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Nieuw-Ginneken, 15 hooimaand 1987

ULVENHOUJ' 700 JAAR
Onder de titel "Ulvenhout 700 jaar" viert Ulvenhout dit jaar
feest om het féit te herdenken, dat vijftig jaar geleden het
650-jarig bestaansfeest van Ulvenhout is gevierd en om te
herdenken dat meer dan zeven eeuwen geleden (1274) dit dorp
reeds werd genoemd.
Vanzelfsprekend schenkt ook Paulus daar aandacht aan.
Uit het archief diepten we een artikel van d'n Dré van Ulvenhout op en vonden daar ook een akte uit 1277.
Op 6 september, de dag, dat ons museum precies 1 jaar bestaat, openen we een tentoonstelling over "Ulvenhout", een
dorp uit onze gemeente.
Wien Laarakker besluit het 12e verenigingsjaar met een lezing
over de Callotpaden, waarover hij U in deze Brieven nader informeert.
Verder vele interessante artikelen en berichten van onze talrijke medewerkers, allemaal het lezen waard.
Met dit deeltje besluiten we het 12e v erenigingsjaar.
Een bibliografie is achterin opgenomen .
Ook Bavel viert dit jaar feest.
Een eeuw kerk en een eeuw café Bruininks , twee jubilea om
aandacht aan te besteden naast het feest van
ULVENHOUT 700 JAAR
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PAULUS VAN OAESUONCK

Nieu" - Gia111eken
15 Hooimaand 1987
Beste Heemvrienden,
Op de zonnige zondagmorgen na de IJsheiligen vertrokken een
dertigtal ledep van Paulus vanaf de Fazanterie naar het
dorp van pastoor Binck, de oprichter van Brabant Heem, n.l.
Alphen. Na genoten te hebben van de prachtige Ulvenhoutse
en Chaamse bossen en het Alphense Zand werden we op koffie
onthaald, eerst bij café De Brouwers en later in het museum van Carel de Roy.
Met veel interesse hebben we het overzichtelijk en leerzaam
museum bezichtigd.
Onder de leiding van het bestuur van de Alphense heemkundekring werd ons de mogelijkheid geboden de monumentale toren
van Alphen te beklimmen, waar we van een fascinerend uitzie~ konden genieten.
Herkenbaar waren de kerktorens van Hoogstraten, Chaam, Ulvenhout en Breda.
De mening van de deelnemers was, dat het een geslaagde
fietsexcursie was, die we meer zouden moeten organiseren.
Met veel genoegen overhandigde uw voorzitter op 24 mei
het eerste exemplaar van het boekje "Kerken in Bavel" aan
mgr. H. Ernst de bisschop van Breda.
Het tweede exemplaar was voor de schrijver van dit erg interessante en vlot geschreven boekje: dr. C. Rademaker
van de paters van de Heilige Harten in Bavel.
Het derde exemplaar van deze kerkgeschiedenis van Bavel was
voor pastoor Riemslag.
Burgemeester drs. M. v.d. Ven was de eerste koper van dit
boekje, dat in een beperkte oplage voor f 9,-- nog te koop
is bij het kerkbestuur in Bavel of in het museum van Paulus
aan de Pennendijk.
Tijdens de manifestatie Bavel anno 1920 had Paulus een
fototentoonstelling ingericht onder de titel "Honderd jaar
kerk in Bavel".
Op de laatste dag van ons verenigingsjaar heeft Paulus in
het kader van "Ulvenhout 700" een lezing georganiseerd over
de Callot-paden.
Dhr. Laarakker hebben wij bereid gevonden ons te vertellen
wat er zich in onze contreien heeft afgespeeld bij het be-

leg van Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Onder de
titel: "Ginneken in het wereldnieuws ten tijde .van de
Tachtigjarige Oorlog" geeft Dhr. Laarakker een beschrijving van de kaart, die Callot gemaakt heeft van de versterkingen rondom Breda in de jaren 1624-1625.
Over datgene wat daarvan in onze gemeente nog te zien
en terug te vinden is hebben onze leden Wim Bonekamp
en Tiny Schepers een boekje samengesteld. De presentatie van dit boekje zal ook op deze avond plaats vinden.
Onder leiding van Dhr. Laarakker zijn alle heemkundekringen in en rond Breda bezig met het inventariseren
van wat nu nog zichtbaar is in het landschap van de
versterkingen op de kaart van Callot.
Na de Kringen uit Made, Terheijden en Willemstad is
Paulus de vierde Kring, die over de Callotpaden een
boekje uitgeeft.
Lezing en presentatie vinden plaats op maandag 31 aug.
om 20.15 uur in de Fazanterie.
Eveneens ter gelegenheid van de "Ulvenhout 700"-feesten
zal de heemkundekring een tentoonstelling inrichten over
het Ulvenhout van vroeger.
De opening zal plaats vinden op zondag 6 sept. om 14.00
uur.
Foto's, prenten, boeken, artikelen en alles wat ook maar
iets met Ulvenhout te maken heeft zijn van harte welkom.
Deze tentoonstelling zal enkele maanden opgesteld blijven .
Is het U overigens opgevallen, dat de tuin rondom het
museum langzamerhand vorm heeft gekregen.
Het is al een echte "hof" geworden, doordat twee van onze
leden n.l. Adriaan van Beek en Niek Mertens kosten noch
moeite gespaard hebben om het idee van een boerentuin
gestalte te geven.
Wij hebben bewondering voor hun initiatief!
Op verzoek van het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken
heeft de Heemkundekring zich bereid verklaard de Open
Monumentendag te organiseren.
Het is op deze dag, die landelijk gehouden wordt, de
bedoeling een aantal monumenten open te stellen.
Deze Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden op 12
september.
De heemkundekring wil dit jaar een fietsroute langs
Nieuwginnekense monumenten uitgeven en een aantal monumenten open stellen, waaronder ons eigen museum aan de
Pennendijk.
Wij hopen deze Open Monumentendag elk jaar verder uit te
bouwen.
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Welke monumenten dit jaar opengesteld zullen worden zult
U nog vernemen uit de plaatselijke pers.
Café Bruininks in Bavel bestaat dit jaar 100 jaar.
Ter gelegenheid hiervan zullen we in café Bruininks een
avond verzorgen over het bierproduktieproces.
Wij hebben ir. J. v. Waesberghe bereid gevonden ons alles
over het aloude bierproces te vertellen onder de titel:
"Wat oud leek komt weer terug".
We hebben hier namelijk te maken met een soort omgekeerde
industriële archeologie. Moderne brouwerijen keren weer
terug naar het produktieproces van vóór 1880.
Hoe moderner de brouwerij, hoe ouderwetser het proces!
Het belooft een erg boeiende en dorstige avond te worden
op maandag 14 september om 20.15 uur in Zaal Bruininks
te Bavel!
Op 3 oktober viert Paulus zijn koperen bestaan!
Daarom zal het museum van Paulus op 4 oktober open zijn.
Er zal dan geen receptie worden gehouden, maar er is dan
wel gelegenheid om van alles en nog wat voor Paulus mee
te brengen.

- Bij het aanleggen van onze "hof" stootten Arjan van Beek
en Niek Mertens op cieze schitterende welput.
Nu is hij weer begraven .

Op maandag 12 oktober om 20.15 uur wordt de twaalfde jaarvergadering in de Fazanterie gehouden.
De agenda voor deze algemene ledenvergadering vindt U
elders in de Brieven.
Tijdens de pauze na de jaarvergadering zal U weer koffie
met worstebrood aangeboden worden.
Na de pauze zal de bekende filmer Charles Luyten enkele
films vertonen. Velen zullen zijn speelfilm nog herinneren "Als het koren rijp is" met in de hoofdrol Jan Grauwmans als de dorpspastoor. Daarna een impressie over het
klooster van Meersel-Dreef en tenslotte als de tijd het
nog toelaat een prachtige natuurfilm over ons eigen heem.
Een ambitieus programma, waar voor "elk wat wils" bij is.
Zorg dat het niet in het vergeetboek terecht komt.
Ik wens U een zorgeloze en zonnige vakantie toe,

;;zfack

mede namens het bestuur
van de Heemkundekring

Jan van der Westerlaken
voorzitter.
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AGENDA 1987/1988

Op maandag 12 oktober houdt onze heemkundekring zijn twaalfde
algemene ledenvergadering.
De agenda luidt als volgt:

juni

28

juli

5

15

AGENDA
1. Welkomstoord door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15-09-1986
gepubliceerd in B.v.P. 61, p. 7-9.
3. Jaarverslag door de sekretaris.
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester.
5. Verslag van de kaskommissie (Mw. Lenie Oomen en Kees
Jansen) .
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde
begroting voor het jaar 1987-1988.
7. Benoeming van de leden van de kaskommissie voor het verenigingsjaar 1987-1988. De heer Kees Jansen treedt af.
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster als bestuurslid af de heren
J.C. v.d. Westerlaken en A.P.J.M. Luyten.
Zij stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement dienen de namen van andere kandidaten minstens 5
dagen vóór de vergadering aan het sekretariaat bekend
te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht
met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

aug.

2
12-15
29
31
31

sept.

1
6
12
13

14

Bavel Anno 1920 - fototentoonstelling 100 jaar kerk
Museum open

Brieven van Paulus 65
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Heerlijk Heemkamp te Bergen op Zoom
Ulvenhout 700 jaar. Feesten tot 6 september
Lezing over Callotpaden door de heer W. Laarakker
in de Fazanterie om 20.15 uur
Einde 12e verenigingsjaar
Begin 13e Verenigingsjaar. Uw contributie al betaald?
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Opening tentoonstelling "Ulvenhout 700 jaar"
Open Monumentendag. Museum open.
Wandelen met Paulus over de Callotpaden.
Om 10.00 uur verzamelen bij de pastorie in
Ulvenhout.
Lezing in zaal Bruininks te Bavel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van die zaak
door Ir. J.W.M. Van Waesberghe. Aanvang 20.~5 uur.

15

Paulus in het koper: 12~ jarig bestaan
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
12e jaarvergadering in de Fazanterie aanvang
20.15 uur.
Brieven van Paulus 66.

nov.

30

Activiteit

dec.

15

Brieven van Paulus 67.

jan.

18

Activiteit

maart

14

Activiteit

mei

15

Activiteit

okt.

3
4
12

Pauze (± 21.00 uur-21.3'o uur). Koffie met worstebrood.
Na de pauze zal Charles Luyten uit Rijsbergen enkele films
vertonen uit ons eigen heem.

•

Op de jaarvergadering (12 oktober) zal het programma
voor het nieuwe verenigingsjaar gepresenteerd worden.
De data kunt U alvast noteren.
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BEIASTI~AAL UIT STRIJBEEK
door Kees Leijten

WJRIY.l'

EEN MUSEUMSTUK

"Belastingpaal uit Strijbeek wordt een museumstuk", zo
meldde ons De Stem op donderdag 14 mei 1987.

Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel''
Rotterda•. 13 mei 1987.
Aan Hee•kundekring Paulus van Daesdonck
De heer C.J.M. Leijten
Craenlaer 18
4851 TK Ulvenhout
No. 134

Geachte heer Leijten.
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat het museu• nfet in
staat is een uniform van vóór of kort na de Tweede
Wereldoorlog te leveren. ~beide soorten beschikken wij
slechts over twee exempiaren. die regelmatig 1n onze
tentoonstellingen worden gebruikt.
Voor zover ik weet zijn deze uniformen niet bij het
Ministerie van Financiën of in de belastingdienst voorhanden.
Daar heb ik reeds jaren geleden onderzoek naar gedaan. En nog
steeds ben fk bezig hiernaar te zoeken.
Met gevoelens van hoogachting,
P.L.H.

Cra~born \ _
.

~onservator

/
Mu!ICum voor de geschiedenis van de overheidsfinancii!n
Parklaan 14-16. 3016 88 Rotterdam , tel. 010-366333, pos1giro J220'6

Vlak vóór het bruggetje over de beek, de Strijbeek, stond
tot voor kort een grote hardstenen paal, die de vervoerders er in vervlogen tijden op wees, dat zij niet moesten
vergeten hun goederen aan te geven. Zij bevonden z i ch hier
in de directie nabijheid van de Rijksgrens.
Het was geen grenspaal, maar een belastingpaal.
De oud-douanier Van Biesen uit Eindhoven had deze laatste
belastingpaal uit Nederland "ontdekt".
De paal gaat nu naar het belastingmuseum in Rotterdam 1).
Helaas niet naar het eigen Nieuwginnekense Museum van onze
Kring, "omdat iedere Nederlander recht heeft op het bezichtigen van deze belastingpaal".
Een wonderlijke bes l issing als men bedenkt dat de paal in
Nieuw-Ginneken thuis hoort, onze gemeente óók een museum
rijk is en iedere Nederlander ook óns museum kan bezoeken.
De buurtvereniging "Strijbeek Vooruit" heeft zijn uiterste
best gedaan de paal in Nieuw-Ginneken te behouden .
Helaas zonder resultaat, maar zo schrijft De Stem: "De
conservator van het belastingmuseum schenkt bij wijze van
"beau geste" nu een oud douane-uniform aan de Nieuwginnekense heemkundekring "Paulus van Daesdonck".
Wat een buurtvereniging niet voor een eigen museum kan
bereiken, temeer als men bedenkt, dat onze kring daags
voor de publicatie van het bericht in De Stem een brief
van dezelfde conservator kreeg met de mededeling, dat er
geen uniform
van vóór de tweede wereldoorlog meer beschikbaar was 2) .
Hulde aan "Strijbeek Vooruit" . Paulu s van Daesdonck is
deze zilveren vereniging er zeer erkentelijk voor. 3)

1) Zie publicaties in "De Stem" van 14-5-'87 en 6-6-'87 .
. , _ 2) Zie de hiernaast afgedrukte brief
3) In BvP 64 hadden we helaas gemeld , dat de vereniging
"Strijbeek Vooruit" uit 1962 ree<1s 15 jaar bestond .
Dat moet vanzelfsprekend 25 jaar zij n , onze e xc uses.
4) Op 14 juni ontvinge n we de t wee de brief van het belastingmuseum (zie volge nde pagina), waarin de
schenking van een oud un iform word t be vesti gd.
Inmiddels ontvingen we door beml<Mel lng van Adam
Verkooyen van de heer Van de Merriënboer een mi nder
oud uniform . Onze dank aan beiden .
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Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel''
Rotterdam. 15 juni 1987.

Aan het bestuur van Heemkundekring
Paulus _,an Daesdonck
Craenlaer 18
4851 TK Ulvenhout

1277. April . -

Geacht Bestuur.
Op 13 mei j.1. liet ik u weten dat aan uw verzoek
douane-uniformen ter beschikking van uw museum te stellen
niet kan worden voldaan. Intussen zijn er kontakten met een
van uw bestuursleden gelegd. Tijdens het weghalen van de
douane-paal •Rijksregten" is dat gebeurd.
Ik heb begrepen dat de Heemkundekring enig bezwaar had tegen
de verwijdering van de paal in de buurtschap Strijbeek. Maar
ook heb ik te horen gekregen dat voordien nimmer enige
aandacht aan dit object is besteed. De betekenis van dit
soort aanduidingen is op het einde van de 19e eeuw en begin
20e eeuw zeer verzwakt en tenslotte in 1965 geheel
afgeschaft. Het enige uniek exemplaar van steen en met
ingehakte tekst stond in Strijbeek en staat nu - goed
beschermd - aan de voorzijde van het Belastingmuseum te
Rotterdam. waat iedere bezoeker en zelfs voorbijganger hem
kan zien.
Het is nooit mijn bedoeling geweest om in het landschap
pas sen de ob jee ten, die goed geconserveerd en bewaard b lf jven.
naar het museum over te brengen. In dit geval had ik sterk de
indruk dat op den duur deze enige paal verloren zou gaan.
In het kontakt met de heer Yerkooijen is gepraat over een
douane-uniform dat geschikt zou zijn voor de collectie van uw
Heemkundekring. Ik ga nu niet zeggen dat een douane-uniform
niet thuishoort in een Heemkundigmuseum te Nieuw-Ginneken.
M11r ik ga mijn best doen zo'n uniform voor u te verwerven.
Dit heeft tijd nodig. Ik hoop niet al te lang.
Met vriendelijke groete1.
Pierre Crasb*rn ---,
conservator
Mu11e um voor de geschiedenis van de overheidsfinanciën

Actum Pn 1latm11 ~nno 1lomini milksimo ducrntc"imo septnagesimo

s<'plimo, mcn"c April i.

No. 134

rlt l ftn 14· 111, JO i(> BR Rotterdam . tel. 010-366333. postgiro 322056

Dit jaar viert Ulvenhout het feit, dat het 700 jaar bestaat.
Het bestaat echter al veel langer.
Jarenlang was de eerste vermelding in 1277 de oudste bron,
maar in 1979 vond onze oud-archivaris Dr. F . A. Brekelmans
reeds een vermelding uit 1274.

•

"

Arnolrl van Leu'Den , heer van Breda, en diens huisvrouw Elisabeth,
bekennen , dat zij aan de ahdis van Thorn , Guda , terugverkoopen de vijf
marken rente, hun door de vorige aLdis Hildegou<lis verkocht en die uit
den bof vau Gilze zijn hetaal!l g eworden, behalve elf solidi of schellingen
Keulsch geld, welke zij van die vijf markt n terughouden tot voldoening
vnn een gelijk hetlrag door ben aan de ahdis en baar klooster verscbuldig•I , wegens eenige hun in erfrecht verleende goederen , te weten : voor
<Ie winning (ngri-cultnra) te Ul'Denhout twee Keulsch e sc hellingen, voor
het Losch van Lyndenliout twee Keul;:che schellingen , voor 't hosch van
Cambden twaalf Keulsc be penningen (1lt'narii) en voor 1le tie1ule van Gyntieim zes Keulsche schellingen. Bij dien verkoop waren tegenwoorilig:
Panlµ s . pastoor t e Loenhortt, Johannes , pastoor van 7.11Jij1ufers , lierardus
van T igrlt , .Joannes •Ie St11lte, Hendrik zoon van Gugelinus, Pan lu s
g ennamtl Sc11oie en :uderr n.

In 1937 vierden we echter het 650- jarig bestaan.
Dat is nu 50 jaar geleden en dat vieren we.
Paulus met een tentoonstelling over Ulvenhout in vroeger
jaren.
In ons archief bewaren we een ve r slaq van die feestelijkheden uit 1937 geschreven door A.A. Gra uwmans, die i n rlie
jaren wekelijks . z'n "Br ieven v a n d e n Dré " publiceerde. **
Grauwmans schreef z'n v e r s l age n als Brie v e n aan de lezer.
Hij laat daar regelmat iq t wee per s o n e n i n o p t reden z'n
vrouw Trui en d'n Fi e l p.
Graumans vertelt in z 'n v e r slag dat Ulve nho u t al 10 jaren
eerder zijn 6 50 b estaa n h a d mo e n v i re n.
Ul v e nhout preD'n Dré van Ulvenhou t was l a nd
senteerde zi c h d est i j d s a ls "' t L nd v n d e n :Dré ".
Jammer genoeg koos h ij i n de Tweed W r ldoor l oq d e verkeerde
zijde. Na de oorlog werd h et da a r o m s til ro nd zij n persoon.
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Zijn weduwe overleed enkele jaren geleden.
Zij schonk Paulus de ronde tafel, die in de kamer van ons
museum staat.
Aan die tafel schreef den Dré in 1937 het nu volgende
verslag.

BRUWF.N VAN DEN D~

Ulvenhout, 2

Sept~

1937

Amice,
We zitten hier middenin, tot over onze nekharen in de feesten
van het 650-jarig bestaan van Ulvenhout en 'n kompleet verslag
kan ik oe dus nog nie daarvan geven.
't Zal daarveur de vraag zijn, of ik oe óóit 'n kompleet verslag doen kan; want 't allegaar te veul om op te schrijven!
Als ge nagaat, dat onzen programmaboek 68 bladzijden dik is,
b'alleve den zwaren kaft - dat er nog 'n ampa rt programmahoekske naast sta a t van de Sportieve Wandelèèrs, ook nog 'n
16 pagina's, dan verstaat ge 't amice: deu s feest mot ge mee
eigen oogen zien, mog ge eigens meemaken!
Hoe den Fielp ' t allergaar uit malkander houwt ....
't is mij 'n raadsel!
Dieën kaerel is nou 'nen geboren fe s tiv i teiten - Napoleon!
Niks is 'm veul, aan alles denkt ie en daar kan niks gebeuren,
of hij is er bij.
Daar kan gin vlieg deur 't stroopvat van de fe esten kruipen,
of den Fielp ziet ze en ruimt ze op .
Zoo staat ie aan den ingang van 't d urp d e Spo rtwandelèèrs
in te halen mee'nen spiets, zóó is ie 'n ooq e nblik later te
vinden bii d ' opstelling van d e n optoc ht , waar ie de zaken
regelt tot en met de leste g roe p, de n l este n wa gel!
Om 'n half uurke later, op 'n heel a nde r e pl e k, we er 't sein
te geven veur den muziek, d ie i n één va n d e kio s ken króop, op
de (noq werme!) stoelen, waar si uu s 'n a ndere hermo nie had
zitten blazen!
En 't loopt allemaal als 'n f lu i ,
eigens!
Tot uit den Bels Z1Jn d e
mee kleurige vaandel s e n sc h i
Ulvenhout was den l este n
mee honderden te ko rt , ma r
zit op den welig be qroeid n b
ruq, allee - smaakt 'n sc hu i m n
schaduw van den eike nkroon n q m l
tuintafelt;e.

qaat al l e gaar van
n" ko me n afzetten,
r um nte n.
er
'Ne n
'n e n o euwen
e i n d e n koelen
n 'n wa nkel
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Bedden kwam Ulvenhout ook te kort en als ooit iets waars i s
gebleken , dan is ' t de lijfspreuk van den Fliep: ."Hulvenout
mot Hekselsior! "

BRABANTSCHE
BRIEVEN
VAN

DRÉ
TWEEDE DRUK

Weet ge, amico, dat er 'nen tijd is geweest, dat de Posterijen Ulvenhout ben a nie kosten vinden!
Ja - da's vandaag haast ni e meer te gelooven !
Ge z iet er van op! Maar toch is ' t nog ma~r we inig iaren
qelejen. Amper 10. En dat is nie veul veu r 'n durp, dat z'n
650-jarig bestaansfe est nou vieren kan! Kàn!
Laten we eerlijk zijn, amice. Ulvenhout bestaat langer.
Maar tien jaren gelejen kosten we aan z o 'n feest nie denken.
Maar Krant en Weekbla d , Radio en Ton eel. ze hebben Ulvenhout,
dat daar als ' n vergeten blombe ddeke onder ' t struwee l lag ,
geplukt en getoond! En in ' n schoone v a~s gezet !
En lijk ' t a l tij is, meedie bescheien, vergeten blommek es als iedereen ' t van dichtbij zag, dan - dan was er gin schoonder blommeke i n de schepping te bespe uren, dan deus Ulvenhoutsche boschvioo ltjes mee z ' n fluweel - purper blomblaaikes!
Mi ssch ien zult ge stiekum denken: "Aha, den Dré is trotsch!
En dat had i k nie van 'm gedoc ht!"
Amice, ja! Ik bén ' n bietje trotsch op deu ze feeste n, die 'n
hoofdstuk van 10 jaren arbeid afsluiten mee 'n prachtig
ornament van sierlijke tierlantij nen. En wie daar nie blij
e n trotsch mee zou zijn , was ni e wèè r d, dat O.L.H. z'nen
arbeid gezegend had!
Ten slotte komt ' t allemaal van Hum! ' t Zweet van den arbeid,
zoowel als de vrucht. En als Hii de vrucht in oew hand legt
en ge zou mee die vrucht nie content zi4n, allee, dan - dan
waart ge Zijn gave nie weerd.
Ook ons Pastoo rk e is trotsch. Hoor naar wat hii schreef in
o n s Feestprogramma!
Aan de vruchten kent men den boom ..... Va n de zes bisscho p pen van h e t bisdo m Breda waren er drie uit o ns Kerkdorp afkomstig!

"BOEK EN PERIODIEK"
R. J. GODDARD

-

D EN HAAG

Geen klooster van paters, bro d rs , zusters of ge vindt er
zonen e n doc hters ui t Ulvenhou , aa n Koning Christus gewijd
... Ik noem maar ééne plaats: W st - Malle in B lgië met zij n
Trappi s tenklooster; zes persen n n welke!
Ee n, wiens heiligheid in hoeke n v rh rliik wordt , de Eerw.
Broeder Hilarion (Johannes Mattijsen), door ll paters e n
me d e broeders als een h eilig geëerd !
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Onze kerk, "een waar paleis" hoor ik ze door vreemden daqelijks roemen. Zij is door de parochie den Koning ter eere gebouwd en versierd. Ik noem hier geen namen, maar toch klap ik
iets uit de boeken meer nog dan aan de kerk, dat ware paleis,
ging door mijn handen naar de missies, kerken, personen, den
Koning ter eere".
"In lenqte van dagen mogen daarom onze drie nieuwe schoone
klokken het blijde "Te Deum~ (hun drie tonen qeven de grondtonen van het ~Te Deum" aan) weergalmen; maar bijzonder op
dees blijde daqen, wa nt ons Kerkdorp Ulvenhout heeft recht
op dit feest!"
Is dat trots, o f n ie , amico?
En heeft ie re c ht op deuzen trots?
Neeë, niet alle e n re c ht. Deuzen trots, die in z'nen kern diepe
dankbaarheid is jegens den Gever v a n alle Goeds, deuzen trots
is plicht!
Maar qenogt.
Ge zult mee eigen oogen wel gezien hebben al onze muziekkiosken,
waarin tot den laten avond geconcentreerd wo rdt deur de tientallen van hermoni eën, die afgekomen zijn naar Ulvenhout.
Ge zult mee eigen oogen wel gezien hebben onze optocht, die
in 'n serie van tweeëntwinttq nommers en wagels, het verlejen
en ' t heden uitbeeldende, deur ons durpke getrokken is!
Ge zult den lijst van ons eerecomité wel hebben nageslagen,
waarin alle burgemeesters van d'omgeving, heel den adel van
Ulvenhout, generaals en andere l e geroversten zitting hebben
qenomen.
Ge zult de eerepoorten en de versieringen hebben bespeurd en
ge zult er vast en zeker schoone prentekes van hebben gemaakt
veur "Ons Zuien".
En daarom schei ik er maar af nou. F.n dat niet alleen:
de muziek trekt weer langs m'n deur, ik heb gin "zit" genogt
in m'n achterwerk, o m nog langer te potlooien, amico!
Tot de naast e week dus!
Veul groeten v a n T r u i e n als altijd gin haarke minder van
oewen
t.a.v. Dré.

* * *
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Ook de redactie van "Het Zuiden" was enthousiast en schreef
bij deze brief het volgende commentaar:
Ulvenhout viert opgewekt feest. D'n Dré is daar zéér over
te spreken, getuige zijn enthousiast briefje.
Ook de autoriteiten zijn met dit feest ingenomen.
Hier volgen nog enkele woorden uit de inleiding voor het
feestprogram van den E.A. burgemeester Sorraris: "Ulvenhout
maakt een aanzienlijk deel uit van de gemeente Ginneken
en Bavel. Het is zeker een der moo i ste dorpen uit de streek.
Ulvenhout is gelegen bij het Ulvenhoutse bosch.
De Mark doorstroomt in haar grillige wendingen het geheele
dorp. Ik kan niet anders als de organisators en heel Ulvenhout het beste succes toewenschen en mijn wenschen daaraan
toevoegen voor den bl{jvenden bloei van Ulvenhout".
Moge het zóó zijn . Lang leve Ulvenhout èn onze Dré!
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ONS DORP - ULVENHOUT

door Piet Bink
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk, een kar met paard,
een slagerij A. van de Broek,
een oud café, een melkboer
en Tinus op zijn krantentoer,
langzaam fietsend om de hoek.
Ons dorp, ik weet nog hoe het was,
er stond geen bak voor het afvalglas,
geen zebrapad nog rode lichten.
Acht zaligheden aan elkaar
geen fietspad, geen verkeersgevaar,
wie zou er voor dit dorp niet zwichten.
En door de akkers en de weiden,
zag ik de Mark een wazig ver.
We hadden bossen, vennen, heide
met boerderijen her en der.

- Bij een boer<1er i j gaat men al tijd door <1e stal naar binnen:·
~k bij Paulus.
Alleen voor de doop, de bruid en het lijk ging de voon1eur
open.
Onze trouwe medewerkster Anneke van den Berg mocht met
haar echtgenoot door de voordeur naar binnen.

KRIUIBN OP BF.ZOEK
Paulus van Daesdonck is de laatste maanden de gastheer
van een aantal heemkundekringen gewees t .
Achtereenvolgens waren dat Ledevaert (Chaam 4/4) ,
, Jan uten Houte (Ett e n-Leur 8/4), Molenh eide (Gilze 15/4)
en Carel de Roy (Alphen 3/5)

Wie kent er niet meer dat geluid
van winkelbel, de geur van kruid,
Marieke Roeland's suikerwaar,
de jongensschool met gymlokaal,
de korte broeken, stoere taal,
een fikse straf, ja reken maar.
De Peckhoefschuur was nog geen as,
het paard liep daar in 't hoge gras,
geen mooie aangelegde velden,
maar blijkbaar was men niet tevree
het dorp moest met de welvaart mee,
het dorpsgezicht moest het ontgelden.
En door de akkers en de weiden,
zag ik de Mark een wazig ver •.
We hadden bossen, vennen, heide
met boerderijen her en der.
En in augustus, Acht van Chaam,
zat alles buiten voor het raam,
genietend van het druk verkeer.
Toen nog ni~t helemaal bewust
wat later kwam, van stille rust,
maar toen trok Ulvenhout van leer.
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Want zie, hoe hêt is uitgebreid
ze moesten wel, het werd hoog tijd,
de woningnood moest opgeheven.
Maar ik ben d'r blij mee da'k hier woon
geniet van het vele schoon
wat ondanks alles is gebleven.
Want door de akkers en de weiden
zie ik nog steeds de Mark zo puur,
en ook de bossen, vennen, heide
we leven nog in de natuur.

Naar aan lied van Wim Sonneveld.

- Kerkstraat Bavel ± 1901
Links op de voorgrond café Bru inings
/oio Ç'; N. /Vw, Y''-'7 -

100 JAAR

CAFÉ

BRUININKS

door 'lbn van Dun

78. BOERENWONING NABIJ

GINNEK~N

OOERFN'DNIN; NABIJ GINNEKEN
In 1920 verscheen het boèk "onze oude Boerenhuizen"
van H. v.d. Kloot-Meyburg.
Ons lid Ir. Christ Buiks vond daarin deze tekening
uit 1905.
Hebt u een idee welke boerderij dit is?
• We horen dat graag van U.

Naast 100 jaar R.K. kerk én 50 jaar voetbalvereniging viert
Bavel in september ook het 100 jarig bestaan van café Bruyninckx. Beter is het te spreken van dat het café 100 jaar
lang onafgebroken in bezit van de familie Bruyninckx, die
ook gedurende al die jaren de tapvergunning op naam had.
Zoals we hierna zullen zien was het café ook reeds voor
1887 in eigendom van de familie, maar heeft de tapvergunning gedurende een aantal jaren op naam van een schoonzoon gestaan. 1)
Hoe oud het café is en hoe er familie Bruyninckx het in
eigendom verkreeg vindt U hierna in chronologische volgorde.
Ik wil het verhaal beginnen in dit jaar 1815 (het jaar waarin Napoleon zijn Waterloo vond) .
Op de plaats van het huidige café staat dan een huis; bewoond door de familie Wirken. Dit zijn de voorouders van
C.J. Wirken, schrijver van het vorig jaar verschenen boek
"Het verdwenen dorp" met herinneringen aan Heusdenhout.
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In het huis woont Cornelis Wirken met echtgenote Joanne
van Poppel. Zij zijn gehuwd in 1793 en hebben dan 9 kinderen, n.l.
1. Maria geboren 24-1-1794 Zij huwt Cornelis van der
Hoofden uit Dorst en na diens overlijden hertrouwt
zij met Adrianus Cools uit Rijsbergen.
Zij overlijdt 18~4-1866 .
2. Adriana geboren 25-2-1795 Zij overlijdt ongehuwd op
23-3-1860.
geboren 29-8-1799 Hij wordt als arbeider ver3. Petrus
meld huwt Elisabeth Nooyen en overlijdt 7-1-1851.
4. Adriaan geboren 25-4-1801 We komen hun hierna nog tegen
als kuiper. Hij overlijdt ongehuwd 20-11-1868.
5. Nicolaas geboren 12-4-1803 Ook hem zien wij nog terug
als kleermaker gehuwd met Joanna Beekers.
Hij overlijdt 10-2-1869.
6. Johanna geboren 11-3-1805 Zij speelt de verbindende
rol met de familie Bruyninck .
7. Cornelis geboren 11-1-1809 Hij is bouwman, huwt Johanna
Kuypers en overlijdt 6-3-1866
8. Anton ie geboren 23-8-1811 Hij huwt Siena Bruyninckx.
Bouwman huwt Petronella Kuypers
9 . Jacques geboren 7-9-1813
en overlijdt 22-11-1872

In 1816 vinden we n.l. al de weduwe van Pieter Schoenmakers
vermeld als herbergierster en biljarthoudster.
Johanna blijft tot aan haar doód in 1839 in de zaak.
In het bevolkingssregister van 1839 worden daar als inwoners
vermeld Adriaan kuiper.
Hij heeft dan de kuiperij overgenomen van Jan die als particulier inwonend vermeld wordt.
Adriana, Antonie en Jacobus wonen ook nog steeds in het
ouderlijk huis; de laatste 2 als landbouwers.
Dochter Johanna die in 1829 vermoedelijk als inwonende
dienstmeid elders woonachtig is en weer teruggegekeerd en
zij trouwt op 2-9-1843 te Baarle-Nassau op 16-5-1809 en
weduwnaar van Wilhelmina Meeuwissen die 9-5-1840 overleden
is. Uit dit huwelijk heeft Pieter 2 ·dochters Adriana
11-9-1838 en Johanna 18-4-1840.
Dit echtpaar zet dan de herberg voort, hoewel Pieter ook
nog landbouwer en karreman genoemd wordt.
Uit hun huwelijk worden nog 4 kinderen geboren"
14-10-1844 Cornelis die later de zaak overneemt
11-11-1845 Jacobus die 11-7-1872 ongehuwd overlijdt
6-5-1847
Adrianus x Catharina wormsteker
14-2-1849
Maria Wilhelmina

Vader Cornelis is bouwman (landbouwer).
In het huis is echter ook een kuiperij gevestigd die gedreven
wordt door Jan Wirken en inwonende , ongehuwde broer van Cornelis. Het huis telt dan 5 deuren en vensters, waarvoor Cornelis belasting betaalt en 3 deuren en vensters waarvoor
Jan aangeslagen wordt.
In deze situatie komt weinig verandering tot 1826.
In dat jaar begint Cor~elis in hetzelfde pand een kroeg.
Jan is nog steeds kuiper en heeft een knecht in dienst.

In 1846 vindt dan een erfdeling plaats onder de kinderen
Wirken, waarbij Johanna in het bezit van de herberg komt.
Haar zuster Maria x Adriaan Cools woont naast haar op
Kerkeind nr. 9 en Nicolaas, de kleermaker woont daar weer
naast op nr. 8.
Pieter Bruyninckx heeft in 1850 Adrianus van der Aa als
inwonende knecht in dienst en Johanna wordt geholpen door
Elisabeth Koeraads als inwonende dienstmeid.
Dan komt in 1856 Johanna te overlijden en door de erfdeling
die dan gemaakt wordt komen we iets meer te weten over de
financiële en matieriële status.
Aan onroerende goederen is dan aanwezig een landbouwers en
herbergiersbedrijf met de daartoe behorende landerijen, een
afzonderlijk huis en 2 woningen verdeeld met erf en daarbij
behorende tuin en land, verder nog

In 1829 vinden wij als bewoners van het huis nr. 10 te
Bavel Cornelis 66 jaar met als hoofdberoep landbouwer.
De inkomsten van het café zijn dus nog ondergeschikt en
in de praktijk zal het wel zo zijn dat zijn vrouw Johanna
overdag de kroeg beheert.
Als verdere bewoners vinden we nog zoon Adrianus die van
beroep kuipmaker is en wel zal werken bij zijn oom Jan
die ook als inwoner vermeld staat. Verder nog 4 kinderen
n.l. Nicolaas kleermaker, Antonius landbouwer, Jocobus
en Adriana.
In 1832 overlijdt Cornelis en zet zijn weduwe Johanna de
zaak voort. Omdat dit café dan een belangrijkere plaats
gaat innemen wordt in 1834 een biljart geplaatst.
Het is dan het 2e biljart dat in Bavel komt.

Aan roerende goederen
het paard
het hoornvee
de karren
het stroo
het hooi
het kaf
de kaf molen

·f
f
f
f
f
f
f

20,-490,-110,-60,-110,-12,-9,--
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rogge
boekweit
haver

f
f
f

161,-44,-45,--

aardappelen
biljart, kruiken, liters en ander
herberg gereedschap
dranken
twee jonge varkens
kippen
bedden
stoelen, tafels, kasten
hout
brandhout in turf
koeketels, planken, emmers en kuipjes
koper, tin, porcelein, aardewerk
huisklok, geweer, bouwmansgereedschap
en paardentuig
ploeg, eggen, kruiwagen
kleederen

f

35,--

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

90.-15, - 20,-4,50
65,-46,-260, - 60,-55,-21,--

f
f
f

42,50
15,-20,--

Contante gelden
Schuldvorderingen van notaris
Bode te Princenhage voor een verkocht
paard
Passief Aan de heer van Rees . te Breda
hypothecaire obligatie
idem heer van Rees geleende goederen
aan Mejuffrouw Havermans
Petrus Jochems te Rijsbergen
Antonius Dormianus Maassen brouwer
Dhr. Schoenmakers te Bavel
Cornelia Wirken
Adriana
Nicolaas Knapen
Jacobs te Breda
Schuld ten lasten de nalatenschap en
begrafeniskosten van Johanna Wirken

f

80,--

f

55,--

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

3500,-1,00, - 500,-350,-300,-100,-147,-25,-55,-40,--

f

100, - -

Uit deze inventaris blijkt dus nog eens overduidelijk dat
het caféslechts in zeer beperkte mate voor de inkomsten
verantwoordelijk was .
In de patentregisters van 1857 wordt Pieter Bruinincx
genoemd als biljarthouder en karreman.
In dezelfde registers, maar dan van 1865 wordt hij naast
biljarthouder ook bro odbakker genoemd .
In 1872 geeft Pieter de tapvergunning over aan zijn ~choon
zoon Johannes Hendriks die met dochter Johanna getrouwd is.

Pieter overlijdt 10- 10- 1887 te Breda. Reeds spoedig na het
overlijden komt zoon Cornelis op 30-2-1888 de zaak overnemen. Deze Cornelis was op 2-5-1873 naar Terhe i jden v ertrokken waar hij het bero ep van koetsier uitoefende .
Hij trouwde daar Cla s ina Eskens uit Princenhage.
In 1889 krijgen zij bij de erf deling de herberg i n eigen dom. Wij hebben nu o ok een f óto van het café zoa l s het
er toe uitzag.
Zoals de meeste hu izen u it die tijd had het een rieten dak.
Op de foto is teve n de h uid i g e R.K . Kerk te zien, gebouwd
te 1887.
Het echtpaar Bruyni n c kx - Es ken s had 6 kinderen
2 1- 8- 1881
Jacobus
geboren te Princenhage
13- 9- 1882
geboren te
Jeanne Cornel i a
30 - 6- 1886
geboren te Ginneken
Maria
7- 8- 1888
Adianus
geboren te
Johannes
2- 8-1 89 3
geboren te
"
Adriana Maria
19-11 - 1896 geboren t e
De twee benede n voorka mers ware n i n gebruik als herberg.
Als Cornelis in 1901 overli jdt neemt Clasina de zaak o ver
én ook de tapvergun n i ng komt op h a ar naam te staan .

220

221

•
- 1914-1918

v . l . n.r. Jan, Jo en Marie Bruininks

- C. Nelemans en J. Bruininks
*16-10 - 1891
*21 -8-1881

'Il

- Café Bruininks ± 1918

.11

In 1900 wordt het gehele pand gesloopt én vindt herbouw
plaats, die in 1911 voltooid is.
Het resultaat ziet U op de foto.
Hierna volgt nog een aanbouw me t een veranda (zie foto) .
Na een aanbouw aan de re c hterkant komt ± 1923 de huidige
grootte(zonder zaal) tot stand.
Resumerend kunnen we dus vast s tellen, dat het huidige pand
"café Zaal Bruynincx" voortgekomen is uit een huis bewoond
door d~ familie Wirken die i n 1826 een kroeg beginnen.
Dat pand is steeds door erfdeling familiebezit qebleven en
nooit aan derden verkoc ht.

1) De naam Bruyninc kx wo rdt o p vele manieren geschreven .
De huidige bewo n e r heet Bruininks .
In dit artikel is consequent gekozen voo r de officiële
naam Bruyninc kx .
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Bruininkx, Pieter
Baarle Nassau 14-5-1809

t

10-10-1887

Breda

Eskens, Cornelis

._

Ginneken 11-3-1805

«

Princenhage 26-12-1829

"t

Ginneken 24-6-1856

T

Princenhaqe 6-11-191 7
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Ginn~ken

Eskens, Clasina
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tr Ginneken en Bavel 14-10-1844
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Ginneken en Bavel 27-1-1901
Herbergier

Herbergier
S.-....ctbns:

A. J. M.
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Ginneken en Bavel 21-8-1881
Dorst

van Dun

~rincenhage 2~-7-1853

11/l

Bruininks, Cornelis

Jacobus Bruininks

t" Princenhage 15-10-1908
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Princenhage 10-5-1831

Tavernierster

2-9-1841
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Mol, Cornelia

Wirken, Johanna
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GENF'At.a;IE BRUYNIOCKX
V

I

Petrus

II

Adrianus Petrus Bruininckx
+ 12-05-1674
x Baarle 11-11-1629
Cornelia Martens
a) 14-11-1630
Gaspar Adriani Petri
volgt III
b)' 28-12-1633
Jacoba Adriani
x 22-05-1660 Petrus Stevens
c) 31-01-1637
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+ 17-11-1651
d) 25-10-1639
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g) 09-08-1648
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Maria
+ 07-10-1672
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26-10-1742
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02-02-1744
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08-05-1746
+ 02-02-1835 x Steven van Dun
Maria
01-04-1749
xx Jacobus Geerts l
+
01-03-1770
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17-04-1753
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+ 04-10-1780
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Adriana van de Broeck
x Baarle 26-11-1763
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VII B) Adrianus
x Maria Gerardi Paulüssen
Chaam
16-01-1771
Antonius
Petrus
20-02-1773
Gerardus
07-04-1775
Anna Maria
27-09-1777
Wilhelmus
Baarle
Anna Maria
12-03-1780
Adriana
24-09-1783
Jacoba
05-11-1786
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+ Baarle 15-01-1804
+ 29-10-1810
+ Baarle 07-03-1830 ongeh.
+ 03-06-1850 Gilze
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+ 25-t0-1777
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+ 17-07-1856 ongeh.
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VII C) Egidius
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x Baarle 07-11-1803 Adriana Verheijen
24-10-1804
Cornelis
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Sommen
22-07-1828
Adriaan
+ 21-12-1828
VIII Cl Adrianus
Landbouwer
x Baarle 01-02-1846
Dymphna Wens +Alphen 23-11-1873
04-11-1848
Johanna Maria
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02-11-1846
Adriana Maria
12-03-1851
Cornelis
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VIII D) Petrus
+ Breda 10-10-1887
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Wilhelmina Meeuwissen + 09-05-1840
Ginneken
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x Johannes Hendriks
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Johanna Wirken
14-10-1844
Cornelis
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11-11-1845
Jacobus
+ 11-07-1872 ongeh.
06-05-1847
Adrianus
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14-02-1849
Maria Wilhelmina
VIII E) Johannes Petrus
Landbouwer
x Baarle 26-06-1849
Allegonda Hendricus
27-10-1850
Adrianus Franciscus
IX

Al Johannes Petrus
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Margo Maes

IX

Bl Franciscus
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Johanna Elisabeth Moeskops

IX

cl Cornelis
x Baarle 11-05-1878
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21-02-1881
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IX
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Ginneken
09-07-1886
04-08-1888
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02-08-1893
29-11-1896
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Maria
volgt X B)
Addrianu
Maria
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x Anna Catharina Wamsteker
30-04-1885
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B) Adrianus
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Gilze
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"
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x

C) Johannes
x Antonia
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Clara
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Gerda
Toos
XI

Al Dré Bruininks
x A.C. van Loon

- A . J . Bruininks en A . C . van Loon
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WI'ITE WAS EN WISSEWASJE
door Jan Soeterboek
Er was eens ....... .
Er waste eens ...... .
Het opschrift en de aanhef van dit verhaal doen een sprookje
vermoeden en in zekere zin is dat ook zo. Er is echter een
essentieel verschil met de alom bekende oude sprookjes.
Daarin wordt 'n sterk beroep gedaan op de fantasie terwijl
mijn sprookje ontelbare keren echt gebeurd is.
Er is evenwel ook een overeenkomst : In de verzonnen sprookjesoverkomt de hoofdpersoon meestal 'n hoop ellende voordat
het goed aflopende einde in zicht is. In dit verhaal is dat
niet anders. Nog 'n overee~komst is dat het kader waarin gehandeld wordt 'n ander is dan dat van onze tijd. Overigens
kan de verregaande onnozelheid van de bekende oude sprookjesf igurenin dit verhaal niet meespelen aangezien de vermoeiende omstandigheden zich voordeden buiten schuld of
medewerking van mijn hoofqpersonen, ze waren eerder het
slachtoffer van die omstandigheden.
Het grootste gedeelte van dit artikel betreft een voormalig
reinigingsritueel dat in de volksmond "wasdag" werd genoemd.
Hoewel die wasdag uit het nog niet zo verre verleden zeker
geen poëtische tendens bevatte, zal later toch nog een
sprookjesachtig einde in zicht komen.
Tot ver na de tweede oorlog ploeterden zich honderduizenden
huisvrouwen door de maandag heen. Maandag was de officiële
wasdag. Zij die daarvoor gespaard bleven waren ofwel gefortuneerd ofwel ze hadden nietsdat gewassen hoefde te worden,
de allerarmsten dus, veelal bedelaars en zwervers. De lui
met de centen lieten alle werkzaamheden over aan de dienstboden of de was werd opgehaald door 'n wa·sserij zoals in
Breda de stoomwasserij "De Zon" die tot 1967 tussen de
Ginnekenstraat en Jan Van Polanenkade gevestigd was.
Dat zij die de was niet zelf deden tot een kleine selecte
groep behoorden spre e kt vanzelf want het vele geld was in
bezit van weinigen. Hoe verliep nu zo'n echte wasdag?
Zij die d&• nog nooit meegemaakt hebben zullen met hun
oren staan klapperen al s z e ve r nemen wat onze grootmoeders,
het prachtige woord opo etj e is helaas bijna verdwenen, gepresteerd hebben op z o'n ma andag gedurende het hele jaar.
Op zaterdag werd doo r d e vromen dewitte was in de week gezet, in het sodawater. Zi j die de voorschriften van Onze
Moeder de Heilige Kerk wat minder nauw namen deden dat op
zondag. Aangezien er sprak e is van onze Brabantse moeders
begon de maandagmorgen me t de vaste gewoonte van het volgen van de dagelijkse mi s . Hierna moest het ontbijt verzorgd worden, man en kinderen de deur uitgewerkt, en dan
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kon de festiviteit beginnen . Eerst werd de was uit de soda
gehaald en met de hand gewrongen. Dit wringen had tot doel
het overtollige water uit de kleding en lakens te persen.
Dit vereiste veel kracht. Ik kan me nog de gespierde, door
het wringen getrainde, vrouwenarmen herinneren die gewapend
met 'n mattenklopper de brakken danig veel respect afdwongen.
Na dit wringen ging het wasgoed in 'n ronde zinken wasketel
die ten dele gevuld met water en voorzien van een flinke
kluit groene of gele zachte glycerinezeep op de cuisiniëre
werd gezet.
De zeep was te verkrijgen bij de kruidenier waar ze uit een
houten ton werd gehaald. Een cuisiniëre was 'n grote rechthoekige keukenkachel met twee d.m.v. ringen te regelen openingen in de kookplaat. Als het water lauw was en de zeep
gesmolten dan ging de witte was erin.
Sommige stukken van die witte was zijn ons nu nog bekend
zoals lakens en slopen, handdoeken en klein ondergoed.
Maar er waren ook exemplaren bij die uit ons gezichtsveld
verdwenen zijn . Wie kent nog de lange katoenen mannenhemden
met twee zijsplitten? In de winter waren ze van flanel.
Ook de tricot borstrok met dubbele borst is verdwenen net
zoals de beroemde lange tricot onderbroek met het lachwekkende lage kruis voor mannen. De man die zich '·s morgens,
getooid met dat voorwerp stond te wassen aan de koude kraan
mocht dan nog zo belangrijk geweest zijn maar op dat moment
zag hij eruit als een tweederangs kermisclown. Ook berucht
waren de witte overhemden met de twee losse boorden en het
boordenknoopje welk voorwerp menig braaf huisvader de biechtstoel ingeloodst heeft wegens het uiten van grote en gruwlijke vloeken.
We praten dan nog niet eens over de dubbele manchetten met
de onhandelbare manchetknopen.
Dat ik af en toe even van de wasteil wegloop om elders
'n luchtje te scheppen heeft niet alleen 'n compositorische
reden. Zelfs het beschrijven van zo'n wasdag is al een vermoeiende bezigheid. Laten we nu verder gaan met de was .
De ketel bleef op de kachel staan totdat de was kookte
waarna ze 'n tijdje bleef trekken. Inmiddels trachtte de
vrouw des hui z es met een vierpotige zware houten stamper
het ergste vuil uit het goed te stampen, waarna ze met
een grote houten knijper, 'n tweepoot met veer 1 de was overhevelde in 'n ovale zinken téil. En dan begon pas het
echte zware werk. In de teil werd schuinsweg 'n houten plank
geplaatst, de wasplank. Met 'n houten borstel met harde
haren schrobde men het wasgoed op de plank schoon. In plaats
van de plank gebruikte men ook wel het gegalvaniseerde wasbord dat in deze tijd enkel nog dient voor de ritmische begeleiding van 'n jazzorkest.
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Schrobben deed men met warm sop uit de kookketel. Na die
schrobbeurt kwam het wasgoed in een ander teil gevuld met
chloorwater, terecht. De chloor werd daarvoor in 'n doekje
gedaan om in het water uitgekepen te worden. Hierdoor werden de laatste onwillige vlekken geacht te verdwijnen.
Wederom alles met de hand wringen en in schoon water spoelen,
twee keer wel te verstaan. Tijdens de derde keer spoelen
werd er een zakje reckitts blauw in het spoelwater gedaan
dat daardoor een onnatuurlijke felblauwe kleur kreeg.
Dit blauwe water fungeerde als 'n soort van witmaker. Het
wordt eentonig maar weer moest het met de hand wringen er
aan te pas komen. Dit vele spoelen vond plaats in koud
water, zowel zomer als winter. Het gevolg was dan ook het
veelvuldig voorkomen van winterhanden en rheuma"
In het sop van de witte was kreeg het bonte goed een identieke behandeling. Als laatst de wollen sokken, begrijpelijk overigens. Die hadden na 'n hele week gedragen te
zijn een optimale graad van vervuiling qeurverspreidend
vermogen bereikt.
Als de financiële positie het toeliet dan schafte men zich
een wringer aan om het zware handwerk te verlichten.
Tussen twee rubber rollen werd het natte goed min of meer
droog geperst d.m . v. een slinger die met de hand gedraaid
werd.
De opklapbare standaard waarop de wringer bevestigd was
noemden wij 'n bok. Na het laatste wringen met de hand of
met de wringer moest het wasgoed nog verder gedroogd worden
en dat gebeurde door ieder stuk apart aan 'n waslijn te
bevestigen met wasknijpers.
Zo'n waslijn was gemaakt van gegalvaniseerd ijzerdraad.
Bij droog weer hing de was in de tuin op op het erf tengevolge waarvan de hele omgeving het aanzien kreeg van 'n
soort van nationale feestdag. Een bijkomende omstandigheid
was dat de goede of nieuwsgierige waarnemer de grootte maar
vooral de welstand van 'n gezin kon bepalen.
Die vlaggenparade was 'n kleurrijk evenement, vooral de in
de wind bollende hemden. onderbroeken en directoires leverden een komisch schouwspel op. Dit fenomeen deed zich niet
voor bij vriezend weer want dan was alles zo stijf bevroren
dat 'n plank er nog zacht b i j leek te zijn. Voorzichtig
van de lijn halen en bij de kachel laten ontdooien werd dan
het parool. Bij regenweer droogde men het natte goed op
de zolder of in de keuken en soms zelfs in de huiskamer"
'n Houten droogrek werd bij de kachel geplaatst en daarop
drapeerde men het natte goed. Het koken en het drogen
binnenshuis bracht een intense en onaangename geur met zich
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mee. Wie een grasveld had legde het witte goed op de
bleek om het nog witter te doen worden. Dit gebeurde alleen
bij zonnig weer omdat van de zon een blekende werking scheen
uit te gaan. Halverwege de blèektijd draaide men het goed
om. Het spreekwoord "Dezelfde zon maakt de was wit en de
zigeuners zwart" dateert uit die tijd.
Zo gauw het wasgoed droog was werd het verzameld in de
grote rieten mand met de twee hengels. Mannen uit Sint
Willebrord leurden met wasmanden op de rug langs de deuren.
Wie denkt dat dit het einde van de werkzaamheden is die
komt bedrogen uit . Nu gaan we over tot het strijken.
Er bestonden nog geen zelfstrijkende stoffen, alles moest
onder het strijkijzer .
Twee platte zwarte ijzeren strijkijzers moesten verwarmd
worden op de kachel. Een voor het strijken en de ander
op de kachel en omge keerd. Zo'n handvat kon heet zijn, 'n
beschermenck! doek wa s geen overbodige luxe. Het witte goed
werd met lauw water besprenkeld om het in te vochten en
daarna opgerold. Na 'n paar uur of bij gebrek aan tijd de
volgende dag kwam de strijkplank te voorschijn.
De plank werd op tafel gelegd, een van de huisgenoten nam
plaats op het ene uiteinde als tegenwicht en de strijk kon
beginnen. Letterlijk alles werd gestreken, zelfs de handdoeken waarna de hele handel in keurige stapeltjes in de
linnenkast verdween. Zo'n linnenkast was de trots van iedere huisvrouw. Het toppunt van orde en netheid werd daar
gedemonstreerd en ' t schone goed rook zo heerlijk. Moeder
legde zakjes lavendel of stukken toiletzeep tussen de
stapeltjes. Als zo'n linnenkast open ging dan kreeg je
visioenen van bloemen, grazige weiden en frisse lucht na
een onweer op een broeiende zomerdag.
Ook als het beddegoed verschoond werd lag je als 'n vorst
tussen de geurige koele lakens. De overhemden dienden gesteven te worden met stijfsel dat als witte klontjes in
'n pakje verkrijgbaar was. Ook schorten ondergingen die
bewerking. Men kon trouwens ook waspoeder aanschaffen van
het merk "De Klok". In de linnenkast lagen kledingstukken
die we niet meer kennen. Behalve reeds genoemde onderkleding
voor mannen vonden we daar onderbroeken voor vrouwen die
in het bezit waren van 'n voor- en achterklep en voorzien
van kantjes aan de pijpen . Er bestond 'n opbergzak met bandjes die om het middel werd vastgeknoopt om er een zakdoek
of geld in te bewaren . Men droeg dit geval op de onderjurk
zodat telkens als er iets te voorschijn gehaald moest worden
de jurk omhoog getild werd.
De roze majestueuze ballonachtige directoires waren monumenten op zich.
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Het verhaal gaat dat een, in het begin van deze eeuw, alom
bekende dame van lichte zeden, genaamd Appelesientje in de
Bredasche Keizerstraat in haar deuropening een enorme directoire had hangen waaraan een kaartje was gespeld met de
tekst: Wa ge nie in de etalage ziet, da vinde binnen.
Die directoires waren in de zomer van geweven katoen en in
de winter van molton. De dames droegen nog hemd j es van
katoen met kantjes en schoudersluiting.
Het schone geslacht droeg in die tijd geen b.h. maar wel
'n stijf corset met twee baleinen . De rijggaatjes en de
veter zaten aan de rugzijde hetgeen -de assistentie van 'n
hulpje veteraantrekker noodzakelijk maakte. Later toen er
wel b.h.'s gedragen werden mocht dit voorwerp niet in het
oog komen van de mannelijke familieleden. Er werden
slechts herstelwerkzaamheden verricht aan de intieme onderkleding als de mannen afwezig waren. Dit brengt mij
op 'n prachtig verhaal dat i k bij een bevriende familie
hoorde. Moeder was bezig een b.h. te herstellen toen zeer
onverwacht de opgroeiende zoon binnenkwam. Hij keek met
grote ogen naar het voor hem ondefinieerbare voorwerp en
stelde de logische vraag: "Wa is da voor 'n ding?" Waarop
zijn moeder antwoordde: "Dat is voor als ik pijn aan m'n
knièën heb". "Ja maar, da kunde toch nie mee lopen"
"Neeje, da hoef ok nie, ik gebruik da alleen maar in bed".
'n Schitterend voorbeeld van het toenmalige onvermogen
om de dingen bij hun naam te noemen.
En dan brak de avond aan, eindelijk rust. Moeder kon gaan
zitten. Het avondgebed met of zonder rozenhoedje was gebeden, de kinderen waren in bed gestopt, de thee voor
vader gezet en moeder kon gaan ..... kousen stoppen met
' t stopei . Enorme gaten, knollen genaamd, moesten dichtgemaakt worden, ondergoed werd versteld, broeken gelapt,
kleren vermaakt, jurkjes genaaid van op de markt gekochte
stof enz .. enz • . De lampekappen waren lichtbestendig, ze
waren zo gemaakt dat er een optimaal knus effect bereikt
werd en de dikke stof, de fr a n j e s en de tingels en tangels
verstoorden de zo noodz a keli j k e helderheid. Probeer dan
maar eens 'n draad doo r he t o og van de naald te halen .
Men was zo zuinig op de k ledi ng dat er pas afstand van
werd gedaan als niemand mee r kon zien waarvoor het gediend had . En dan no g we rd het als poetslap bewaard.
Tot zover de ellende u it het sprookje. De grote tovenaar
in de gedaante van d e wasmac h i nefabrikant verloste de
vrouw van haar slafel i jke arbeid . Het wassen is 'n wissewasje geworden. De ontw i kk eli ng van de eerste houten wasmachine tot zeer moderne comp uter gestuurde apparaat heeft
aan de dames van onze ti jd 'n s chat van vrije tijd geqeven .
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WEERZIEN MF:.T' BRABANr
door Kees T...eijten
Van de in Spanje wonende Hoogstratense kunstenaar Maurits
Bilcke ontving ik onlangs een lovende brief over Brieven
van Paulus met een mooi gedicht over zijn Kempen, zijn
Brabant.

WEERZIEN
door M:i.urits Bilcke.
Na vele jaren zag ik weer
de dennebossen, ' t ven, de hei
en 'k voelde mij plots als weleer
een jonge zwerver, vogelvrij .

Mede daardoor heeft de emancipatie een hoge vlucht genomen.
Wassepoester heeft he t gouden s c hoentje aangetrokken en
leidt nu 'n leven als een prinses.
Geen oma zal nog heimwee hebben naar de maandag van toen,
maar die linnenkast .. . ~. Tja, dat was pas 'n linnenkast.

Met dank aan mijn moeder Mevr . A . Soeterboek-Lempers uit
Ulvenhout, die gezien haar leeftijd van 85 jaar Volledig
op de hoogte was van bovenstaand historisc h gebeuren .
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(10)

Hooimaand
Als met St. Jan de linde bloeit (24/6)
Dan is tegen St. Jacob de ~ rijp (25/7)
Oogstmaand
Lieve vrouwke zonnes c hijn (15/8)
Dat voorspelt ons goede wijn.
Herfstmaand
Nu gie t de herfst in glanzend fruit
zijn zuur, zijn zoet, zijn sappen uit .

·,

In zon en regen, mist en wind,
maar liefst nog in de maneschijn
wou ik, verliefd en welgezind,
een zingend nachtegaalt j e zijn.
Hoe klonk weer ' t liedje dat ik zong
en opdroeg aan de mooie Mei?
' t Heeft geen belang meer ... Ach, so long!
' t Is lang voorbij, dat bos, die hei .••
En nu ik in mijn tuintje zit
beschaduwd door een rilde berk
en naar mijn vrouw kijk, gans ik ' t wit,
nu droom ik op haar kleed een zwerk.
Zo zilverblauw, dat ik herken
van toen ik met haar wandelen ging
lang ' t dennebos en ' t heideven.
' t Is daarvan dat ik zong .• . en zing.
En zingen zal het Brabants land
een lied dat ons het hart verblijdt
als ik met haar eens hand i n hand
ter poort des hemels word ge l eid.
En van daarboven zal ik dan
de Kempen, ja gans Brabant zien.
Al wat de Heer ons tonen ka n
zal zij met mij dan eeuwig zien.
Maurits Bilcke
Tervuren 1958.
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HET 1 7e-EElHIB WERETlUEUWS VAN GtNNEKEN EN ULVENHa!I' NU
"TUSSEN GRIMHUYSEN EN IDLFSIMR" OPNIEUW TE BELEVEN.

door W. Laarakker
Geschiedvorsing en het beleven van wat men in het verleden
aantreft zijn niet de gemakkelijkste opgaven die men zich
voor een practische beoefening van de heemkunde stelt .
Toch is het heel noodzakelijk om in heemkundige zin de
cultuurgeschiedenis te begrijpen. Door de kennis van het
eigen heem te vergroten, schept men zich een breder kader
van aanknopingspunten.
Het goed bekijken van oude kaarten is daarvoor een inspirerende bezigheid.
De tentoonstelling onder de titel "Volgens Van Goor .....
anno 1985" in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te
Breda, behandelend de historische geografie van het beleg
(1624-1625) van de stad onder Spinola, bracht een uitgebreide verzameling van oude kaarten onder de aandacht.
Daaronder was ook de belegeringskaart "Siège de Breda"
van de graveur Jacques Callot (1592-Nancy-1635).
Callot had deze kaart g e maakt voor Isabella, de landvoogdes voor de koning van Spanje in de Nederlanden.
De plechtige overgave van de stad door Spinola werd aan
haar gedaan.
Om deze overgave van Breda aan de Spaanse Infante tot het
eind van de tijd in her i nnering te houden, had de kunstenaar Callot met het "Beleg van Breda" een zinrijk en
pakkend verhaal willen tekenen :
Indrukwekk!end en schilderachtig "als het ware het uit de
pen van een dichter gevloeid. Zelfs voor onze tijd li j kt
de graveur daar nog volledig in geslaagd .
Het heem van "Paulus" op de kaart van Callot.
Met vele plaatsen in de omgeving van Breda heeft ook het
heem van "Paulus van Daesdonck" met de kaart van Callot
een interessant beeldarchief voor de zeventiende-eeuwse
geschiedenis gekregen.
Met veel meer details dan in de belegerde stad, staan op
de kaart van Callot de twee afdeltngen van Spinola's
hoofdkwartier aangegeven: het kamp van de infanterie op
de plaats waar we nu Ginneken zouden schetsen en de cavalerie waar thans Ulvenhout zou getekend staan. Beide
respectievelijk ten oosten en ten westen van de Bavelse
Broekloop. Het beekje bestaat nóg en komt zoals vroeger
ter hoogte van de Bieberg in de Mark uit.

Doordat er zoveel beroemdheden bij betrokken waren, . kwam
de belegering van Breda in het wereldnieuws . Er traden
veldheren bij op als Maurits, .Frederik Hendrik en Spinola, literatoren als Hermannus Hugo, beeldende kunstenaars als Snayers, Velazquez en Callot en een dichter
als Calderón. Door hen is het "beleg van Breda" in kunst
en wetenschap een bekende gebeurtenis geworden (1).
Om me t regionaal tourisme het vertrouwd geraken met de
geschiedenis van het e igen heem te bevorderen, worden er
callotpaden (2) geschreven. Met deze paden wordt het voor
een groot publiek mogelijk al fietsend en wandelend in
de natuurli j k e historie van de eigen omgeving inzicht
te krijgen tegen de achtergrond van de geschiede nis van
het landschap waarin Ca l lot zelf gedwaald hee f t en
waarvan hij on s een z o t r effend beeld heeft nagelaten.
Ulvenhout krijgt eind a ugustus het callotpad "Tussen Grimhuysen en Wolfslaar" .
Heemkunde te voe t en op de fiets.
Zeer sterk boeit miJ altijd de gedachte in een zelfde landschap te zijn en op dezelfde plaatsen te verwijlen als waar
de hoofdpersonen waren van het historisch verhaal, dat ik
mij voor de geest heb gehaald . Meer mensen hebben mij verteld een gelijke ervaring te hebben als zij zich met de
kaart van Callot voor hun eigen omgev i ng b e zighouden. Het
allereerst is dit ter sprake gekomen in het voorjaar van
1980. Een aktief groepje leden van "Paulus van Daesdonck"
maakte in het aloude en omstreden gebied tussen het "vermakelyck Dorp" Ginneken en de "goede Stadt" Breda, een
wandeling in Nieuw-Ginneken tussen Breda en Ulvenhout . (3)
Op de wegen en paden waarlangs we toe n wande l den, is uiteraard in de geschiedenis van Ginn e ken e n Breda heel wat
gebeurd. Maar geen gebeurt e n i s i s d o or bee l dende kunstenaars
en vlotte hanteerders van pen e n p e n see l zó i n de cultuurhistorie van o nze omgev i ng v astg elegd d a n het verblijf dat
Ambrosio Spinola, Marki e s los Balbazes (156 9 - 1630), hier
had tijdens zijn b e lege r ing i n 162 4 e n 162 5.
Vooral beeldende kuns te na ars als S n a y ers en Callot en ·cartografen (4), die in n a uwe same nwerk i ng me t d e courantiers
en pamflettisten ser ieuze e n te nde n sieuze be ric hten doorgaven, lieten ons •een beeld v n h t ze v e n tie nde eeuws e
Breda, Ginneken en Ulve nhout na , da v oor een popu lai re
wijze van geschiedbeoefen i n g u n i k is. Wi
zou daar nie t
van profite r en om op wa ndeli ng n n f i
s oc h te n ee n goed
uitgangspunt te hebben v oor i n tere ssan e g sprekke n o ve r
heden en verleden van eigen o mge v ing? Voor pelgrims e n
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toeristen is de vraag van "hoe-het-vroeger-was?" of "watooi t-ergens-eens-is-gebeurd? "het thema voor gesprekken
die men onderweg met elkander voert.
Zo ging het ook bij de excursionisten op de tocht langs
de Mark en het "Laatste ogenblik van het Bredase Leyke",
langs Bouvigne, door het Mastbos en over de Reeptiend.
Zo kan het gaan "Tussen Grimhuysen en Wolfslaar" (5).
Overal kan wel ie t s gememoreerd worden van die vermaarde
belegering waardoor in de zeventiende eeuw dit landschap
ontsierd werd met het hoofdkwartier van de beroemde veldheer. Hij had voor Breda een kwelling betekend. Om de geschiedenis van stad, dorp en streek wat meer populair te
maken, is het wel gunstig om de interessante beelden
uit het verleden bij de hand te hebben. Die historiografie behoeft niet de aandacht va n het heden af te leiden.
Gallotpadenauteurs leggen het he den in zin van "natuurlijkehistorie-langs-de-weg" in routebeschrijvingen en achtergrondverhalen met veel zorg vast. De bioloog drs. Bart
Husson heeft op dit terrein aan Wandelen 2 in Ulvenhout Z1Jn
deskundige bijdrage geleverd. Daarbij aansluitend zorgde de
heer M.P.C. Scheepers voor zijn fijnzinnige illustaties van
aardige bijzonderheden in Ulvenhout's landelijke omgeving.
Ir. W.J. Bonekamp c omponeerde het geheel tot een gezellig
leesbaar en uitstekend bruikbaar boekje om daarmee Ulvenhout langs enige uitgezochte paden, dreven en lanen te
verkennen.

Voer voor archeologen in Ulvenhou t "Tussen Grimhuysen en
"Wolfslaar" .
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........_ A is omgeving Grimhuysen, thans ongeveer R. K. Kerk aan de
Dorpstraat rio . 1 start van de wandeling.
B is omgeving halverwege he t voormal i ge "Chaamsche Herbergje"
en de "Prinsenhoeve" .
c is de omgeving van de Fretbrug . Punt 5 i n de omschrijving
in "Tussen Grimhuysen e n Wolfslaar" .
D is het kasteel Bouvigne omschre ven op de wandeling in
punt 7 .
E is op de kaart van Call ot het ten t enkampje van de veldheer
Spinola . Een beschouwi n g daarover vindt U in punt 8 van
de wandeling .
F is de vroegere Kerk van St . La urentius aan de Mark; thans
Hervormde Kerk .
G is een van de kwarti eren van graaf Jan van Nas s au, een
Spaans gezinde telg uit de fa mi lie van Willem van Oranje .
De ligg i ng op de r oute van o n ze wandeling zo u nog nader
bepaald moeten wo rde n
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Alle medewerkers hebben "Tussen Grimhuysen en Wolfslaar",
het nieuwe callotpad, vooral als een wandeling door de
historie van een stukje Ulvenhout gezien.

BRONVERWIJZINGEN
1. Lees hiervoor het pas verschenen boek van 1le Bre1lttse on1lerzoeker van
1leze periode, Dr. S.A. Vosters: •Het beleg van Breda in het wereldnieuw•, Eburon Delft 1987, prijs f 29,50 in 1le boekhanilel Breda e.o .
2. Tot op heden zijn vi•r callotpa1len verschenen :
Hade: • Van Stel ven tot <Ie Hellekant•, tel. 01626-5405 .
Wagenberg: •van de Hellekant naar de Kleine Schans•, tel . 01693-1209
Terheijden: •van 1le Kleine Schans naar 1le Grote Schans•, tel. 01693-1209
Geertru~1lenberg: "De sleutel van Bollaml", tel. 01621-12248
Het callotpa1I: Wanilele" "Tussen Grimhugsen en Pfolfslaar• is het vijfde
in tie serie callotp;itl•n in en om de Baronie van Bre1la. Verschijnt eind
augustus; dit pa1I is g111schreven door tl.J . Bonekamp en H . P . C. Scheepers.
3 . W. Laarakker, Spinola "•elf volghent!e met den geheelen legher/ghekoomen
tot Ginneken• . in: Brieven van Paulus, no. 30, 1980, blz . 71 e.v.; idem,
Ginneken tij1lens de belegering van Bre1la 1loor Spinola, augustus 1624,
Brieven van Paulus, no : 34, 1981, blz . 27 e . v .
4 . De z . g . Kaart van Callot is op openingstij1len te bezichtigen in 1le hal
van het gemeentehuis te Bre1la en in het Stet!el ijk en Bisschoppelijk
Huseum te Bre1la.
5 . Het callotpa1I: Wanclelen no. 2 is een nieuwe uitgave van 1le Heemkundekring Paulus van Daes<lonck. Het verschijnt oniler 1le titel "Tussen
Grimhugsen en Wolfsl••c" als vijf1le callotpad in tie serie callotpaden
in en om 1le Baronie v•n Bre1la. Het pa1I verschijnt ein1I augustus en
is geschreven en geteken1I 1loor W.J . Bonekamp en H . P.C. Scheepers .

a.JRSUSSEN OUD-SCHRIFI'

Het lijkt bijna onmogelijk, soms 'n sprookje, maar
steeds weer waarheid: onze kollektie groeit en groeit.
Zomaar plotseling komt er een oude hanglamp binnen,
niaar ook '•n plattebuis, oranjespullen, winkelinventaris enz. Geweldig!
In de afgelopen periode (15 mrt.-15 mei) kregen we
o.a. het volgende binnen.
Archief
Laatste Bredasche Krant (3-12-1966)
Bakkerij
Speculaasplank
Bibliotheek
Leesboeken uit begin deze eeuw, diverse kinderboeken

archiefdienst

Café
Brandijzer voor fusten, oude Viohy-fles, oude victoriafles, fles Brouwerij Gilze.

Stadserf 2, 4811 XS

Curiosa
Bijouteriedoosjes, oud-scheermes, lakkistje, hoedenspelden, 2 rijwielplaatjes, boordeknoopje, brille•doos.

De Gemeentelijke Archiefdienst Breda organiseert in het
cursusjaar 1987/88 ten behoeve van amateurhistorici,
genealogen, en andere belangstellenden cursussen noud-.s .c h.rift".
De deelnemers aan de cursussen leren het lezen en begrijpen
van 15e-18e-eeuwse documenten.
Veel aandacht zal worden besteed aan de lokaal-historische aspecten van de te behandelen teksten.
De cursussen zijn bestemd voor beginners en gevorderden.
Het aantal cursussen zal afhangen van het aantal aanmeldingen.
Inlichtingen en opgaven van deelnemers: Gemeentelijke
Archiefdienst Breda, Stadserf 2, 4811 XS BREDA, 076242401. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk in ieder
geval vóór 1 oktober 1987.

Elektra
Ouderwetse broodrooster
Geneeskunde
Dokterskoffertje, houten kruk, zwarte spuwbakjes
Grens
Vuursteen uit 10-daagse veldtocht
Imker
Oude honingpot
Kelder
Weckflessen, -ketel, -thermometer, vleesmolen.
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Keuken
Groene emaille koffiekan, mattenklopper, groentehakbord, lepe~rekje, . goots~eenborstel, wasborstel,
houten kammenbàkje, "snijbonenmolen, houten groenteschaaf, messen, theezeefje, keukenweegschaal, eier~
doppen, theezeefje met lekbakje, tondel-aanstekerpetroleumkan, houten botervormen. ·
Kleding
Kapkist met wol, knopen enz., rokverzwarende vlinder,
krultang.
Koninklijk huis
5 speldjes Beatrix-Claus, verlovingspenning, huwelijkspenning, complete serie Juliana Regina, boekje: Kinderen
schrijven Koningin, Beker 30-4-1987, tegel met Ned. wapen,
bierglas 10-3-1966 Beatrix-Claus, beker Juliana 1973, ansichten Juliana, jubileumbeker, grote foto Juliana-Bernhard, 30-4-'87-vaantje.
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Religieuze bibliotheek
bijbel, kerkboeken
Schoenmaker
zak schoenreparatie
School
5 taalboekjes, rekenboekje, Engels boekje, allerlei oude
schoolboeken, griffeldoos.
Slager
vleesmolen, worstmachine
Timmerman
Meethaak, takel, drijfriemkramme") guts, vijlen, raampennen.
Washuis
Wasketel, wasbak, gasbrander

Land- en Tuinbouw/Veeteelt
OUde landbouwspuit (1834), stenen ' ei, riek, aardbeienmand.

Winkel van Si nkel
16 kaarten met knopen, vele blikken, vele oude verpakkingen,
koekblikken, zakjes pijpstokers.

Maten en gewichten
Zwaar gewicht o.a. kramen en tenten, koperen gewicht.

De schenkers waren de heer, mevrouw of families:
J. Bastiaansen, M. Beugelsi A. v. Eijl, W. v. Gils,
J. v. Ginneken, J. Hamels, G. v. Herpen, Holsma, W.
v. Hooydonk, W. Langen, G. Mous, C. Oomen, J. Oomen,
C. Peeters, N. Peters, A. v. Rijen, Snoeren, J.
Soeterboek, v. Schendel, C. Schoenmakers, A. Verkooyen, alsmede de Oranjevereniging en de heemkundekringen Jan uten Boute (Etten-Leur) en Molenheide (Gilze)

Metselaar
WC-pot voor een ouderwetse-"plee".
Meubelmaker
Map met meubeltekeningen
Oudheidkamer
Armstoelen, klein olielampje, oude kamerlamp, reismandje,
kastkom, kapstokkleed, zeepverpakkingen, test voor stoof,
haarspelden, ouderwetse hanglamp, aansteeksprieten, stoffer, koperen snotneus, koperen beddepan, koperen wandborden.
Religie
Schilderij O.L.V. van Altijddurende Bijstand, 3 kerkboeken,
Gerardusbeeld, Theresiabeeld. Consoles, Corpus, Missiebusje,
Schilderij Theresia, Minibeeldje in huls, Mariabeeld, devotie-schilderijtjes.

ZIJ.NEREN ANJER va:>R HARRY BEEX

door Kees Leijten
Vrijdag 26 juni ontving Harry Beex, oud-voorzitter van
de Stichting Brabants Heem, uit handen van Prins Bernhard
de Zilveren Anjer als waardering van het vele werk op
cultureel gebied, dat Harry Beex heeft verricht.
Vele jaren was hij voorzitter van deze organisatie, die hij
met vriendelijkheid en begrip, maar met vaste hand regeerde.
Harry namens Paulus van Daesdonck proficiat.
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MUSEXJ.1 OPEN - WIE HELP!'
Het museum Paulus van Daesdonck blijkt bij onze leden,
bij de scholen in onze gemeente, de rest van onze gemeenschap en de gehele omgeving in een grote behoefte te voorzien.
Het aanwezig zijn tijdens de openinqszondagen, het rondleiden van groepen op verzoek, het schoonmaken en restaureren blijken echter een grote druk te leggen op de be~
stuursleden.
Daarom zou het bestuur gaarne mee r l eden van de Kring
inschakelen .
Daarom de volgende vragen:
A. Wie wil mede toezicht houden op een of meer van de
volgende data?
1987: 2 aug., 6 sept., 4 okt.,
nov . , 6 dec.
1988: 3 jan., 7 febr., 6 mrt., 3 apr., 1 mei, 5 juni,
3 juli, 7 aug., 4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.
Het is de bedoeling, dat U toezicht houdt tussen 14.00
uur en 17.00 uur en eventueel wat toelichting geeft.
Bel ons op welke datum of data wij U in mogen roosteren.
Er zal op elke datum minstens 1 bestuurslid aanwezig
zijn.
B. Wie mogen we opbellen indien we tussendoor, overdag of
's avonds 'n groep willen ontvangen?
C. Wie wil ons êén middag in de maand helpen met het schoonmaken?
D. Wie wil voor ons kleine reparaties of restauraties uitvoeren?
We zijn erg enthousiast over ons museum en de hulp van onze
leden. We rekenen ook nu op U.
Graag Uw telefoontje naar
Jan van der Westerlaken
61.25.55
61.27.42
of
Kees Leijten

HEmLIJK HEF.MKAMP '1'E AF.RGEN OP ZOCM
dOOr Kees Leijten
Van 12-15 augustus wordt dit jaar het 39e heemkamp van
Brabants Heem gehouden en wel in Bergen op Zoom.
Bergen op Zoom bestaat dit jaar 700 jaar als Heerlijkheid, vandaar het "Heerlijk"-heemkamp.
In het programma zien we donderdag o.a. een bezoek aan
de Cort Heiligers Kazerne , aan de militaire Rijschool
en het militair museum met vele oude voertuigen.
We fietsen naar het Ravelijn en de fortenfinie en bezoeken een beeldententoonstelling .
Op vrijdag een fietstocht naar het Markiezaatsmeer en
de Kreekraksluizen alsmede een stadswandeling.
Op zaterdag bezoekt het qezelschap o.a. het Markiezenhof.
Daarnaast uiteraard de nodige maaltijden, koffie- en
theepauzes en gezellig samenzijn.
Voor het eerst loopt er parallel aan dit heemkamp een
kamp voor jongeren dat activ i te i t e n rond het pottenbakken en het archiefwerk verme ld t . Me e r afgestemd op
jongeren tot 30 jaar .
We zijn benieuwd naar het re s u l t aat van deze primeur.
Voor slaapplaatsen kan worde n ge zorgd, maar caravans
en tenten zijn ook welkom.
De deelnemersprijs bedraagt f 160, -- voor drie dagen,
all in. (bankrek. 52 . 50.4 5.2 44 t. n . v. Kring).

BIJGELOOF (51)

Meer informatie kunt U ve r k rijge n bij de secretaris van
de Kring:

Als men de druiven bij nieuwe maan snoeit, dan sterft de
plant af.

Mw. N. Schenkenberg
(01640-36012).

Ierlandst r a a t 5

Bergen op Zoom
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VERSOIENEN (33)
dmr Kees Ieijten

BIBLicx;RAFIE J~ 12 (1)
dcx:>r Kees Ieijten

Begraven in en rond de Grote Kerk van Breda

In dit deel treft U de bibliografie aan van deze jaargang.
Evenals in deel 55 is er ook een lettercodering aan toegevoegd, die aangeeft waar het artikel over handelt 1)
De schrijvers van deel 1-60 zijn alfabetisch op achternaam
gerangschikt, en voorzien van een rangnummer.
De schrijvers in deze jaargang hebben een nummer gekregen,
dat volgt op de verbruikte nummers tot en met de elfde
jaargang.
De redaktionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje
vanaf 701.
Deze jaargang dus 761 - 765.
Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer, van elk
artikel wordt het deel en de pagina vermeld.
Door aan genoemde 12-cij.ferige code nog een lettercombinatie toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrieken
worden ingedeeld (1).

Opnieuw verscheen onlangs bij Boekmakerij Luyten te Aalsmeer
een boek in de serie "geest en steen", nu handelend over
graven in en rond de Grote Kerk in Breda.
Archivaris M. van Boven neemt ons mee naar het kerkhof voor
de welgestelden (huidige Torenstraat) en dat van de minderbedeelden aan de huidige Reigerstraat, de plaats waar noóit
zon kwam. Ook in de Kerk werd destijds begraven.
Breda kende nog meerdere kerkhoven. Door de godsdienststrijd
werden vele kapitaalkrachtigen echter begraven in Meerle. 1)
Daar kon het nog met pracht en praal. In Breda niet.
Uitgebreid gaat Van Boven in op de graven van de Heren van
Breda, waarvan de kerkmeerdere grafmonumenten bezit, o.a.
het bekende monument voor Engelbrecht II van Nassau.
Een plattegrond van de Kerk met plaatsaanduiding van de
monumenten, zerken en grafborden maken het boekje tot
een handzame gids b i j een wandeling door dit monument.
Begraven in en roncf de Grote Kerk van Breda, M. W.
Uitg. A . Luyten f 15,-- .

van Boven .

ULVENlKXJI' 700 JAAR (3) - WIE HELP!'?
Ter gelegenheid van het zevende eeuw feest van Ulvenhout, een dorp in onze gemeente organiseert Paulus
in de stal van zijn museum een tentoonstelling over
dit dorp.
We willen graag daarbij Uw medewerking.
Hebt U nog spullen, die U aan Paulus wilt schenken
om ook deze collectie verder op te bouwen?
we dénken aan alles wat met Ulvenhout te maken heeft.
oude aktes, krantenknipsels, geschriften, dorpsfoto's en
schoolfoto's, affiches carnavalsspullen, verenigingszaken, boeken over Ulvenhout, knipsels over Ulvenhout
en natuurlijk ook Uiltjes, het embleem van hec dorp .
Wilt U helpen onze collectie ~erder uit te bouwen?

UITSPRAAK (58)
Het geluk loopt met vreemde zinnen
Het een huis uit, het andere binnen

Straks zal de computer het nummer
552-080-063-115-BG-EH als volgt analiseren
552
080
063
115
BG
EH

J.C. van der Westerlaken
Kapucijnen 300 jaar in Meerseldreef
deel 63
pagina 115
Meerseldreef, gemeente Hoogstraten
Kloosters

De paginering van deze jaargang loopt als volgt:
61
62
63
64
65

1-48
49-96
97-144
145-192
192-240

Mocht U fouten of vergissingen in d e volgende bibliografie
konstateren, dan verneem i k het graag.
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006
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Archief van Paulu•
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062-095
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061-011
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077 Agenda 41
078 Kontributie 124)
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081 Advertentie publicaties
082 Aqenda 43
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084 Aqenda 44
085 Ad:ertentie publicaties
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087 Aqenda 45
088 Museum open
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026
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Beugels, M. R.W.
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001 Nieuwjaarsliedje
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001 Weerzien
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Hoofdredakteur (Kees Leijten)
042 Paulus van Daesdonck
043 Zalig Nieuwjaar
044 Jubilea
045 Op Beêvaart
046 Ulvenhout 700 jaar
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006 Feesten
007 De harde waarheid over Kerst.is
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Höngens, Theo
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002 Huiszegens in het bezit van Paulus
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Laarakker, Wien
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127 Genealoqie 111
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Lee, Anton van der
001 De Meimaand in de folklore
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064-173
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Mertens, Pater Wilfried ofm. cap.
021 De pot met drie oren
022 Op Driekoningen
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Melssen, .Jan
001 40 jaar Brabants Heem

Ha,Hg
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Naninck, Gemma
OOI Geen offerdier, maar een kerstbrood
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Rijsewijk, A.A.P. van <tl
OOI Kwartierstaat Petrus Leijten
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Schraanswaaye, Peer van de
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OOI Kerkelijke feestdagen

Ih,If

064-187
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Vé:>orzitter-.J.C. van der Westerlaken
077 Convocatie (301
078 Convocatie (311
079 Convocátie (32)
080 Kapucijnen 300 jaar in Meersel-Dreef
081 ·Ulvenhout 700 jaar
082 Convocatie (331
083 Honderd jaar Maria Hemelvaart Bavel
084 Convocatie (341
Wijnqaard-v. Bavel, E. v.d.
001 Oude versjes en liedjes 27/plekje bij molen
002
28/Hebt U een sigarenbandje?
Wielen, Cees van der ·
OOI Wierook en Missie
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OOI Heemkundekrinqen met Xroimie Arm
002 Comit~ Zonierzegels schenkt Alarm
003 Chocolade en Xwatta
004 cursus Historisch onderzoek
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006 Werken in het ·museum
007 Cursussen OUd-Schrift
008 cultuur en fiscus
009 Oudste beroep ter wereld I
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Verkooyen, Adam
015 Psychologie van den SllOkkelaar
016 Veesmokkel uit Nederland
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Soeterboek, .Jan
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001 Van Pennendijk iin (1)
002 VriendennWlllM!r Xnippenberq
003 Tijdschrift Brabants Heem
004 Heemkundig Weerbericht (53) Planten (7)
005 En Gij Sterre
006 Open Monumentendaq
007 Bibliotheek Brabantica Collectie
008 Jubilea
009 Kollektie Paulus van Daesdonck (57)
OIO Bijgeloof (48)
011 Oranje in 't goud
012 Uitspraak (55)
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OOI Heemkundig Weerbericht (54) Planten (8)
002 Op naar de 600
003 Verschenen
004 Nieuwjaarskaart
005 Harmonie Concordia 110 jaar
006 Post uit New York
007 Kollektie Paulus van Daesdonck
008 Oranje in 't Goud
009 Bijgeloof (49)
010 Archeologisch depot
011 A 58, 'n Landschap verdwijnt (12)
012 Aktie zomerzegels
013 Uitspraak (56)

VAN PAULUS
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Ic
Fb

Ea
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Ck,If
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062-051
062-074
062-074
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062-076 .
062-086
062-086
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062-090
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Da, Id
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063-099
063-100
063-108
063-111
063-114
063-114
063-125
063-127
063-136
063-136
063-137
063-144
063-144

Redaktie
001 Bavel anno 1920 in 1987
002 Genealogie (2)
003 Jubileumprogramna Brabants Heem
004 A 58, 'n Landschap verdwijnt 113)
005 Bijgeloof (50)
006 Heemkundig weerbericht (55) Plänten(9)
007 Personalia (14)
008 Kollektie Paulus van Daesdonck (59)
009 Uitspraak (57)'

Ba,Lf
Jn
Ha
Ce,Kd
Ia
Ic
Hg
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064-151
064-151
064-152
064-159
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064-175
064-181
064-189
064-192

Redaktie
OOI Boerenwoning nabij Ginneken
002 Bruidspaar door de voordeur
003 Kringen op bezoek
004 Heemkundig Weerbericht 56/Planten 10
005 Cursus "Oud Schrift"
006 Kollektie Paulus
007 Bijgeloof
008 Uitspraak (46)

Aa
Aa
Ld,Hf
Ic,Ke
Aa
Le
Ia
Je

065-214
065-212
065-212
065-234
065-240
065-241
065-244
065-246

Ic,Ke
Ai
Bf,Jg
Ik,Hl
Hh,Hj
Ak
Ic
Ck,Ic,Lf

informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
Nieuw-Ginneken. Bet staat internat ionaal geregistreer d onder ISSN-0166-0438.
et verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
oot vele kleine bijzonderheden en saill ante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerl ijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge"ante Nieuw-Ginneken.
Redaktie
Redakti e - adn!s
Oms laqtekeninq
Lay- out

C.J.M. Leijten en J .C. van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 - 61 27 42
J.A.M. Soe t e rboek
C.J.M. Le ijten

De heemlcundekrinq " Pau l us va n Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en koninkl ijk
erkend a l s vereniqinq op 25 november 1975.
De vereni qinq is i nqeschreve n bij de Kamer van Koophandel t e Breda onder nununer
v 282568 .
Sekret a riaat
Bankreke ninq
Girorekening

Vang 21, 4851 VL Ulvenhout, 076 - 65 38 94
52 . 18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
37.·13.31 1
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Ledenadministratie
Paulus van Daesdonck , Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM
De he emkundekring hee f t een ~igen heemkund ig museum op het adres Pennendijk 1.
lat museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en op
verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
A. Luijten
' t Hofflandt 36
Ulvenhout
076 - 61 29 26
A. Lodewijk
Vennekes 26
Bavel
0 1613 - 17 80
A. Ve rkooijen
Markweg 2
Strijbeek
076 - 61 31 55

l lSTUUR

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

van der Westerlaken
Leijten
J es pers
Luijten
Lodewijk
Grauwmans
Verkooijen
Langen

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penningme ester
technisch koördinator
medew. Galder/Strijbeek
medew. Bavel

(1984)
(1985 )
(1986)
(1984)
(1985)
(1986)
(1985)
(1985)

PUBLICATIES
1975 Monumentenboek j e
J.M.E.M. J espers (uitverkocht)
1977 Molen "De Korenbloem"
J . C. van der Westerlaken
1977 130 jaar Mariaschool
C.J.M. Le ijten
1978 Korenmolen "De Hoop"
B.J. Dirven, K.A.H . W. Leenders e.a.
1979 Drie eeuwen ker k in Ulvenhout
Dr. J.L. M. de Lepper
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken
B.J. Dirven, J.C. van der Westerl aken e.a.
1981 Driekwarteeuw Constantia
J .C. en R. van der Westerlaken
1982 David Tomkins
Drs . B.J.C. Verhoeven IB.v . P. 39)
1983 Veldnamen 1 - 20 (1 983-1986)
I r . Chr. Bui ks
1983 100 jaar school Galder
A. M.M. Verkooijen e.a . (B.v.P. 44)
1984 Carnaval in Oud- en Nw. Ginneken
Brieven van Paulus (46)
1984 Gouden Paulus
Redaktie e .v . a. (B.v.P. 50)
1985 Tussen Witte Wo lk en Anneville
J ac J espers
1986 Wandelen in Strijbeek
J ee J eaper s en Drs. Barry Verhoeven
1987 Kerken in Bavel
Dr. C. S.M . Rademake r SS . CC.
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot )
Ir. W. J . Bonekamp, M.P .C. Sc heepers
LmllAATSCBAP
Bet ve r en i g i ngsjaar van de heemkundekrinq l oop va n 1 september tot 31 augustus.
Naast dive rse heemaktiviteiten, l ezinqen, tentoonstellinqen e n excurs i es geeft
de krinq het tijdschrift "Brieven van Paulus • uit.
Bet lidmaatschap van de Krinq qe ldt voor he t gehe l e gezin e n bedraagt voor het
vereniqingsjaar 1986-1987 f 25,-- per j aar.

