende thema's uitgebeeld
worden.
- Jan de Wijse door struikrovers overvallen
- Gravin d e Lalaing geeft aan een Kapucijn de schriftelijke
toestemm ing tot de bouw van het klooster (1686)
- Verwelkoming van de eerste Kapucijnen op de "Blauwe Hoeve"
te Meerse l (1687)
- De uitdrijving van de Kapucijnen tijdens de Franse .Revolutie
- Terugkeer naar het klooster
- Stic hting van de Grot (1895)
Op 12 juli za l om 10.30 u. Mgr. Ernst bisschop van Breda
een ple c htige Eu c haristieviering opdragen.
198 7 een jaar dat er veel te doen en te zien zal zijn op
Me ers el - Dreef.
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Geboorte-akte Petrus Leijten

G. A . -Nieuw-Ginneken
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Bovendien kan men de stamboom van generatie tot generatie
trachten volledig te maken.
De eerste Kwartierstaat die Ad van Rijsewijk publiceert is
die van de Bavelse bisschop Mgr. Petrus Leijten (1834-1914)
De naam Leijten is een matroniem, zoon of dochter van Leyt
(roepnaam voor Ad e lheid).
De stam Leijten komt voor zover tot nu toe valt na te gaan,
uit Beek, gemeente Princenhage.
Het is vanouds een boerenfamilie. Later is die stam uitgewaaierd naar Etten, Chaam, Ginneken, Son en Klundert.
Of ook de Dongense, Tilburgse en Eindhovense takken hiertoe
behoren is mij nog niet bekend, maar niet onwaarschijnlijk.
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De Helenahoeve te Heusdenhout,
huis van Bisschop Leijten.
De boerderij is genoemd naar Helena Leijten.

- Overlijdensakte Petrus Leijten

G. ll . -Breda
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Bouwvro uw
C<>

R. K.
Bouwman

P ri n cen hage 7-2-1768

C.O

111/1

-

-Princenhage 14-8- 1731 -Princenh•ge 27-1 - 1749 -Princenhage 21-11-174( -Princenhage 16-1 -17 44
1" Princenhage 12-1-1811 tPr incenhage 24-2-1804 i"Princenhage 9 -5- 1819 t" Pnncehhage 27-5-1777

Ginneken 15-1- J 7 36
OGinne ken 13 - 8 - 1801

R. K.
Bouwman

R. K.
Bouwvro uw
Ginneken l(J- 1- 1763

!

,,_, Princenhage 10-1-1774
t Ginneken
5-12-1841
R.K. - Bouwrnan

,...,..

t
1

R.K.
Bouwman

R.K.
Bouwvrouw
<;/.>

• 111/l

"Leijten, Pet: rus

~T an

Princenhage 6 -5- 1770

R.K.
8ouwvrouw

c.o >'-Pr incenhac;ie 30 - 10-1744

7

111/l

Dijk, Helena van

Veeken van der, Johannes
Cornelis

_R_a_a_k..:.,_v_a;;.;;.;;.;.n Jacoba Cornelis

Ginneken 9-10-1779
Ginneken 17-6-1819
R.K. - Bouwvrouw

Princenhage 25-1-1792
Princehhage 21-5-1860
R.K. - Bouwrnan

Princenhage 3-5-1777
Princenhage 21-4-1826
R.K. - Bouwvrouw

en:. Princenhaae 25-1-1801
.3

2, . 11/2

11/1

Leijten, Cornelis

'°"'" Ginneken 24-3-1806
t- Ginneken 20-1-1836

1

Veeken, Petronella van der

.__ Princenhage 9-11-1801
t Teteringen 10-8-1873
____________R_._K_.__B_o_u_wrn_a_n________________°'-_ _P_r_i_n_c_e_n_h_a~g~e_6_-_5_-_1_8_3_0_____~_R..K. Huisvrouw

~Ginneken

rBreda

16-7-1834
17-5-1914

PETRUS LEIJTEN
Vierde Bisschop van Breda 1885-1914
Huisprelaat van Z.H. de Paus
Ridder van het H. Graf
Commandeur in de orde van Oranje Nassau
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Priester gewijd
Kapelaan te Alphen
Regent klein seminarie
Pastoor te Bavel
Bisschon van BrQA~

13-2-1859
30-6-1860
13-11-1872
13-8-1881
26-4-1885

~
•geboren
.....,.gedoopt
CO gehuwd
1" over leden
O begraven
overleden vóór

r<

Parentatie tussen religieuzen en priesters afstammend van Johannes van der Veeken .

Johannes Cornelis van der VEEKEN

-Pr . hage 25-1 - 1772
t"Pr . hage 2 1-5-1860
Prinsenhage 25-1-1801
Jacoba Cornel i s van taak
- P r . hage 3 - 5-1 777
t"Pr . hage 21 - 4- 1826
-----i
Mgr. Cornelis van der VEEKEN
President van het Seminarie "te Hoeven
1853 - 1883 en Vicaris Generaal van
het Bisdom Breda 1868-1883
*Pr. hage (Beek) tl-11 - 18l9~Hoeven 12-3-1896

Petronella van der VEEKEN
~Pr. hage 9-11-1801 t Teteringen 10-8-1873
c-,
Prinsenhage 6 mei 1830
Cornelis Leijt~n
~Ginneke n 24-3-1806 t Ginneken 20- 1-1836
zn . van Petrus Leijten en Helena va n Dijk

1

'

Cornelis Adr. OOMEN
R.K . Priester van het
Bisdom Breda 1.883-1926
Oeken van het Dekenaat
Oosterhout 1919-1926
lt Ginneken 23-8-1857
+Dongen 29-11-1956

!!jr . · Petrus LEIJTEN
Vierde Bisschop van
Breda 1885-1914
à Ginneken 16 - 7-1834
-t-Breda 7 - 5-1914

Helena LEIJTEN
:ir Ginneken 28-4 - 1833
T Ginneken 12- 2- 191 2
~Ginneken 17-9- 1856
Adrianus OOMEN
• Ginneken 22-3-1825
t Ginneken 11-4-1899

Peeter LEIJTEN
*Ginneken 18-9-1831
~Ginneken 3-5-18 32

· Adrianus Ant. OOMEN
~Ginneken 24-2-1867
+Teteringen 5-8-1936
c.::>Teteringen 26-11-1896
Anna Maria snoek
it Oosterhout 21-4-1864
+Breda 18-11-1956

Petrus Johannes OOMEN
subdiaken bij de
Witte Patêrs van
O.L . Vr . van Afrika
... Ginneken 14 - 4- 18 7 1
+A l g i ers 31-7-1896

.....

1\:)
1\:)

.Mgr . Ant . Corn . OOMEN
Tilulair bisschop van
Zattara 1929-1957
Witte Pater van
O. L. Vr . van Afrika
lió- Ginneken 16 - 2- 18 76
T Usumburo IUrundi l 19-8-1 9 57

1

1
Eerw. Zuster Marie Constance
Helena Adriana OOMEN
van de Congregatie van de
Reliqieuzen Penitenten
Recolectinen van de Reguliere
Derde Or4e van de H. Franciscus
van Aasisie te Breda 1922-1958
'if Teteringen 16-9-1887
1' Breda 8-9-1958

Antonius Petru s Adrianus OOMEN
Witte Pater van
O. L . Vr . van Afrika
"#.f Ginneken 3-1 -1 90 7
t- Breda 2 4-6-194 8

Eerw . Zuster Benigna
Maria El isabeth Petr . OOMEN
van de Congregatie van de
Zusters Franciscanes sen
van Dongen 1925 -1 9 77
ff- Teter i nge n 23-3-190 2
~ Oosterho ut 8-6-197 7

A . van RiJ S.:!'W l j k

Beverw•g 34
46 17 LH
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Ad van Rijsewijk zal na Mgr. Leijten in volgende afleveringen van Brieven van Paulus ook de Kwartierstaten publiceren van - Mgr. Joannes van Hooydonk (1782-1868) de eerste
bisschop van Breda geboren te Ulvenhout.
- Mgr. Antonius van Dijk (1791-1848), hulpbisschop
van Mgr. van Hooydonk eveneens afkomstig uit Ulvenhout.
- Mgr. Antonius Oomen (1876-1957), bisschop geboren
in Heusdenhout.
Naast de Kwartierstaat van deze vier bisschoppen uit Ginneken
en Bavel willen we uiteraard graag ook de Kwartierstaten van
andere persoonlijkheden uit Ginneken en Bavel publiceren.
We houden ons aanbevolen voor copy!

Gegevens, toto's en documenten uit de collectie A. A.P. v .
Rijsewijk m.m . v. J . Grauwmans en J. IJsseling .
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (58)
Enthousiast bezoeken velen maandelijks ons heemkundig
museum en getuige de oude slagzin "Breng 'ns wat mee voor
Paulus kwamen velen met de "kromme arm", met 'n groot of
klein geschenk voor Paulus.
Tot 15 januari kwam er o.a. binnen
Archeologie
Vele archeologische vondsten uit ' t Markdal (Ulvenhout),
de Rimpelaar (Bavel) en Heerstaayen (Strijbeek).
Archief
Lijsten van bosbrandweerlieden.
Bakker
Bakkersmes, bussen.

Het wapen van Mgr. Petrus Leijten, vierde bisschop
van Breda anno 1885-1914 .
Heraldische beschrijving van het wapen van
Mgr. Petrus Leijten, vierde bisschop van BREDA .
Op een blauw schild een zilveren anker.
Boven het schild een groene priesterhoed
met aan beide . zijden 10 afhangende groene
kwasten.
Op den rechter bovenschildhoek een bisschopsmi jt e~ : lioven de linker schildhoek komt het
sc~ild tot het rechter benedeneinde doorloopt.
J~ het midden boven het schild een enkelarmig
gouden kruis.
Onder het wapen de wapenspreuk:
"IN TE DOMINE SPERAVI"
(Op U, Heer, heb ik mijn hoop gebouwd).

Bibliotheek
Boek over vogels, 5 exemplaren Kath. Illustratie, Boek Streuvels.
Boerderij
(landbouw, tuinbouw, veeteelt)
Anti-speenzuiger, zinken emmer, haargetouw, sikkel, bascule met
gewichten, kantzeis, vlagzeis, haam, gareel, zaaibak, eiersorteerrek, sproeiboom, zeis, piklat, paardenstrengen, hondentuig, vlegel, hoeveelheid karijzers, varkensgroentemolen, wagenwip, koeienknipper, gieremmer, bessenmand, frambozenmand, ben,
riek, boomzaag, blekker, hooivork, aardappelzetijzer, tims
met losse zeven.
Café
Reclameborden, steekkraam voor bierfust, borrelglaasjes,
pijpjes, waterglazen.
Curiosa
Brillen met kokers, bordje "Eigen Weg", schaatsen, ''kippetjes'schilderijen, messen, zilveren theezeef, sigarenknipper,
ouderwetse fietspomp.
Foto-archief
foto's optochten 7-1 - 1937 uit Galder en Bavel.

'.)
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Geneeskunde
Medicijnenkast, babyweegschaal, doktershamertje, ondersteek,
hoogtezon.
Kapper
Uitdunschaar, scheermessen.
Kelder
Weckketel, -rek en -flessen (vol en leeg), drinkkruikjes.
Ke.uken
Waterketel, borstels, emaille-emmer, blauw petroleumstel,
pompzuiger, puddingvormen, serviesgoed, melkkan, eierdopjes.
Kleding en Klederdracht
Aantal afbeeldingen van klederdrachten, haaknaalden, haakpennen.
Koninklijk Huis
3 dozen kranten, bekers, dia's, lepeltjes, blikken, boeken,
platen, tijdschriften, stambomen, foto's, zakdoekjes, spelden,
borden, schilderijen, plakboeken, 3 treurmarsen (Anna Paulowna,
Sophia en Hendrik), reportages.
Leidekker
Leidekkersmessen.
Oudheidkamer
Zeer oude theemuts, glazen kaasstolp, houten wasknijpers,
rasp, potlepel, ronde tafel, kolenschop, naaigerei, pook,
koekjestrommel, houten wastang, wasplank, kruislampje,
haal met rooster en haken.
Religie
Offerblok, houten kandelaar, oud kruisbeeld, bronzen Mariaplaquette, H.-Hartplaquette, schilderij H.-Familie, schilderij
Laatste Avondmaal, Gipsen Mariabeeld, H.-Hartbeeld, beeldje
H. Communie, Religieuze Schilderijen, Zwarte Madonna,
3 bedieningskleedjes.
Schoenmaker
Benen schoenlepel, schoenmakerstang.
School
Vele schoolboekjes.
Timmerman
Houten takel, lijmpotten, takels, passer, vijlen, versteklatten, tangen, beitelbqkken, lijmtangen, hou~en hamer,
houtbeitels, aluminiumlijmtang, zaagzetter, vetspuit, oude
baco's, versteklatten, klopijzers, swingboor.

Vlasserij
Grote hekel.
wereldoorlog II
Duitse bajonet, jerry can, soldatenschop, persoonsbewijs,
boekjes.
Winkel van Sinkel
Maatlat, kaart met spelden, verkoopkastje, spelden, vele
blikken o.a. Stertabac, Tjoklat; pak stijfsel, schrift met
Kwattasoldaatjes.
Schenkers waren: de dames, heren, families D. v.d. Abeele,
Adriaans, A. Adriaanse, Arts, Van Arendonk, Baljeu, Bastiaansen, Biemans,Boekraad, Van Boxel, de Constant-Rebecque, D.
Diepenhorst, C. v. Dongen, A. v. Dort-v. Deurzen, J. Duinstee,
N. v. Dun, A. v. Eyl-v"d. Klashorst, Geerts, M. v. Gestel,
J. v. Ginneken, J. Grauwmans, J. v. Gurp, G. v. Herpen,
A. Hoogerheide, R. v. Hulst, Leclerc, N. v. Loenhout, Koster,
G. Mous, H. Mulder, Oranje-Comité Galder, Plantinga, A. Reijers,
G. Rombouts, J. v. Rijen, A. v. Rijsewijk, Van Schendel, W.
Smeekens, J. Snepvangers, P. Tempelaars, Veldman, M. v.d. Ven,
J. Vissers, G. Voetel, S. Wagemans, E. v. Waesberghe, Wiek.

ORANJE IN 'T GOUD
In aanwezigheid van grote delegaties van de Oranje-comitees
van Bavel, Galder-Strijbeek en Ulvenhout heeft burgemeester
M. v.d. ven zondag 4 januari j.l. de eerste wisselende tentoonstelling van Paulus geopend onder de titel "Oranje in
' t Goud". Het tentoongestelde bestaat grotendeels uit "spullen"
uit de eigen kollectie, die de laatste maanden belangrijk is
uitgebreid.
Belangrijke bijdragen leverden o.a. dhr. Gerard van Herpen,
die drie volle dozen "Oranjekranten" afleverde, J. Duynstee,
die veel schitterend klein spul afstond en Mw. Ad van Eylv .d. Klashorst, die een aantal wandborden schonk alsmede
een schilderij en de drie Treurmarsen.
Dhr. C. v. Ginneken zorgde voor een permanent toezicht door
"De Koninklijke Marechaussee" compleet met kepie.
Tot -de overige schenkers behoorden o.a. de dames, heren en
families D. v.d. Abeele, A. Adriaanse, Mw. Bierman, Boekraad,
D. Diepenhorst, A. v. Dort, J. Constant Rebecque, A. Hoogerheide, H. Mulder, Oranje Comité Galder, Plantinga, J. v. Rijen,
A. v. Rijsewijk, Mw. v. Schendel, M. v.d. Ven, G. voetel,
S. Wagemans, E. v. Waesberghe en J. Wiek.
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650 Jarig Bestaan
van het

Kerkdorp Uluenhout
Feest in het land van den Dré

" 28 · 29 llutstus en 5Septenm 1137
28 AUGUSTUS

OFFICIEELE OPENING
CONCERTEN
28 AUGUSTUS

G1 o ole

\'J onJt:l>1.H.>1 ldog

Foll.lonM:he oplodtl
Vele Mu1iek9eielschappen - Concerten

5 SEPTEMBER

STERRIT

mei plwq te9e -

auto-

ftl

motor·

,...., noar Ulvem-.1

2

BALLONOPSTllGING

J

Vo s~~njad 11 voor Moloren

o p de Ballo n
•Avond-Concerten

Groote Parkeerterreinen voor Auto·s en Rijwielen

lm lh rmij ~ ~p vrinm mkmm Ut

ULVENHOLJr 700 JAAR
door Jan van der Westerlaken
Vijftig jaar geleden, op 28~?9 augustus en 5 september 1937,
werd op grootse wijze het 650 jarig bestaan van Ulvenhout
gevierd .
Op zaterdag 28 augustus was om vier uur de officiële opening,
waarna Harmonie Constantia een muzikale rondwandeling hield.
Zondag 29 augustus was de grote dag.
Volgens"Het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland"van maandag
30 augustus was Ulvenhout te klein.
Naar schatting waren er 50.000 mensen naar Ulvenhout gekomen!
Op foto's , die van dit evenement genomen zij~ zien we inderdaad een mensenzee door de Dorpstraat trekken. Men kon werkelijk over de hoofden lopen.
Wat was de reden van deze massale belangstelling?
Eerst en vooral kwam dit door de landelijke publicaties van
" D'n Dré van Ulvenhout" over dit feest in verschillende bladen . Op de affiches stond niet voor niets vermeld "Het is
feest in het land van D'n Dré".
Deze dag werd natuurlijk begonnen met een pontificale Hoogmis. Daarna was er een grote wandeltocht, die in de Belcrum
gestart was en dwars door Breda naar Ulvenhout trok.
Om half vier vertrok vanaf Het Hoekske de grote optocht met
voorstellingen op wagens. Voorop Harmonie Constantia, dan de
ruiterij met "de ontvoering van Catharina van Liedekerke
door Walter van Ulvenhout in het jaar 1307h.
Da n volgde de R.K. Gymnastiekvereniging V.L . U.G. met"De marteldood van de H. Laurentius". Dan een boerenovertrek (verh u izing) voorgesteld door de boerinnenbond van Galder.
De Ul venhou tse en Galderse Boerenbond gaf een beeld van de
landbouw uit vroeger jaren. Dan volgden de Bredase Biemeeuwissen . Hierna kwam de R.K. Toneelvereniging D.E.K. met: een
k aartavondje (propavond) bij den Dré.
Daarna de imkers, de handboogschutterij en een beeld van de
moderne (!) landbouw. Dan Harmonie Sancta Cecilia uit Meerle.
Achter de muziek den Dré met zijn groentenwagen en Blek.
Da a rachter een schitterende praalwagen van de Coöp. Zuivel~
fabriek "St. Laurentius".
Scherpschutters, ouderwetse boerenbruiloft en daarachter na~uur l ijk weer muziek van de Harmonie "St. Rozalia" uit Meer
( België ) . Daarop volgqe U.V . V., de Geitenbond, de Hondenbond en de kaartclub "Gezellig onder ons" (de Bieberg).
Hierop volgden Duivensport, muziek ........ enz. enz. enz.
Vanaf half zes 's avonds waren er concerten op vier kiosken.
Eén daarvan stond op de Bieberg, de anderen bij het Jachthuis, de kerk en café Fokkema (tegenwoordig Jo Christianen).
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In het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland lezen we het
volgende:
"Vanaf het Hoekje tot aan de Bieberg stonden de kijkers rijen
dik aaneen geschaard. Een compacte mensenmassa bewoog zich
door 't dorp. De optocht oogstte een zeer groot succes.
Vooral voor de neringdoenden bracht de feestviering grote
voordelen. Er werden overal goede zaken gemaakt, alle café's
zaten stampvol, terwijl men onder tientallen particuliere
rijwielbergplaatsen er zelfs aantrof, waar meer dan 1000
rijwielen werden gestald".
De tweede zondag van het 650 jarig bestaansfeest van Ulvenhout was op 5 september .
In de Neerlandia Pers van maandag 6 sept. 1937 zien we de
volgende koppen Ulvenhout "Hekselsior" . Het feest is "schoon
geweest". Weer grote belangstelling. Mo t o ren ronken!
Het begon 's morgens met het geronk, geraas en gedaver der
motoren. Van alle windstreken stoven de deelnemers aan de
sterrit binnen.
Rond 1 uur hadden er bij het Jachthuis zich al een 200 tal
motorrijders in laten schrijven.
Onder de deelnemers waren er die gestart waren in Lübeck,
Trier en Parijs!
Hoofdschotel op deze laatste feestdag vormde de ballonopstijging van de t o en bekende Gordo n-Bennettvaarder Veenstra.
Om 1 uur was men met de vulling begonnen op het voetbalveld achter de Pekhoeve. Even vóór vier uur was de lichtgele ballon gevuld met ongeveer 300 kubieke meter waterstofgas. Inmiddels hadden harmoniën uit Sliedrecht, St.-Willebrord en Chaam het publiek aangenaam bezig gehouden. Ook
de Biemeeuwissen ontbraken natuurlijk niet.
Om vier uur ging de ballon omhoog en verdween langzaam in
oostelijke richting. Na drie kwartier zag men de kleine
gele bal tamelijk snel naar beneden gaan. Tussen Chaam en
Gilze landde de heer Veenstra en werd meteen gevonden door
een Eindhovense motorrijder, die daarmee de eerste prijs
in de wacht sleepte.
Enkele enthousiaste Ulvenhoutenaren hebben de koppen bijelkaar gestoken om het 700 jarig bestaan van Ulvenhout
op passende wijze te vieren.
Dit comité probeert samen met de Ulvenhoutse verenigingen
een aantrekkelijk programma samen te stellen.
De data zijn intussen al vastgesteld n.l. 29 aug.-6 sept.
Noteert U deze week alvast maar in Uw agenda. Men probeert
het feest van 1937 te evenaren!
Zullen er dan weer 50.000 bezoekers komen?
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I..J\NDl3(){.W;EWA.SSEN IN HEI' VERLEDEN ( 2 )

door walther van Es
In "Brieven van Paulus" no. 61, schrijft de heer Buiks,
dat er over hennep niet veel oudere gegevens bekend zijn,
dan hij weergeeft. 1)
Toch wordt in de oude landbouwvakliteratuur de hennep
uitvoerig behandeld.
Daar in ons land hennep een verdwenen cultuur is, lijkt
het mij interessant ons even bezig te houden met de geschiedenis van dit gewas.
Hennep is een zeer oud gewas; men vermoedt dat het reeds
meer dan 40 eeuwen wordt verbouwd.
De oudste Chinese geschriften vermelden reeds haar naam,
en van de oudste Griekese geschiedschrijver; Herodotus
(448 - 408 v. C.) kan men lezen dat de Scythen van zijn
tijd, dus uit de vijfde eeuw v. C. hennep verbouwden,
om van de vezels kleding te maken.
Ook de oude Thraciërs, die langs de Zwarte Zee in het
tegenwoordige Turkije woonden, deden dit.
Hiëro II, de wijze koning, die van 269 tot 214 v. C.
over Syracuse regeerde, liet hennep uit Gallië
(thans
Frankrijk) komen, om zijn schepen van want en ander
touwwerk te voorzien.

EEN MARKANI'E FIGUUR
door Jan Grauwnans
Sjefke van Rijen een bekende verschijning in het Ulvenhoutse.
Regelmatig kon men hem op de straat ontmoeten, de ene
keer met zijn zelfgemaakte karretje om de mensen te
verlossen van oud papier en een andere keer om voor
diverse winkeliers reclamefolders in de brievenbussen
te stoppen.
Een paar weken daarna haalde hij dat -inmiddels oud
papier geworden- weer op.
Ook kon men Den Sjef te hulp roepen bij het opruimen
van zolders en garages. Zo heeft hij vele mevrouwen en
heren van de "rotzooi" afgeholpen zoals Sjef dat zo
interessant kon vertellen.
Sjef is er niet meer. Op 8 december 1986 is hij overleden in de ouderdom van 69 jaar. We zullen zijn vertrouwde verschijning missen in de Ulvenhoutse straten.

Opmerkelijk is het dat een dergelijk teeltproduct weinig
of niet is doorgedrongen tot de oude volken rond de
Middellandse Zee. De oude Egyptenaren wikkelden hun mummies in doeken van zuiver vlas, zij kenden geen hennep;
de Israëlieten evenmin en de Grieken uit de tijd van
Herodotus, ternauwernood.
Plinus II (23 tot 79 n. C.) vermeldt in zijn encyclopedisch
werk: "Historia naturalis" de hennep enkel als geneeskrachtige plant. Zij zou kalmerend werken, krampopheffend
en pijnstillend zijn.
Verder kan zij angina, huidschilfering en steenpuisten
genezen. Ook werd zij gebruikt als middel tegen slapeloosheid. De hennep met wetenschappelijke naam: Cannabis indica (L) is de leverancier van hashiesj.
Botanisch bestaat er geen enkel zichtbaar onderscheid
tussen gewone hennep (Cannabis sativa) en deze Aziatische
vorm.
Rond 1900 groeide de hennep nog op verschillende plaatsen
in het wild, zoals ten zuiden van de Kaspische Zee en
hier en daar in Zuid Siberië.
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Men gaat er vanuit, dat de Seythen haar omstreeks 1500 v.
van West Azië en Rusland naar het Westen van Europa overbrachten.

c.

Al is de teelt van hennep dan oud in onze streken, toch is
ze veel jonger dan de vlasteelt, want Heer vond tussen de
overblijfselen van de paalwoningen, wel vlas- maar geen
hennepresten. In Italië bedroeg de met hennep bebouwde oppervlakte in de jaren 1879-1883 gemiddeld 120.000 ha.
In Frankrijk liep de oppervlakte van 176.000 ha. in 1840
terug naar 17.000 ha. in 1907.
Duitsland verbouwde in 1873 nog 21.000 ha.
In 1904 was de oppervlakte aan hennep in ons land, als volgt
verdeeld: Drenthe 1 ha., Zuid-Holland 72 ha., Noord-Brabant
10 ha., hoofdzakelijk in de Langstraat, overige provincies
0 ha.
Men oogstte, van normale grond, 500-600 kg. lint en van de
betere grond 1000-1200 kg. lint en gemiddeld 500 kg. zaad.
Van het grove lint werden netten, kabbels en ander zwaar
touw gemaakt. Het fijnere lint diende voor fijner touw,
pak- en schoenmakersgaren en van het allerfijnste lint werd
zeildoek en henneplinnen geweven.
Het zaad diende tot zaaizaad, vogelvoer en er werd olie uit
gewonnen; het bevat 30-34 procent olie. Deze olie werd o.a.
gebruikt voor de bereiding van vernissen. Maar de grootste
hoeveelheid werd opgekocht door de zeepzieders, voor de bereiding van groene zeep.
De handel in hennepzaad had in ons land de volgende omvang:
Jaar
1909
1910
1911

Invoer
2.066.048 kg.
2.703.548 kg.
2.685.760 kg.

GEESTELIJK ADVISEUR

door Jan Bastiaansen
De geestelijkheid heeft in vroeger tijden steeds grote invloed gehad op het reilen en zeilen van het dagelijkse leven
op het platteland.
Denk daarbij aan verenigingen als voetbalclubs en fanfares,
aan besturen van de melkfabriek, de Boerenbond, de geitenfokvereniging en het schoolbestuur. Bij al die instanties was de
pastoor of kapelaan betrokken door als geestelijk adviseur in
het bestuur te zitten. Onder hun leiding werd voor de aanvang
en na beëindiging van vergaderingen een gebed gelezen.
Tijdens de vergaderingen en ook daarbuiten waakte de pastoor
over het geestelijk welzijn van de leden. Men waagde het niet
om beslissingen te nemen buiten de geestelijkheid om.
Daar denkt men al weer veel jaren anders over. Er zijn weinig
of geen verenigingen meer die nog een geestelijk •adviseur
hebben. Toen de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" twaalf
jaar geleden opgericht werd was er waarschijnlijk geen
geestelijk adviseur meer bij, hoewel het gezien de doelstelling
van de kring nog niet zo gek
zou zijn.

Uitvoer
739.418 kg.
983.051 kg.
493.584 kg.

De eigenaardige bedwelmende geur, afkomstig uit de balsemhoudende kliertjes, waarmee vooral de steel- en schutblaadjes
van de bloemgroepen der vrouwelijke planten, dicht bezet zijn,
was vaak schadelijk voor de arbeiders in de hennepteelt.
Volgens mij leent "Brieven van Paulus" er zich niet zo voor
om een uitvoerige botanische teeltbeschrijving te geven.
Mocht blijken dat hierover toch belangstelling is, wil ik
daar graag op terugkomen.
Wat de teelt betreft is een oud spreekwoord: "hennep schaamt
zich niet om op de mesthoop te groeien" veelzeggend.
1) "Landbouwgewassen in het verleden" door Ir . Chr. Buiks
B.v.P 61 pag. 31.

- zaterdag 18 oktober 1986 10 jaar Boerendag Rijsbergen .
"Pastoor" Jan Grauwmans en "Burgemeester" Joep van Dun
rijden in de optocht mee.

Hoewel nooit als zodanig aangesteld, schuilt er onder de leden
van het bestuur van Paulus van Daesdonck toch een geestelijk
adviseur. Als zodanig is hij trouwens niet te herkennen, tenminste . . . . . . . . . . . . . niet in Ulvenhout.
In het naburige dorp Rijsbergen wordt jaarlijks een Boerendag georganiseerd, een evenement van groot heemkundig belang!!
In augustus 1986 werd het tienjarig bestaan gevierd van deze
nostalgische dag. Dat werd gedaan met een folkloristische
optocht die geformeerd was rond een pseudo gouden paar.
En zoals vroeger trok in de optocht het feestcomité, familieleden, bruidjes, buren en kennissen mee in versierde gereien
en koetsen. Ook trok in de stoet mee een open koets waarin
burgemeester en pastoor broederlijk naast elkaar plaatsgenomen hadden.
Wie schetst onze verbazing toen wij in de koets Uw geestelijk
adviseur zagen zitten.
Jawel, Jan Grauwmans himself, verkleed als pastoor trok gezeten naast de burgemeester in rle optocht mee.
Beminnelijk zwaaiend, zoals een pastoor betaamt, liet hij het
applaus van het publiek op zich neerkomen. Hij genoot er echt
van. Het was net een echte, nee een rasechte pastoor; organisator Charles Luyten, niet onbekend in Uw heem, had geen
betere uit kunnen kiezen.
Nu Jan in zijn tweede gedaante ontdekt is lijkt het ons
wenselijk dat hij zich voortaan tijdens bijeenkomsten als
zodanig vertoont en ons voor aanvang en na beëindiging
daarvan in gebed voorgaat.

A 58, 'N LANDSCHAP \lERa'ITJm' (12)
Daags na Nieuwjaar 1987 hield de Nieuwginnekense brandweer
een zeer realistische oefening toen een schuur aan de
Heistraat afbrandde.
Hij moest verdwijnen voor de moloch A 58 , die ons schitterende landschap gaat vers toren.
De schuur behoorde bij boerderij Heistraat 6 (hierboven),
die evenals de stal (hieronder) verdwijnt voor de A 58.
De tegels uit de keuken van deze boerderij vormen thans de
schitterende keukenvloer in o ns museum.

BIJGELOOF (49)
Als men de rogge zaait bij wassende maan, dan zijn de aren
slecht gevuld.

ARCHIDILX;ISCH DEPOI'
Tijdens de maand november is het Archeologisch Depot van
de gemeente Breda overgebracht naar een nieuwe behuizing:
Nieuwstraat 5-7
BREDA
(076)

227703

Oud boerderijtje als stal in gebruik bij boerderij
Heistraat 6.
f oto'S J. Grauwman s
s ept . 198 3

FAMILIENAMEN (2)
door Ir. Orr. Buiks
Eerst nog een kort overzicht van de verschillende soorten
familienamen. Als eerste en voor Noord-Brabant zeer belangrijke groep noemen we de familienamen met Van.
Dit type familienamen was zo veel voorkomend, ook in het
noorden van het land, dat men in het verleden in plaats van
over een familienaam ook we sprak van een "Van".
Deze "van-namen" kunnen ook zeer oud zijn. Dat blijkt b.v.
ook wel hieruit, dat de oudste vermeldingen van gehuchten
en dorpen in de Baronie vaak voorkomen in de vorm van een
familienaam. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken:
Castelré wordt voor het eerst vermeld in 1811 en wel in de
vorm van een familienaam: Engelbert de Castelré. Breda komt
voor het eerst voor als familienaam in 1125: Godefridus en
Ingelbertus de Breda. Zo ook Grazen (onder Nw.-Ginneken): in
1437 wordt te Hoogstraten genoemd een zekere Jan van Grasen.
Eindhoven, een gehucht onder Princenhage, komt al in 1187
in de oorkonden voor, nl. in de vorm van een familienaam:
Theodoricus de Endoven (dat is aanmerkelijk eerder dan het
aan ieder bekende Eindhoven, dat pas in 1232 voor het eerst
is opgetekend).
De "van-namen" kunnen samengesteld Z1Jn met een terreinwoor-d,
b.v . Van den Berg, van den Beemd, Van den Akker, maar ook met
de naam van een dorp, b . v. Van Dongen, Van Gils, Van Oosterhout . Zeer opmer-kelijk is wel het feit, dat er in NoordBrabant zeer veel familienamen zijn, welke zijn samengesteld
met een dorpsnaam uit het oosten van de provincie. Er zijn
dus veel namen als Van Oers (=Oerle), Van Vessem, Van Oss,
Van Wanrooy, Van Deurne (=Vari Deursenr etc. De verklaring
voor dit verschijnsel moet gezocht worden in de chronische
armoede, die eeuwenlang in het oosten van Noord-Brabant heerste. In het westen van deze provincie waren de gronden iets
vruchtbaarder, er was meer handel enz.
In Noord-Brabant vormen de zgn. herkomstnamen een zeer belangrijk percentage van het totaal, meer dan in ander-e provincies.
Een tweede naamgevingsprincipe is mogelijk nog ouder dan de
"van7namen". Het betreft hier de vernoeming naar vader of
moeder. In sommige landen wordt dit principe nog steeds gebruikt, b.v. op IJsland. Daar zijn de familienamen nog niet
versteend, zoals bij ons. Voorbeelden van vernoeming naar
de vader zijn: Rammen, Rombouts, Huiben, Huybregts, Gijben,
Jansen, Gerridden, Faas, Snellen, Davids etc. Voor de verklaring van een dergelijk type familienaam moet men weten
welke voornamen er in vroeger tijd gebruikelijk waren.
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Daar zitten wel een zeer vreemde exemplaren bij, aithans
voor onze "moderne" oren. Enkele ·voorbeelden: Erck, Brant,
Black, Ghisel, Wendel, HeylJger, Goiaert, Sib, Wijt, Bouw,
Erit, Ghevert, Hoegard, Liebrecht, Ricout, Rover, Stamelart,
Vastraet, Vijfke, Ygram etc. (1).
Kinderen werden ook vaak naar hun moeder genoemd: zo ontstondén familienamen als Leijten (Alijt), Dyrven (Dyrwijf),
Betten (Elisabet) .
Het beroep dat iemand uitoefende leverde vaak een bijnaam en
op den duur een vaste familienaam op. Jan de Timmerman werd
zo op den duur Jan Timmermans; een rietdekker werd genoemd
Dekkers, een bakker De Bakker, een marskramer Kramer of Kremer
of Cremer. Verder: De Kuyper, Huysman (=Landbouwer), Mulder,
Wagemakers, Snijders, Potters, Raaymakers, Smits, Houtzagers,
De Visser, Zeeman.
Een vaak moeilijk te· duiden categorie namen zijn die, welke
uit het buitenland afkomstig zijn. Een voorbeeld is Lalleman=
L' Alleman =de Duitser.
Mogelijk ook Houtepen=Haultepenne? Gelatiniseerde namen zijn
niet erg frequent. In de 16e, 17e eeuw was het in kringen van
academisch gevormden mode om hun familienamen een Latijns
tintje te geven. Zo noemde een zekere Jan van Gorp, afkomstig
uit de buurt van Hilvarenbeek zich Johannes Goropius Becanus.
De Hond werd Canis. Van den Bos Silvius etc.
.
Huisnamen zijn ook een belangrijke bron voor familienamen.
Iemand die een huis met een bepaalde naam bewoonde, werd eenvoudig genoemd naar dat huis. Voorbeelden van dit principe
zijn namen als: Van de Spiegel, Van de Sterre. Van Wereld,
Van den Anker etc. In steden droegen de meeste huizen vroeger
een naam.
Door gelijkenis het zij lichamelijk, het zij psychisch, met
dieren zijn ook veel familienamen ontstaan, mogelijk eerst
als bijnaam. Voorbeelden zijn: De Beer, De Kat, De Leeuw,
De Mol, De Vogel, Den Ekster, Koekkoek etc. Een in oorsprong
spottend bedoeld soort namen zijn die, welke ontleend zijn
aan bepaalde lichaamsdelen: ' t Hoofd (Hoefft), Borst, Kuit,
' t Hart, Baard enz. Typisch voor Noord-Brabant zijn de zeer
frequente namen met de uitgang -mans: Heuvelmans, Molemans,
Schuurmans, Mosmans, Mermans, Zijlmans etc.
Onze familienamen zijn, evenals onze voornamen, tot fossiel
geworden. Zij hebben geen enkele relatie met de naam Timmermans al vijf eeuwen geen enkele vertegenwoordiger dat beroep heeft uitgeoefend.
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Ook de betekenis van de voornamen is volledig verdwenen.
Wie weet nog dat Johannes betekent "Jaweh is genadig" of
Gerard "sterk met de speer". Deze "zinloosheid" van familienamen en voornamen heeft men wel trachten op te hef fen door
het creëren van bijnamen. Deze bijnamen nu munten vaak uit
door hun voortreffelijke omschrijving van een bepaalde
persoon: ze zijn zeer "to the point" .. Wat denkt U van de
in Oosterhout aan het begin van deze eeuw bekende bijnamen als: De Fluiter, den Big, De Kolenkit, Pietje Oorlog,
Mie Spring-op, Glorie -zij-de-vader-en-de-zoon, De Worst,
Jans-pannen-emmer, het Lampeglas, de Vriendelijke Oorwurm
etc. etc.
Het zou de moeite waard zijn de bijnamen van van NieuwGinneken een vast te leggen, want over enkele tientallen
jaren zullen ook deze totaal vergeten zijn (15).
Onze familienamen zullen op den duur ook grotendeels verdwijnen: ieder jaar sterven er in Nederland tientallen
families uit. Dit proces is de laatste jaren in een versneld tempo voortgezet door het kleiner worden van het
kindertal.
Ieder kent in zijn omgeving mogelijk wel een persoon die
de laatste vertegenwoordiger is van zijn geslacht. Door
migratie b.v. uit de Randstad, lijkt dit proces stil te
staan, maar dat is -bekeken over heel Nederland- natuurlijk
maar schijn. Een maatregel welke het proces wel enigszins
kan vertragen is dat gescheiden vrouwen hun meisjesnaam
aan hun kinderen door kunnen geven en ook dat wijziging van
een familienaam tegenwoordig vrij eenvoudig te verwezelijken is.
In de vorige aflevering van "Paulus" waren we gekomen tot
de familienamen beginnend met de letter C . Hier dan het
gevolg (16).

CAR'IDN
Deze naam komt vooral voor in Breda en Dongen.
Het woord karton "bordpapier" bestaat nog niet lang in
het Nederlands (het komt eigenlijk uit het Italiaans) .
Of moeten we aan heel iets anders denken, nl. een ton, die
op een onderstel van twee wielen werd gezet (zoals men
vroeger wel eens zag). Of is het een Engelse naam?

CHRISTIANEN
Patronym afgeleid van Christiaan.
CLAESSENS
Patronym afgeleid van Nicolaas.

141
CLARENBEEK
Dit is de naam van een dorp bij Voorst en een gebied bij
Arnhem (2), beide genoemd na.ar een beek met helder water.
ffiENDERS
Patronym bij Koenraad.
ffiI.SEN
In 1947 kwam deze naam niet in Noord-Brabant voor: wel
Co lson (3) ; nl. één persoon in Oudenbosch. Buitenlands?
CXM'1ISSARIS
Deze naam is te vergelijken met namen als Drost, Baljuw
e.d. Oorspronkelijk dus een beroepsnaam (4).

CONSTANI'-REBEXJJl]E
Constant is een patronym; Rebecque kan een matronym zijn
(Rebecca)? Ter onderscheiding van andere takken van de
familie voegde men soms een tweede naam aan de reeds bestaande familienaam toe.
ffiPPENS
Patronym van Jacob, Jacop. De voornaam Cop kwam in de
buurt van Breda vroeger geregeld voor.
ffiREMANS-ROKS
Coremans is een reeds zeer vroeg opgetekende familienaam;
waarschijnlijk de naam van iemand die in koren (=rogge)
handelde. Roks is een patronym bij Rogier.

OXlWENBERGH
Couwenbergh of Kouwenberg is de naam van een gehucht bij
Tilburg en ook bij Oisterwijk (5).
CRAMER
Marskramer.
CUBER
Deze familienaam kwam in 1947 alleen te Breda voor (6).
Is het een afwijkende vorm van Kuper-Kuiper? Of buitenlands?

DAM, VAN DE(N)
Een dam kan een afdamming in het water zijn (Amsterdam) ;
in het oosten van het land kan het ook de naam van een
perceel zijn. In het zuiden van het land betekent dam ook
wel "toegang tot een perceel" of "erf".
DAMEN
Patronym bij Adam
DEKKERS
Beroepsnaam, rietdekker.
DENIS
Patronym bij Dionysius.
DEURSEN, VAN
Afkomstig van Deurne (in de volksmond Deurse).
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DUN, VAN

DICKHOFF
Mogelijk gelijk aan Dijkhof=de boerderij aan de dijk

DIET..EMANS
Identiek met Tielemans. Tiel is een vleivorm van een Dietnaam, b.v. Diebrecht of Diederik.

DIELISSEN

Dun is de naam van een gehucht bij Hilvarenbeek, en ook bij
Oirschot (10) .

DUPPEN
Deze naam komt vooral voor te Helmond en dan voorafgegaan
door Van.
Is Duppen een plaatsnaam (in Duitsland?)

Patronym bij ' een Diet-naam.

DIJKERS

DIEPSTRATEN
Herkomst-naam. Genoemd naar een diepliggende straat (te
Bavel of elders?)

Iemand die in de buurt van een dijk woont, of een dijkenbouwer. Een dijk was vroeger een wat hoger liggende weg.
Vgl. de Teteringsedijk, de Lovensdijk etc.

DIKMANS

ELAND

Zeer waarschijnlijk identiek met Pigmans. Pigghen was een
bekende familienaam te Breda en omgeving.
Pig is mogelijk een mansnaam geweest.

Mogelijk te vergelijken met namen als Bok, Hert, Schaap,
Ram etc. waarom iemand nu genoemd werd naar een eland?
was het een uithangbord van een huis?

Dl~

ELBERS

Patronym van de in Zeeland en westelijk Noord-Brabant
bekende mansnaam Dingeman.

waarschijnlijk identiek met Albers, patronym van Albert.
ELDERENEnlCH
In 1947 kwam deze naam nog niet in N.-Br. voor (11).
Bij Schijndel ligt een gehu~ht Eld en bij Elst in de
Betuwe een gehucht Elden (12).
ERMENS
Ermens is een patronym bij een naam als Ermbout, Ermfried
of een matronym bij Ermhild, Armgard, Ermtrude etc.

DIRVEN-<XMEN ,
Dirven is een matronym bij Dyrwyf, een vrouwsnaam die
tot in de 16e eeuw wel voor kwam. Oomen is waarschijnlijk een patronym bij een mansnaam Oom of Oem (7).

DISSELOORP, VAN
Disseldorp is een buurt onder Limmen. De familie kan echter
ook afkomstig zijn uit Düsseldorf in West-Duitsland.

OOFSBURG, VAN
Afkomstig uit de plaats van die naam.
Jxrr;EN

Naast Doggen komen voor: Dogge, Dogger, Doggenaar, Doggeman en Doggers (8).
Een dogge was een visschuit (9) .
IXN:;EN'

VAN

Afkomstig uit de gelijk namige plaats.

FS, VAN
Genoemd naar het dorp Esch in N.-Br. of naar een plaats
bij Hardenberg.
EVERS
Ever is een oude mansnaam (Everhardl •

EIL, VAN
Eil moet een plaats zijn (in België?)

FESKEN.S

Doormaal is een gehucht in de buurt van Leuven.

Mogelijk afgeleid van een mansnaam Faas. Diminutief Faaske
of Feske.
Faas is weer afkomstig van Servatius of Bonifatius.

OORST, VAN

FRANKEN

OOREMAELE, VAN

Dorst, kerkdorp van Oosterhout.

OORT, VAN
Dort=Dordrecht.
OOUSMA
Patronym van Douwe, een Friese mansnaam

OOUWF.S
Patronym van Douwe

DRFSSCHER
Afkomstig uit Duitsland. Dorser?

DUBBELDAM
Afkomstig uit de gelijknamige plaats.

Patronym bij Frank.

FRANSEN
Patronym bij Franciscus.

FRCGER
Deze naam was in 1947 alleen bekend te Breda en Bergen-opZoom (14). De betekenis is mij onbekend. Duits?

FIJNAllr
Dit zal een ander schrijfwijze voor Fijn hout zijn.
Iemand die handelde in fijn (=geschaafd?) hout ?
Ook Fijnout komt voor.
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3.
4

5
6.

7
8.

9
10
11
12
13
14
15
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Dr. A weyne n : Oude Germaanse n amen in de Meier ij , In :
Land van mi;n ha r t (1952) p . 130 /1 37
K ter Laan : van Goor's aardri j kskund i g woo rdenboek
!1942 ), p 189
p J
Meer tens en H. Bui t enhuis : Ned . repertorium van
familienamen, Dee l XI, Noord-Brabant !19 77) , p . 142 .
J ohan Wi nkler : de Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis, Haarlem (1880),
p
326
Ter Laan, p. 198 .
Meertens-Buitenhuis, p . 149
Wink ler, p . 434
Meerten s- Buitenhuis, p 166
Dr J verdam : Middelnederlandsch woordenboek, p 141
Ter Laan, p 82 .
Meertens- Buitenhuis, p . ll .
Ter La an, p 90
Meertens-Buitenhuis, p 318
Idem, p 205
Wi j zouden het zeer op prijs stellen van U een lijst
van oude bijnamen te ontvangen . Uiteraard zullen we er
erg discreet mee omgaan Ze zijn e c hter het bewaren
waard
Aanvullingen op de ledenlijst van na 1 septembe.r en
correcties worden in de laatste aflevering van deze
rubriek opgenomen .
Indien u correcties hebt op het gepubliceerde ontvangen
wij daarover gaarne bericht

AKTIE ZCJ.1ERZEiiELS
De Stichting Comité voor de zomerzegels steunt jaarlijks
op brede schaal de Nederlandse cultuur en heeft in 1986
ook ons museum gesteund door een beveiligingsinstallatie
te schenken.
De zomerzegels van 1987 zullen een museaal thema hebben:
"Monumenten van Bedrijf en Techniek".
Daarom heeft genoemd comité het plan opgevat een prijsvraag te organiseren, waarbij de musea in Nederland een
centrale rol zullen vervullen.
De prijsvraagkaarten, die U uiteraard met zomerzegels
moet frankeren, zullen van 7 april tot 23 mei ook in
ons museum verkrijgbaar zijn.
De zomerzegels zijn Uw steun waard.

ia het informa t ieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
• Nieuw-Ginneken. Het s taat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438 .
et verschijnt vijf maal per jaar en geeft na ast veel informatie voor de leden
oot vele kleine bijzonderheden en s a illante de tai l s u i t de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bave l, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge"ente Nieuw-Ginneken.
a edaktie
Redaktie-ad rns
Omslagtekening
Lay-.out

C.J. M. Leijten en J.C . van der Westerlaken
Craenlaer 18, 485 1 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42
J.A.M. Soe t e r boek
C.J.M. Leijten

De heemkundekri ng " Paulus va n Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en kon i nklijk
erkend als vere ni gi ng op 25 november 1975.
De ve r eniging i s i ngeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
Sekretari aat
Bankrekening
Girorekening

Vang 21 , 4851 VL Ulvenhout , 076 - 65 38 94
52 . 18. 33.639 t . n.v. Pau lus van Daesdonck
37 . 13.311
t . n.v. Paul us van Daesdonck
Ledenadminis tratie
Paulus van Daesdonck , Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout

llUSEUN

Dë"iiëëmkundekring heeft een ~igen heemkundig museum op het adres Pennendi jk 1 .
let museum is geopend elke 1 zondag van de ma and van 14.00 uur-17.00 uur en op
ve rzoek.Schenkingen voor de kollekti e gaarne op de adressen :

A. Lu ijten
A. Lodewijk
A. Verkoo i jen
~

J . C.
C.J. M.
J .M.E.M.
A.P . J .M.
A.P.B.
J.A. M.
A.M . M.
W.A .

' t Bofflandt 36
Vennekes 26
Markweg 2

van der Westerlaken
Leijten
Jespers
Luijten
Lodewijk
Grauwmans
Ve r kooijen
Langen

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mari aschool
1978 Korenmol en "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw Gi nneken
1981 Driekwarteeuw Const antia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1 - 20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in Oud- e n Nw. Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville
1986 Wandelen i n Strijbeek

Ulvenhout
Bavel
Strijbeek

076 - 61 29 26
01 613 - 17 80
076 - 61 31 55

voorzi tter
vice-voorzitter
sekreta ris
2e sekretari s
penningmeester
technisch koördinator
medew. Galder/St rijbeek
medew. Bavel

(1984 )
(1 985)
(1986 )
(1984)
(1985)
(1986)
( 1985)
(1985)

J.M.E . M. Jespers (uitverkocht )
J.C . van der Westerlaken
C.J.M. Lei j ten
B.J. Dirven , K.A. B.W. Leenders e. a .
Dr. J.L.M. de Lepper
H.J. Dirve n, J.C. van der Westerlaken e . a .
J.C . en R. van der Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Chr. Buiks
A. M.M. Verkooi jen e.a . (B.v.P. 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e . v . a . CB.v.P. 50)
J a c Jes pers
J ac J espers en Drs . Barry Verhoeven

LIDMAATSCHAP

UITSPRAAK (56)
De opvoeding van een kind
Is het gevolg van de opvoeding van de ouders.

let verenig ingsjaar van de heemkundekring loop van 1 september tot 31 augustus.
Naast d i verse heemaktivi t eiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geef t
de kring het tijdschrift "Brieven van Paul us " ui t.
let l idmaat s chap van de Kring geldt voor het gehele gezi n en bedraagt voor het
ve r enigings jaar 1986-1987 f 25,-- per j aar.

