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PAULUS 1 MUSEUM
Met enige plechtigheid is op dinsdag 20 december 1988
de notariële acte van de Stichting Paulus' Museum
verleden.
Het gehele tienkoppige bestuur tekende op het kantoor
van Notaris Van Bavel de acte.
De exploitatie van het museum is loskomen te staan van
onze heemkundekring, maar heeft in het bestuur een
personele unie.
Naast de heemkundekring Paulus van Daesdonck en de
Gemeente Nieuw-Ginneken zijn er thans een drietal
sponsors, die gezamenlijk de kosten trachten te dekken.
De exploitatie van een museum is duur.
Een drietal keurig uitgevoerde bordjes met de namen
van de sponsors hangen thans in het museum.
Ook in ons tijdschrift "Brieven van Paulus" zullen
de sponsors telkens vermeld .worden.
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In ons tijdschrift deze keer een boeiend verhaal over
Van Schermbeek, de man naar wie in onze gemeente een
straat genoemd is.
Ook het levensverhaal over de prachtige kist, die U
maandelijks kunt bewonderen in
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Als ondertitel zouden we kunnen gebruiken: De eerste
geëmancipeerde vrouwen.
Al voor het jaar 1000 traden dames van hoge adel in in het
klooster of stift van Thorn .
Op deze manier vielen vele gronden en goederen toe aan
Thorn. Zo zijn nogal wat goederen in het Markdal aan
Thorn gekomen.
Deze interessante materie verteld door de altijd boeiende
verhaaltrant van dhr. Knippenberg gelardeerd met prachtige dia's staat weer borg voor een echte Paulus avond.
Hier .moet U zeker van komen genieten.

Beste Heemvrienden,

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

Januari is voor Paulus wel een feest der herkenning geworden.
Op 8 januari is door oud-aalmoezenier v. Ginneken de tentoonstelling ov ~ r de verkennerij en de scouting geopend.
Velen zagen elkaar, vaak na lange jaren, weer terug.
Herinneringen werden opgehaald en ieder probeerde zichzelf op de oude foto's terug te vinden.
Buite~ werd voor het hijsen ,van de vlag nog eens het carré
gevormd, zoals we dat vroeger ook altijd deden.
Gerustgesteld dat, wat binnen te zien is, door Paulus goed
bewaard zal worden, gingen de ongeveer tweehonderd bezoekers
weer huiswaarts én mijmerden daar nog een tijdje na over
"de goeie ouwe tijd".
Bijna tweehonderdvijftig leden en aspirant-leden van Paulus
hebben met volle teugen genoten van de avond, die verzorgd
werd door Jan Jorissen m.m.v. de Rode Z ~ kdoek.
Een avond vol met oude herinneringen, sentiment en humor.
Opvallend veel mensen konden uit volle borst de liedjes
uit hun hoofd meezingen.
Jan Jorissen, Jan Soeterboek, Roeland Stoop en Pieter van
Ginneken kregen na afloop terecht een ovationeel applaus.
Ik denk, dat we deze mensen weer moeten zien te strikken
voor nog eens zo'n avond. Een thema zal wel te vinden
zijn.
In de maand mei gaat de heemkundekring met de bus naar
Thorn, het witte stadje in Limburg.
Thorn heeft ook in onze streken in het verleden een
belangrijke rol gespeeld.
Wij hebben dhr. Knippenberg bereid gevonden om op maandag 13 maart om 20.15 uur in de Fazanterie een lezing
te verzorgen over Thorn onder de titel: Adellijke stiftdames en vrome begijntjes.
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~- . van der Westerlaken
____--- voorzitter.

FAMILIENAMEN
Voor de negende maal presenteert Christ Buiks in deze aflevering van Brieven van Paulus zijn rubriek "familienamen".
Het is eén poging om de familienamen van onze leden te
verklaren.
Christ Buiks, een authoriteit op dit gebied, kan echter
niet elke naam verklaren,, daar ze soms 'n vervorming
zijn van een buitenlandse naam of 'n buitenlandse verklaring hebben (b.v. Lagache=de ekster in het dialect
van Picardië).
Indien uw naam naar Uw mening niet goed verklaard is,
reageer dan zo spoedig mogelijk via de redaktie.
Christ Buiks zal zijn reeks beëindigen met deel 10
in het volgende nummer.
r'n deel 11 worden alle reacties verwerkt, alsmede
de namen van onze nieuwe leden.
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Sfeervolle opening tentoonstelling Paulus van Daesdonck
over verkennerij
door Ben M3.rtens
Op zondag 8 · januari was het zover dat de reeds lang
aangekondigde tentoonstelling in het museum van Paulus
van Daesdonck aan de Pennendijk in Ulvenhout een feit
werd. Om half twee die middag heette Jan van der Westerlaken de genodigden van harte welkom. In het bijzonder
kapelaan van Ginneken, die als oud-aalmoezenier van de
verkennerij in het verleden zijn historische sporen meer
dan verdiend had.
De aanzet tot de huidige tentoonstelling over de verkennerij is met name door kapelaan van Ginneken gegeven.
"Kapelaa van Ginneken belde ons op een gegeven moment
op met de vraag of wij belangstelling hadden voor enkele
fotoalbums over de scouting in Ginneken in de jaren zestig.
Dit gegeven en het - toch trieste feit - dat de scouting
onlangs in Ulvenhout met haar activiteiten is gestopt,
heeft er toe bijgedragen dat we nu vandaag getuigen zijn
van de opening van deze tentoonstelling over de verkennerij in Nieuw-Ginneken", aldus Jan van der Westerlaken.
Van der Westerlaken schetste vervolgens nadrukkelijk dat
het niet : alleen ging over een expositie van de scouting
in Ulvenhout, Bavel of Galder/Strijbeek, maar legde uit
dat het vanwege de historische verwevenheid met name ging
over de verkennerij in geheel de gemeente Ginneken en
Bavel.
Terecht noemde hij in zijn inleiding de namen van de zo ~
genaamde pioniers uit de Ginnekense scouting: Janus van
Nijnatten ,en Ad van Heusden. "Dankzij · hen is de welpengroep opgericht in 1935 en de verkennerij iri 1936. Maar
daar is onduidelijkheid over", aldus Jan van der Westerlaken. Hij deed een nadrukkelijke oproep aan de aanwezigen
om "logboeken en verhalen uit het verleden aan Paulus
te geven of mee te delen waar ze zijn, opdat een geschiedschrijving uit die periode gerealiseerd zou kunnen worden".
Aalmoezenier
Vervolgens was het woord aan oud-aalmoezenier van Ginneken,
die 17 jaar lang de scouting pastoraal had begeleid.
"Toen ik hier in 1947 werd benoemd waren de groepen van de
verkenners en de welpen net opgericht. Ik heb die geweldige
periode van de opbouw gelukkig mee kunnen maken.
Daar op volgend zelfs de periode van de oprichting van de
gidsen en kabouters".

Waar een ieder tijdens de korte toespraak van k apelaa n
van Ginneken op wachtte gebeurde: het vernoemen van
enkele korte gebeurtenissen in het grijze verleden. "W ie
herinnert zich niet de patrouillewedstrijden in Overasse lt, waar we een zesde of zevende plaats behaalden?
En ook moet ik duidelijk op dit moment denken aan de
kampen in Zuid-Limburg met de gehele geuniformeerde
jeugdbeweging. We meenden toen een goedkope bus uit
Ossendrec ht op de kop te hebben getikt.
Maar goedkoop is duurkoop, want dit vehikel liet ons halverwege mooi in de steek. Ook wil ik U in herinnering brengen
het kamp met de verkenners in Malmedy. Daar aangekomen
was de door ons gereserveerde weide bezet door een andere
groep. Geen nood. We namen de weide ernaast in, waarvoor
we nooit of te nimmer een rekening hebben ontvangen.
Tot slot, graag nog even een korte terugblik op de blokhut
aan het Mierlo's mastje en de zolder van het patronaat.
onvergetelijke tijden in een prettige sfeer. Geweldig".
Uit: Weekblad Nieuw-Ginneken
d.d. 12-1-1989 ,

Verkenners in carré bij het hijsen van de vlag ,
foto : Jac Bax
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Tentoonstelling scouting geopend hij Heemkundekring
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door 'Iheo Höngens
Hierna open de oud-aa l moezenier A. van Ginneken , die
van af 194 7 zeventien j aar lang de stimulerende kracht
in de parochie Ul venhout voor verkenners, welpen , gidsen
en kabouters was, de tentoonstelling met het hijsen van
de scoutingvlag bij de ingang van het Heemkunde Museum.
Binnen riep de groep De Plattebuis, met muziek en Zdng
de o u de sfeer op met kampvu urliederen.
I n de expositieruimte zijn talloze foto ' s te bezichtigen,
vooral vanaf 1955 , van installaties van verkenners en
gidsen, van kampen of van bijzondere gebeurtenissen .
Er zijn uniformen van vroeger, maar ook van de laatste
tijd tentoongesteld van verkenners, welpen en kabouters.
De vroegere vlag van de St. J acobs groep voor verkennerij
en de Maria Goretti gr.oep van de gidsen hangt broederlijk
aan de muur, naast de laatste vlag, die tot voor kort
nog diende : de scoutingvlag Ulvenhout.
In de vitrines liggen oude stafkaarten, kaarten met
morsetekens en voorbee l den van knop en zoals de paalsteek en de platte knoop. Maar ook oude boeken o ver
" Verkennen voor jongens" en "Zonnig spoor" en avontuurlijke leesboeken van toen over verkenners zoals:
"Verkenners in gevaar " van H.J . de Bont. Een aparte
vittine is ingericht voor de wereldjamboree , die in
1937 in ' Nederland gehouden werd .
De tentoonstelling is op elke eerste zondag van de
maand tot de zomervakantie te bezichtigen van 14.00~7 . 00 uur in het Heem #museum aan de Pennendijk te
Ulvenhout.

DE STEM MAANDAG 9 JANUARI 1989
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Binnen niet al te lange tijd zou er een boek over de
geschiedenis van de verkennerij en scouting in NieuwGinneken en Ginneken geschreven moeten worden.
Dat zei de heer Jan van der Westerlaken, voorzitter van
de Nieuwginnekense Heemkundekring Paulus van Daesdonc k,
zondagmiddag bij de opening van de tentoonstelling over
de scouting. " Straks is al het waardevolle materiaal
over deze jeugdbeweging van weleer verloren . We hebben
al veel verzameld, maar logboeken en andere gegevens
zijn nog steeds welkom ".
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PAULUS VAN DAESDONCK
Avond met Jan Jorissen en Jan Soeterboek
door Elly Zwijnenburg
Maandag 23 januari organiseerde de Heemkundekring Paulus
van Daesdon ck een avond in zaal Bruininks te Bavel.
Deze avond stond in het teken va n de tweede wereldoorlog.
Jan J orissen, een goede bekende voor vee l Nieuwginnekenaren,
ver telde, declameerde en zong samen Jan Soeterboek hierove r. Hij werd muzikaal begele i d door het trio "de rode
zakdoeken", bestaande uit Jan Soeterboek , Pieter v.
Ginneken en Roeland Stoop.
J an had zijn programma eigenlijk in drieën gedeeld: de
mob ilisatie , de oorlogsjaren en de bevrijding. Hij begon
met te vertellen over zijn jeugd in Bavel en hoe tevreden de mensen daar vroeger waren. Daarbij zong hij enkele
liedjes o.a. de hond van dokter Bijnen, Olieslagers, Toen
ik nog een junkske waar en Blonde ontrouwe Katrien.
Van lieverlee kwam hij al verhalend di c hter bij de
mobilisatie en hij wist nog, dat de kinderen van Bavel
in di e tijd losse flodders gingen zoeken op de Bavelse
hei, die toen nog hei was.
De mobilisatie is een feit geworde n. Met soldatenpetten
op uit die tijd (uit het museum Paulus van Daesdonck)
zong Jan o . a. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad, Tuss en de grens van niets en niemandsland,
O sergeant en samen met Jan Soeter b oek : Voorop daar
loopt de kapitein, ki ka kapitein, Wie heeft er suiker
in de erwtensoep gedaan en Waar is de knoop van de
kraag van de jas van korporaal van de week.
Veel lie djes werden enthousiast meegezongen door de
aanwez igen " Daarna vroeg Jan zich zingend af wat onze
patriótjes eten als zij in het leger zijn en meteen
daarop schoot hem het antwoord te binnen: Rats, kug
e n b o n en: 1
Na de pauze ging het programma verder met de oorlogsjaren. J an begon met een zelfgemaakt lied over de
lOe mei 1940. Veel liedjes uit die jaren waren volgens
Jan ni et op papier bewaard gebleven , maar wel in zijn
hoofd. Tu ssen zijn conference door zong hij o.a.
De Dui tsers moeten lere n zwemmen, Mijn makkers zijn
vertrokken, Moet je in Duitsland we rken en ook eigengemaakte teksten op vaderlandse liedjes.

Jan Jorissen en z 'n assistenten. Jan Soeterb oek, Kees Jansen, Pieter van Ginneken en Roeland Stoop,
wisten met hun liedjes 'n bomvolle zaal Bruininks in Bavel kostelijk te vermaken.

Vlak voor de invasie door de Amerikanen en Canadezen,
vertelde Jan, werden de volgende liedjes gezongen:
Als op Sicilië de Britse bommen vallen, Hij komt wel,
hij komt niet, ik tel mijn knopen en O breng mij terug
naar voor de oorlog was en Op de hoek van de straat.
Dan komt, de hemel zij dank, de bevrijding.
Daarop had Jan een eigengemaakt lied op de wijs van
"de kleine man". Ook zong hij: Rómmel maakt zo'n rommel,
Jansen blaas eens wat, waarbij Kees Jansen de bas blies,
Trees heeft een Canadees, Papa kwam uit Duitsland en
Hollandse meisjes .kijken geen Hollandse jongens meer
aan en aan .het .eind van de avond vroeg hij zich af:
En wat doen ze met de keizer van Japan?
Het was een kostelijke avond geworden. Vee l mensen waren
er naartoe gekomen, de zaal zat dan ook barstens vol,
om nog eens op een n os talgische wijze deze jaren te
laten passeren. Dit was de tweede keer dat Jan Jorissen
zo'n avond verzorgde , maar iedereen hoopt dat hij het nog
eens zal doen, want het was in één woord gewe ldig.

*Weekblad Gemeente Nieuw-Ginneken
cl . cl

1-2 -1989
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FAMILIENAMEN (9)
door Ir. Orr. Buiks
TAKKENKAMP
Een kamp is een oostnederlands woord voor "afgesloten stuk
land", hier omsloten met een heg. Of moeten we in het eerste
lid familienaam Tak zien?
TEIRLINCK
Zou een patronym op ink kunnen ziJn (Winkler, p. 40).
De naam komt echter ook in Vlaanderen voor, waar men vormen met ink toch niet mag verwachten. Eerder iemand die
met teerlingen speelt, een dobbelaar.
TEMMERMAN
Timmerman.
TETERING, VAN
Afkomstig uit het dorp van dié naam. De familienaam Van
Tetering komt vrij weinig voor vgl. met bv. namen als Van
Gils, Van Alphen, Van Riel etc. Echter weer meer dan
Van Breda.
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TUIJL, VAN
Afkomstig uit Tuil in de Betuwe.
UNEN, VAN
Afkomstig uit Nuenen of Unen.
VALKENBURG, VAN
Verschillende dorpen heten Valkenburg, bv. Valkenburg in
Zuid-Limburg, Zuid-Holland.
VANDEPOEL
Wonende bij een poel. De schrijfwijze is Belgisch.
(Vandepoel in plaats van: Van de Poel).
VELDEN, VAN DE
Veld is een zeer veel voorkomend element in veldnamen,
vooral in het oosten van Noord-Brabant.

TEUNISSEN
Patronym bij Antonis.

VELTHOVEN, VAN
Herkomstnaam.
Opvallend is dat er vooral herkomstnamen zijn van plaatsen
uit het oosten van de provincie.
Dit duidt op een belangrijke trek door de eeuwen heen van
het oosten naar het westen (het westen was rijker) .

TÊUNS
Idem

VELTMAN
Veldman betekent landbouwer. Ook landman heeft die betekenis.

THORING
Afkomstig uit Thüringen.

VEN, 'VAN DER
Wonend bij een ven, of meer waarschijnlijk uit één van de
vele gehuchten met de naam Het Ven.

TILBURG, VAN
Afkomstig uit Tilburg.
TIMMERS
Verkorte vorm van Timmermans?

VERDAASDONK
Afkomstig van Daasdonk bij Galder of van een ander Daasdonk,
bv. bij Oost-Malle of Weelde.

TINSELBOER
Deze naam was in Noord-Brabant in 1947 nog onbekend.
Zonder oude vormen moeilijk te verklaren.

VERGOUWEN
Mogelijk afkomstig uit een gebied met de naam de Gouwen,
zoals b.v. onder Rijsbergen. Goud, gouw betekent in de
toponymie , "onvruchtbaar" (bijvorm bij gelt).

TONNAER
Mogelijk gevormd uit Tolnaer, dat is iemand die tol int.
Vroeger stonden er op veel plaatsen tollen, ook in de
Baronie.

VERHAGEN
Van der hage. Een persoon wonend bij een haag of afkomstig
uit een dorp met die n a am. Princ e nhage heette eeuwe nlang
kortweg Hage .
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VERHEES
Hees betekent oorspronkelijk "jonge beuk", later "struikgewas". Hees komt in diverse dorpen als gebiedsnaam voor,
b.v. in Oosterhout, Princenhage.

VERSCHUEREN
Zie Schuurmans
VERSCHOREN
Zie boven

VERHEYEN
Van der heyde.

VISSERS
Beroepsnaam

VERHOEF
Van de hoef, dus afkomstig van een hoeve, boerderij.
Hoeve heeft in de Baronie oorspronkelijk de betekenis
"stuk land van 12 bunder", later krijgt het meer de
betekenis "grote boerderij".

VLAMINCKX
Afkomstig uit Vlaanderen. In de Baronie was Vlamings,
Vlemings etc. een frequent voorkomende familienaam.
Ook Vlaandermans.

VERHOEVEN
Van der hoeve. Zie Verhoef.
VERHULST
Van der hulst, dus wonend bij een gebied met de naam
hulst.
VERKOOYEN
Van de kooy, dus wonend bij een kooi of in een kooi.
Het kwam wel eens voor dat mensen bij een boerderij
in bv. een bakhuis woonden.
Met kooi bedoelt men ·.meestal een kooi om wagens onder
te zetten.
VERMEEREN
Afkomstig uit Meer of wonend bij een ander meer
VERMEULEN
Van der molen.
VERMEY
Deze familienaam was in 1947 vooral bekend in Klundert.
Ook Vermeyden komt als familienaam voor. Moeten we denken
aan van de Hameide, dat is van de slagboom, dus wonend
bij zo'·n slagboom?
Hameide komt als woord voor slagboom in de Baronie wel
voor.
Of is de oorspronkelijke vorm Van de Mei=van de Made?
VERSAEVEL
Van de zavel. Zavel betekent (wit)zand.

VOERMANS
Deze familienaam kwam vooral in Gilze voor. Beroepsnaam.
VOESENEK
Afkomstig van een plaatsje Fusznack in de Alpen:
VOETEL
In 1947 alleen bekend in Den Bosch. Moeten we vergelijken het middelnederlandse Voetelinc met betekenis o.a. "voet of zool van een kous" dan wel "dijkvoet"?
VOLKER
Deze naam hoort bij de oudgermaanse persoonsnaam
Folkert, Volkaart.
VOORT,· VAN DER
Wonend bij een voorde of in een nederzetting Ter Voort.
VOSKUIL
Afgeleid van een veldnaam. Kuil voor het vangen van
vossen.
VRIES, DE
Zeer frequente familienaam. Afkomstig uit Friesland.

Reacties
Indien u nadere verklaringen hebt over Uw naam, dan horen we cfat graag
op ons reclaktie-a<fres.
In aflevering 11 gaat clhr. Buiks daar nac!er op in.
Ook cle namen van nieuwe le<fen worden in aflevering 11 besproken.

Reclaktie.
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIN:IBN UIT HET LAND VAN PAULUS (5)
verzanEld door Jan Bastiaansen.
DANSENDE KONIJNEN OP HONDSDONK
Tante Wies Beenen, een oude tante van miJn vader,
moest nogal eens op de Hondsdonk zijn.
Als ze daar naar toe ging moest ze over een
klippelbruggeske waarvan ,de leerlingen met kruislings gespijkerde houtjes gemaakt waren.
Even voorbij de brug moest ze dan langs de 1JSkelder waar de baron zijn levensmiddelen in bewaarde.
Vlakbij de ijskelder, zo'n stap of tien daar vandaan was een grafkelder.
Als tante daar in de buurt kwam, kwamen er een hoop
witte konijnen uit de ijskelder en gingen op de grafkelder dansen. Tante Wies was daar verschrikkelijk
bang van.
Thuis gekomen vertelde zij haar verhaal, waarop
enkele vrouwen besloten om eens mee te gaan.
Aangekomen bij de ijskelder was er niks te zien.
~En toch is het waar" zei tantte Wies, het is
iedere keer, maar als chet vrouwen •beneden de vijftig jaar zijn komen de konijnen niet, maar zijn
ze ouder dan komen ze wel.
Toen gingen er andere vrouwen mee en toen kwamen de
konijnen wel en gingen gemoedereerd op de grafkelder
dansen.
Die het nog wil zien die kan gaan kijken, de ijskelder e'n de grafkelder bestaan nog.

SHCWR.ca.1.

door Kees Leijten.

•

Enkele jaren geleden konden we regelmatig genieten van
het NCRV-programma showroom. Een programma over mensen
in onze samenleving.
Ook Sjoke Jansen uit Grazen, het meest zuidelijke buurtschap in de gemeente Nieuw-Ginneken, verscheen op de T.V.
Sjoke Jansen leeft in haar historische boerderijtje nog
zonder kachel, maar met open vuur. Je waant je er vele
jaren terug.
Als we Ben Martens in het weekblad Gemeente Nieuw-Ginneken
(18-1-'89) mogen geloven zal de reportage herhaald worden
op dinsdag 11 april a.s. via Nederland I.
En waarom zouden we Ben niet geloven?
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THOORNSCHE MARKTPRIJS DER R<X'iGE (6)
door Kees I.eijten
Pachten, renten, cijnsen werden in onze streken
vroeger meestal in rogge voldaan.
Ten behoeve daarvan werd door de Bredase Magistraat
jaarlijks de priJs van de rogge vastgesteld.
De abdij van Thorn had in onze gebieden vele eigendommen.
Niet zonder reden werd de roggepriJs dan ook "Thoornsehe
Markprijs der Rogge" genoemd.
De oudst bekende vaststelling was in 1535.1)
De prijs is · het gemiddelde van de roggeprijs op twee
dinsdagen vóór en één dinsdag na St. Lucia (13 december).
In 1988 was dat dus op 29 november, 6 en 20 december.
Voor het eerst werd .dit jaar gebruik gemaakt van de
diensten van de Ettense molenaarszoon Piet Coppens,
vice-voorzitter van de plaatselijke heemkundekring
"Jan uten Houte".
e
Na publicatie van de 450 marktprijs (1984) deelde
het Bredase gemeentebestuur ons mede, dat dit de laatste
publicatie was.2)
Wel wordt de prijs nog jaarlijks vastgesteld.
Getracht wordt echter om de laatste rogrente af te
kopen. 3)
Dit zou een jammerlijke beslissing ·zijn, daar
Breda de laatste stad in Nederland is die deze traditie nog bezit.4)

DIALEKT ABC ( 9)

door Kees van Alphen (Ulvenhout)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
R
S
1'

Abollig
Brustig
Chappy
Dries
Entelen
Fets
Gelt
hukkeltje
Igt
Juksel
Kibus
Loep
Muntel
Nirken
Opstaoi
Perkel
Rouwlok
Steeke
Tuier

V Vermats
W Wiès
Z Zul

Dit jaar werd de prijs echter opnieuw vastgesteld.
Gaarne bieden wij de bijbehorende publicatie de
Gemeente Breda aan .

BEKENDMAKINGEN

Wellicht zou het aanbeveling verdienen als het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken de huishuur van ons
museum voortaan jaarlijks uitdrukte in de Thoornsche
Marktprijs der Rogge.
Even omrekenen gaat met een rekenmachine snel genoeg
b.v. f 200,--= 6,5 Bredase Veertel in 1989!
Een nieuwe traditie zou voortbouwen op die van 1535!

1)
2)
3)
4)

Zie
Zie
Zie
Zie

B . v . P _ 51 P - 165 art _ J . M. F. IJsseling
B . v . P . 57 p. 64 brief Gemeentebestuur
B . v . P . 57 p . 68 art . Dr . W. Tijms .
ook B . v . P _ 58,63, 68 art i k e len van mijn hand .

*

ongewoon ruw
vruchtbare periode bij een varken
onooglijk mannetje
weiland bij de boerderij
zeuren om gelijk te krijgen
klap
vrouwelijk varken
zeer klein stapeltje hooi
Eg
jeuk
klein kalf je
lummel
koptouw voor een koe
herkauwen
op z'n dooie gemak
middenpaal bij grote schuurdeuren
iemand die ruw met dingen omgaat
akker bij de boerderij
paal met touw om een kalf aan
vast te zetten.
de een na de ander
touw om de nek van een koe
boomstam (of balk) als scheiding
tussen staanplaats en voergoot
in een koeienstal.

breda

Thoornsche MarktprlJa der Rogge 1988
Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten
de Thoornsche Mar_ktprijs der Rogge over het jaa( 1988
vast te stellen op f'35"70ller hectoliter, zijnde /30,60,per
Oude Bredase Veerle!.
·
Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Lucia (13 december).
·
Voorts wordt aan een leder, clle - op welke wijze dan ook gebruik maakt van, ol anderszins belang heelt bij de jaarlijkse vnstslallin!J van de Marktprijs, verzocht dil binnen 6
weken schrillelijk aan ons kenbaar te maken.
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KOPPERMAANDAG 1989 (9)
door Kees Leijten
Voor de zestiende maal verscheen maandag 9 januari
de Koppermaandagprent, een relatiegeschenk van de
Westbrabantse afdeling van het K.V.G.O. (Koninklijke
Verbond van Grafische Ondernemingen).
Op maandag na "Dartiendagh'·' (Driekoningen) drukt de
drukker reeds vele eeuwen een prent voor zijn relaties,
een prent die Koppermaandagprent genoemd wordt (1).
Deze keer maakte de jonge graficus Frank van Stokkum
naar een oude foto uit het Drukkerij-museum te EttenLeur met moderne technieken het beeld van een drukkerij,
ouderwets naast modern, zwart naast moderne pasteltinten.
In 1974 verscheen na vele jaren deze prent weer op
Verloren Maandag of Koppermaandag.
In 1989 was het voor de zestiende maal, dat o_a. de
burgemeesters van Breda en Etten-Leur de prent offici'éel
aangeboden kregen.

(!)
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c..

1) Zie "Koppermaandag", acht artikelen van mi]n hand
in de B.v . P . 26,31,36,41,51,58,63 en 68 .

0

~

KOPPERMAANDAG . 1856.
Hulde

aan de Boekdrukkunst.

Komt, liroc1lers ! laat een blijtle11 zio
Oos feestgenol ,·erhoogcn,
't Genoegen van 011s zamenzijo
Straal' uit ons aller oogen ! Zijn Ccest1lag brengt oos weêr te zaam,
Vereeren wij -dao Costers naam!

/

noemt boektlrukkunsl dus op haar feest.
Vereert haar stoute kr;ichten !
Haar dankt tie onsterfelijke geest
Vereedling van ge1lachten,
Want waar zij haren zetel zet,
Daar heerschen orde, regt eo wet.

Zij spreekt orakels voor den staat
Op duo papieren hladeo,
Versterkt tie wij,heicl in den raad,
Ontvonkt tol groote daden,
En wat het schramlerst brein vermag.
Steil zij i11· onvergangbren dag.

0 spreitle tlus haar nijvre kunst
De waarheitl allerwegen !
Dan strekt zij 't dierbaar vaderland
Ten onwaardeerhren zegen;
D:ui sticht zij, door den uutsten drol;.,
De welvaart en het volksgeluk!
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ADRIAAN JOHANNES VAN SCHERMBEEK
DE MENS ACHTER DE STRAATNAAM
door A.J. Spierings
Nieuw-Ginneken is een gemeente die nauw met het b os
en de bosbouw is verbonden en daaraan een d ee l va n h aar
groei, welvaart en welzijn heeft te danken. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat bij de naamgeving van nieuwe
straten of pleinen werd gedac ht a an een figuu r die voor
de Ulvenhoutse bossen en voor de bosbouw in h et algemeen,
van betekenis is geweest.
Het geven van straatnamen is een van de ~iss c hien minder
belangrijke, problemen die zich voordoen, als dorpen
of steden een groei onderhevig zijn. Kerk en school,
raadhuis én molen zijn natuurlijk al lang verno emd.
Het ligt dan voor de hand om oude veld- e n
akkernamen aan de vergetelheid te ontrukken. En als
alle leden van het koninklijk huis aan de beurt zijn
geweest, worden ook de min of meer bekende perso nen
uit de geschiedenis van stad of dorp met een straatnaam vereerd. Maar het vervelende is dat het vo lk dat
in die straten woont niet altijd weet wa t voor persoonlijkheid en welke verdiensten er achter zo'n schuil gaan. Als zo'n naam begint met burgemeester, pastoor,
jonkheer of prins geeft dat al een indicatie.
Dit is echter niet het geval met de persoon, waarvoor
wij nu enige aandacht vragen.
Aangezien zijn leven gewijd was aan de bosbouw is de
situering van zijn "laan", aan de rand van het bos goed
gekozen.

- Adriaan Johannes van Schermbeek, houtvester 2e kl asse
*Heer 8 - 11-1855 +Wageningen 18 ·4-1915
Beate Emili e Augusta Wolff
*Usadel ( DJ 14 - 6 - 1855 + ' s Gravenhage 1 2 - 11 -19 34
Het ech tpaar woonde van 1891 - 1899 te Ginn eken resp .
o p A 339 bis, A 91 en A 17 .
fo to G A

Nw _-Ginneken

Het was op aandringen van de toenmalige wethouder Struys
dat in maart 1953 de naam BOSRAND werd vervangen d oor
VAN SCHERMBEEKLAAN. Struys refereerde daarbij aan de
grote verdiensten van Van Schermbeek voor de verbetering van bodem en waterstaatkundige toestand van het
Ulvenhoutse bos en aan zijn leiding bij de aanleg van
het Prinsenbos en Nepveubos op de domeinheide van
Gilze en Chaam.
In Breda en ook in de vroegere gemeente "Ginneken
en Bavel" is hem de eer van een straatnaam nooit gegund, hoewel hij ook in het Mastbos zijn sporen ruimschoots heeft verdiend en er in die omgeving veel
nieuwe wegen en lanen werden aangelegd.
Hebben we dan toch met een omstreden figuur te maken?
Op zich niet onbegrijpelijk, want iemand die nieuwe
inzichten heeft en de traditie met daadkrachtige maatregelen te lijf gaat, wekt weerstanden op.
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"'- Podsolprofiel nabij
Blauwe Kamer

Een niet alledaagse levensloop
Adriaan Johannes van Schermbeek werd in 1855 te Heer
bij Maastricht geboren, als jongste uit een gezin van
9 kinderen. Zijn vader was hier verzeild geraakt als
kapitein bij het leger. Zijn .moeder, een geboren Sodenkamp,- had in Breda het levenslicht aanschouwd.
Ook haar vader bekleedde een functie :bij het leger ;
hij was kapitein bij de rijdende artilleri e in deze
vestingstad. De jongste zoon zou echter zijn toekomst
niet in het militaire bedrijf zoeken.
In een veelheid van lezingen, artikelen, excursies en
congresbezoeken heeft hij zijn ideeën uitgedragen en
verdedigd. Met grote voortvarendheid trok hij ten strijde tegen het conservatieve beheer en nam vooral maatregelen ter verbetering van de zieke bodem. Volgens hem
had het jarenlange onderspitten van de zuur reagerende
plantengroei en de zure humus, in d e ondergrond een
harde oerbank doen ontstaan. Het waren vooral de mossen,
de bosbessenstruiken en de andere veenvormers, die samen
met de eenzijdige aanplant van naaldbomen deze onrustige
bodem hadden doen ontstaan. In die dagen wist men nog
niet dat de meeste van deze podsolprofielen waren ont staan door een eeuwenlang proces van uitloging van arme
zandgronden onder een heidevegetatie. Hij nam ook maatregelen voor een meer g e mengde aanplant, voor betere
dunningsmethoden, grondwate rbeheersing , kalk- en groenbemesting met lupinen.
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Tegenwerking op vele niveaux
Dat hij met zijn moderne maatregelen, waarmee hij zijn
tijd ver vooruit was, in botsing kwam met de leidinggevende figuren in de Nederlandse bosbouw, is begrijpelijk.
Maar het waren ook de plaatselijke machthebbers waarmee hij in conflict genaakte. De militairen joeg hij
tegen zich in het harnas door zijn verzet tegen het
intensieve gebruik van het Mastbos als oefenterrein.
Schietoefeningen belemmerden dikwijls het betre.d en
van grote delen van het bos voor onderhoud.
Na moeizame strijd wist hij te bereiken dat er een
doorlopende kogelvanger werd opgeworpen.
Ook beklaagde hij er zich over -dat de militairen
het jongen groen langs de smallere paden met hun
voertuigen beschadigden.
Het wandelende burgerpubliek en hun kinderschaar,
waaronder veel gasten van de talrijke pensions en
hotels, voelden zich benadeeld doordat steeds meer
stukjes bos werden voorzien van een bordje "Verboden
Perk", naarmate de jonge aanplant zich uitbreidde.
De dagjesmensen hingen hun hangmatten op tussen twee
bomen en plukten bladeren af van vooral de jonge
Amerikaanse eiken, zonder daarbij van de toezichthoudende boswachters veel hinder te ondervinden.
Veel kritiek ondervond de maatregel om de bosbesbegroeiing, die zeer nadelig was voor de bodemvorming te verwijderen. In de voorzomer trokken
deze bosbessen hele heerscharen van bosbessenplukkers aan. En dat waren niet alleen kinderrijke gezinnen uit de naaste omgeving. Trouwe klanten waren
de bewoners van het Rucphens Heike die met vrouw
en kinderen hier hun kwartier opsloegen en grote
hoeveelheden bessen verzamelden om ze aan opkopers te verkopen.
Veel klachten bij de rentmeester en ingezonden
stukken in de kranten waren een gevolg van de veranderingen die Van Schermbeek meende te moeten
aanbrengen in de laanbeplanting langs de dreven.
Vooral de beukenlanen schaadden de jonge aanplant in de perken door overschaduwing en voedselonttrekking.
Bovendien lieten zij onder hun kronen de wind vriJ in de
perken doordringen waardoor de bodem sneller uitdroogde.
Geleidelijk werden lanen langs de dreven vervangen door
een dichtere en lagere begroeiing. Dat wekte weerstanden
op bij het wandelend publiek.
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Maar ook waardering en steun.
Ondanks tegenkanting van vele zijden bleven zijn directe
chef, de rentmeester Roosmale Nepveu en ook de directeur
van de Registratie en Domeinen in Middelburg zi]n werk
waarderen en krachtig steunen.
Verschillende grootgrondbezitters in de lande gingen zijn
adviezen waarderen en in de praktijk toepassen.
Geen vijand van de bosbezoekers.
Toch was Van Schermbeek niet iemand die het publiek uit
de bossen wilde weren. Hij waardeerde de liefde en de
gehechtheid van de mensen uit deze regio aan hun eeuwenoude bosbezit.
In overeenstemming met zijn optimistische, verlichte
levensfilosofie meende hij dat door opvoeding en voorlichting deze natuurlijke liefde voor het bos zou uitmonden in een juistere omgang met het overgeërfde bosbezit in deze streken. Daarom heeft hij tijdens een
lezing voor de Ver. Concordia het initiatief genomen
tot oprichting van een Vereniging voor Vreemdelingen
verkeer.
Hij stelde daarbij wel als voorwaarde dat rust zoeken
en natuurgenot en opvoeden tot belangstelling voor bos
en natuur een voorname doelstelling zou moeten zijn.
Hij zei bij die gelegenheid: "tot heden wordt er nog
weinig gedaan om de bezoeker rust te geven en te laten
genieten. Als er een weg is . loopt die naar een consumptiegelegenheid".
Ook ctoonde hij zich zeer ingenomen dat in 1897 de weg
naar Galder werd geplaveid en dat daaraan de houtvesterij zijn geldelijke steun had verleend; een weg die
voor velen nieuw natuurgenot zal ontsluiten.
Een werkzaam leven.
Als men door het Liesbos, Mastbos of Ulvenhoutse bos
wandelt kan men nog vrijwel overal de gevolgen van
zijn werkzaam leven waarnemen. Bovendien is onder
zijn leiding het Prinsenbos ontgonnen en is er een
begin gemaakt met de aanleg van het Nepveubos in Chaam.
In een veelheid geschriften heeft hij zijn opvattingen
uitgedragen en zijn beleid verdedigd.
Talrijke excursisten en congresbezoekers uit binnenen buitenland heeft hij trachten te overtuigen van
de doelmatigheid van zijn werk.
Van Schermbeek was een verlicht-rationeel denker,
vermengd met typisch romantische trekken.
Zijn licht deterministische natuurfilosofie heeft hij
mogelijk overgehouden uit zijn opleidingstijd in het
Pruisen van de tweede helft van de 19e eeuw.
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In zijn necrologie in het Wageningse Studentenblad
lezen we over zijn idealisme en van de sympathie die
hij bij de studenten genoot. Vooral zijn humane instelling en zijn pedagogische kwaliteiten worden
genoemd.
Hij ging zich aan de bosbouw wijden. Na een zwaar vergelijkend examen werd hij aangenomen voor een opleiding
bij het boswezen in Ned. Oost-Lndië. Op 17-jarige leeftijd vertrok hij uit het Zuidlimburgse naar Eberswalde
in het verre Oost-Pruisen om daar aan de Forstliche Hochschule bosbouwkunde te gaan studeren.
Hij leerde daar Beate Emilia Augusta Wolff kennen, een
molenaarsdochter, trouwde haar en vertrok in 1875 naar
. het voormalige Ned. Oost-Indië, om er in Djapara en later in Madioen op Java als houtvester te werken.
In 1888 was hij gedwongen de Tropen vaarwel te zeggen
en ·keerde hij met zijn gezin terug naar Maastricht.
Het jaar daarop kwam hij naar Breda, woonde in die plaats,
in Teteringen en van 1891-1899 in Ginneken. Toen verhuisde het gezin, dat inmiddels negen kinderen telde naar
Wageningen. Hier aanvaardde Van Schermbeek een functie
als leraar aan de Rijks Hogere Bosbouwschool, (nu onderdeel van de Landbouw Universiteit) . Hij overleed daar
op 60-jarige leeftijd in 1915.
Zijn werk in het Bredase
Het bestuur der Domeinen had hem de opdracht ve~schaft
tot het maken van Boskaarten van het Mastbos, het Liesbos en later ook van het Ulvenhoutse bos, met de daarbij
behorende bedrijfsplannen. In 1890 werd hij benoemd tot
bosbouwkundige bij datzelfde Domeinbestuur.
In die functie werd hij toegevoegd aan de rentmeester
van het Rentambt Breda, de heer R.J.H. Roosmale Nepveu.
Bij zijn komst naar Breda trof Van Schermbeek een Mastbos aan dat zich in een verwaarloosde toestand bevond.
Vooral de toestand van de bodem achtte hij zeer ongezond. Bovendien was er een eenzijdige opstand van naaldhout, met weinig variatie in leeftijdsklassen. Sedert
in 1850 de functie van Plantagemeester voor het Mastbos was opgeheven, werd het dagelijkse beheer overgelaten aan de boswachters. Deze hadden toendertijd geen
enkele bosbouwkundige opleiding genoten en gingen zeer
traditioneel te werk. Ook op het departement van Financiën, waaronder toen de bosbouw ressorteerde, was
men wars van nieuwigheden.
Op het ministerie was het vooral het economisch motief,
de opbrengst, die telde.

- Van Schermbeek
(archief Oudhof-Mastbos)

- Scheibeuk op h oek Langedreef en Postbaan
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Men beschouwde het bos graag als een soort denne-akker,
die in weinig jaren v e el mijnhout moest leveren en
had weinig problemen met bodemuitputting, die daarvan
een gevolg was .
Van Schermbeek beschouwde het bos als een levend geheel van bodem, gegroeiing en dierlijk leven, dat elkaar
voedt en in stand houdt. In zijn vele geschriften
wees hij op de waarde van de bossen voor de regulering
van klimaat en regenwaterafvoer en voor zuivering van
de lucht. Zelf .zag ~ij het bos als een factor die het
volkskarakter mede bepaalde en op het individu een
rustgevende invloed had. Een romantisch-deterministische opvatting, die hij mogelijk uit zijn studietijd
in Duitsland had overgehouden.
In mindere mate kon men de inhoud van zijn lessen waarderen, waarbij hij bij de studenten een natuurweten~
schappelijke basis v.eronderstelde, die niet altijd
aanwezig was.
Zijn levensaanschouwing, zo schrijft men daar, strookte
met de grondslagen van Christus'leer, alhoewel ze op
natuurwetenschappelijke basis was gegrond.
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BRABANI'S HEEM EN PAULUS VAN DAESOONCK
door Kees Leijten

MUSEUM OP REIS
"Wat ooit als hobby begon, is nu uitgegroeid tot een heus
museum", aldus begint Wim Mol, leraar geschiedenis met
dop, de tekst in zijn folder over zijn museum "Oorlog en
Bezetting" aan de Ginnekenweg 76 te Breda.
Sinds enige tijd organiseert Wim Mol reizen naar bekende
plekken uit de Tweede Wereld?orlog.
Zo organiseert hij dit jaar een reis naar
- de invasiestranden in Normandië
- ·.Rus.ltartd (Moskou, Kharkov, Krim, Stalingrad)
- Parijs, Polen enz.
Indien U belangstelling hebt, neem 'ns contact op met
Wim Mol (076-214156).

VELDNAMEN VOL'IIDID ( 2 )
De serie Veldnamen is met het verschijnen van deel 25
voltooid. Deel 1 en de delen 9 tot en met 25 zijn nog
voorradig.
U kunt ze kopen op ons museum à f 5,-- of toe laten
zenden door f 6,50 per gewenst deel te storten op een
van onze rekeningen.
Wilt U dan wel het deeltje vermelden?

'T GINNEKEN, FRAGMENI'EN UIT DE GESCHIEDENIS
Medio maart verschijnt bij boekhandel Hein van Kemenade
te Breda het boek "'t Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis" geschreven door Ad Jansen uit Ulvenhout.
In een aantal hoofdstukken belicht Jansen zijn lezers
een aantal fragmenten van dit interessante dorp in
de stad Breda.
Minder bekende feiten worden verder uitgediept.
Onbekende zaken komen aan het licht.
Het geïllustreerde boek van 184 pagina's kost f 34,50.
Indien U intekent vóór 15 maart betaalt U f 29,50.
Wist U overigens, dat Hein van Kemenade, Ginnekenweg
339/4 naast de uitgaven van Brabants Heem ook die van
Paulus van Daesdonck op de plank heeft staan?

Toen onze Kring, Paulus van Daesdonck, in 1975 werd opge richt was een van de eerste besluiten van het bestuur de
Kring aan te doen sluiten bij de Stichting Brabants Heem,
een overkoepelende organisatie van de meer dan 80 heemkundekringen, die Brabant rijk is.
Ontmoetingsplaats
Brabants Heem is de ontmoetingsplaats van onze Kring met
de buurkringen (Chaam, Gilze, Rijsbergen, Breda, Oosterhout) en met Kringen elders in Brabant, soms ver weg
(Huybergen, Deurne enz.)
Tijdschrift
De Stichting geeft ook een tijdschrift uit, dat met ingang
van 1989 geheel vernieuwd zal zijn.
Modernere vormgeving, meer illustraties, maar steeds een
tijdschrift van niveau.
U kunt zich op het tijdschrift, dat vier maal per jaar
verschijnt, abonneren door f 21,-- over te maken naar
Brabants Heem.
Indien U zich via de Kring abonneert krijgt U een reductie van f 2,50. Het abonnementsgeld bedraagt dan
f 18,50.
u kunt dat bedrag overmaken op een van de rekeningen
van onze Kring met vermelding "Brabants Heem".
Werkkamp
Eens per jaar organiseert de Stichting in samenwerking
met een van de 84 Kringen een "Werkkamp".
Dit jaar in Heeswijk-Dinther.
Vier dagen samen met andere heemkundigen ' fietsen, eten,
drinken, wandelen, praten en genieten van weer 'n andere
streek.
Op woensdagavond 2 augustus komen de deelnemers bijeen
om kennis te komen maken. Op zaterdagmiddag wordt het
werkkamp besloten met een gezamenlijke koffietafel.
In 1980 organiseerde Paulus van Daesdonck het werkkamp.
Het werd een geweldig feest op Anneville, waar de ruim
100 deelnemers sliepen, maar ook in Hoogstraten en
Breda, steden die met 130 fietsers werden bezocht.
Volkskunde
Sinds enkele jaren organiseert Brabants Heem in samenwerking met de K.U.B. (Katholieke Universiteit Brabant)
een leergang Volkskunde.
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Het ligt in de bedo eling binnen afzienbare tijd een
leerstoel Volkskunde aan de Tilburgse Universiteit
te verbinden.
Waarschijnlijk in 1990, maar Brabants Heem streeft
naar 1989.
De leergang -Volkskunde is voor iedereen te bezoeken.
De inleidingen worden gehouden in een van de collegezalen
van de K.U.B. te Tilburg. Aanvang 19.30 uur.
Indien U belangstelling hebt kunt U nadere informatie
inwinnen bij de secretaris van de commissie Volkskunde
A. Dams Loon 7 Waalre. De data voor 1989 zijn (voorlopig programma)
1 maart
- Brabantse spreekwoorden
5 april
- Bedevaarten naar Kevelaer
4 oktober - Nederlandse Boerderijen
8 november- Smokkelen in de Kempen
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GAAT U VERHUIZEN - BENT U AAN DE GROTE SCHOONMAAK ?
Gaat u verhuizen? Gaat u kleiner wonen? Gaat u naar een
bejaardenhuis? Wordt uw zolder opgeruimd?
Dan zult u veel op moeten ruimen!
"Paulus van Daesdonck" verzamelt voor zijn eigen heemkundig
museum van alles van vó6r 1945.
We hebben meerdere kollekties, o.a.:
Ambachten
Gereedschap van allerlei ambachten zoals timmerman, metselaar,
rietdekker, schilder, klompenmaker, boer, smid, schoenmaker,
enz.
Bibliotheek
Vele honderden boeken over geschiedenis van Brabant. steden,
dorpen, instellingen en verenigingen. Alle soorten boeken van
v66r 1900, enz.

IN MEMJRIAM JAN TINSELBOER
door Kees Leijten
Op 30 november j.l. overleed plotseling Ir. Jan G.M.
Tinselboer (78).
Hoewel hij in Breda woonde (Ulvenhoutselaan) zag je
hem regelm~tig in Ulvenhout in de kerk en op alle
activiteiten van onze Kring.
Op z'n fietsje.
Tinselboer was erg actief.
Het was een begenadigd docent, wetenschapper en een
vriendelijke man, steeds tot een praatje bereid.
Hij overleed plotseling woensdag 30 november.
Wel erg plotseling.
Nog opgewekt en belangstellend had hij enkele uren
tevoren met mij staan te praten over zijn zoon
(mijn oud-leerling), z'n tuin en over onze Kring.
In z'n overal in de tuin.
Het was onbegrijpelijk , voor mij dat ' t afscheid
zo snel zou komen.
Indrukwekkend namen zijn familie en vrienden afscheid van hem op maandag 5 december in de
Ginnekense Kerk.
Jan rust in vrede.

Café
Alles wat thuis hoort in een oud cafeetje.
Carnaval
Medailles, krantjes, fotos, verslagen, alles wat herinnert
aan Carnaval.
Curiosa
Oude fototoestellen, lokeenden, enz.
Foto's
Dorpsfoto's, schoolfoto's, oude boerderijen, straten, enz.
Klederdrachten
Brabantse mutsen, boerenkleding, uniformen van militairen,
politie, harmonie, pijen van nonnen, paters, enz.
Koninklijk Huis
Foto's, herinneringsbordjes, kommen, dozen, oranje-speldjes,
enz.
Landbouw
Allerlei landbouwgereedschap en landbouwwerktuigen, ook tuinbouw en veeteelt, enz.
Oudheidkamer
Alles wat stond in een huis + 1920.
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Religie
Beelden, bidprentjes, religieuze schilderijen, kerkboeken,
relikwieën, kruisbeelden, kerststallen, medailles, heiligenplaatjes en -boeken, enz.
School
Schoolplaten, schoolbanken, schoolboeken, schoolmateriaal,
biologie- en natuurkundemateri~al, landkaarten, enz.
Speelgoed
oud houten en blikken speelgoed, ouderwetse poppen,
winkeltje.

Ook bij het afsluiten van onze tentoonstelling over
monumenten en bij de opening van "Van Verkennerij
tot Scouting" groeide weer onze collectie met grote
en kleine gaven.
Tot 15 januari kregen we b.v.:

Tweede Wereldoorlog
Krantjes, kranten, kogels, ondergronds materiaal, bonkaarten,
foto's, legeruniformen, enz.

Bibliotheek
Boeken over verkennerij, Chirurgie, aantal boeken.

Verenigingen
Verenigingsblaadjes, materiaal, vaandels, enz.

Café
Proefglaasjes, beugelflesje.

De Winkel van Sinkel
o.a. oude verpakkingen, ouderwets serviesgoed, allerlei oude
blikken en blikjes, ouderwetse reklame, weegschalen, gewichten,
kassa.

Curiosa
2 Kandelaars "Van den Arme", Delfts blauw bord,
kop-pathefoon, 78-toerenplaat, lap katoen, koperen
potje.

Helpt u ons heemkundig museum en onze bibliotheek verder uit
te bouwen?
Het museum heeft reeds een leuke kollektie, maar die kan
steeds verder worden uitgebouwd.

Foto-archief/fotografie
Fototoestel
Gezondheidszorg
Cambridgewindsel
Kelder
'n Keulse pot

KERS'IMIS IN BAVEL ( 2 )

door Kees Leijten
Enke le dagen na het verschijnen van de vorige "Brieven
van Paulus" werd ik gebeld door Mevrouw Ans Vermeulen
uit Breda.
Ze was jarenlang onderwijzeres in Bavel.
In haar klas werd het Kerstspel gespeeld, waarvan "Okki"
in 1955 een foto publiceerde.
Het was Kerstmis 1954.
De kinde ren zijn Ruud v.d . Mast (Jozef), Bennie van Riel
(Mar i a~, Frans Ma rt e n s ios) en Jan Nelemans (ezel).
Dank aan mevrouw Vermeulen voor haar snelle reaktie,
die door mevrouw Jansen-Kin geattendeerd was op ons
tijdschrift.

Keuken
Melkkoke r , drinkkruikje , houten lepel, melkpannetje,
gietijzeren braadpan, koekepannen.
Klederdracht
Kleine en grote Brabantse doek, houten hoedendoos.
Landbouw/Tuinbouw/Veeteelt
Karnstok, aardappelpoter, aarsknuppel.
Oudheidkame r
Bedwarmsteen, boordband cocosmat
Religie
Scapulier , Missaal, H. Hartzegen.
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Rietdekkers
Boekje over strodekkerij.

HEI' PALIDLITHICUM IN W.
door A. Reijers

School
Leesboekjes, muziekboeken.

Het stuwwallenonderzoek in M. Nederland
Een van de verdedigers van Tj . Vermaning tijdens de processen
was A. Wouters uit 's Hertogenbosch. Met meer dan 40 jaar
praktijkervaring op het gebied van de oude steentijd, voornamelijk in het buitenland opgedaan, wist hij Vermaning vrijgesproken te krijgen.
Medio jaren 70 startte hij, samen met C. Franssen, een gericht onderzoek in de stuwwallen van M. Nederland. De stuwwallen zijn door het landijs van het Saalien geplooide rivierterrassen. Het resultaat van hun onderzoek was, dat er in
äe zandgroeves daar een prachtige reeks vondstgroepen tevoorschijn kwamen uit het Jong, Midden en Oud Acheul, het Heidelbergien en het C.C.C. Al deze vondsten zijn in een prachtige
reeks, goed gedocumenteerde artikelen gepubliceerd in de Archeologische Berichten. Gevolg van dit onderzoek was, dat
er ook in de rest van Nederland gericht gezocht werd naar
werktuigen uit het midden en oud pleistoceen. In W. Brabant waar afzettingen uit bedoelde perioden dagzomen, zijn
er goede vondstmogelijkheden aanwezig. Behalve de reeds
e .e rder vermelde midden paleolithische vondsten, zijn er
uit onze streek geen artefacten uit midden en oud Acheul
bekend. Grotere vondstconcentraties behoren tot de zgn .
Heidelbergcultuur .

Timmerman
2 Zeer oude lijmtangen/boorstandaard.
Ulvenhout
6 prenten over Ulvenhout.
Vakbonden
Boekje-, asbak-, schaaltje-St.-Eloy.
Verkennerij
Uitgaven "Alle Hens", diverse boeken, allerlei verkennersmateriaal
wereldoorlog II
Borrelglaasjes 1945-1970 25 jaar bevrijd.
Winkel van Sinkel
Doosjes zeep, mapje haken en ogen, gilette-apparaat,
herofles, waxinedoos.
Schenkers waren o.a.:
de dames, heren en families Boeren, W. v. Gils, Janssens,
Erik Koyen, Niek Kools, Nel van Loenhout, Meeuwissev. Alphen; J. Mulders, Mw. Naber, T. Scheepers, A .. VisserPeeters .

~

Februari-Sprokkelmaand-Reinigingsmaand
Is februari zacht
Hij brengt koren in ' t vat.
Maart-Lentemaand-Buienmaand
Als het in maart fel waait
zal er veel f:uuit zijn.

...

,,
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BRABANI'

(2)

Het Heidelbergien
Op 20· oktober 1907 werd in een zandgroeve bij het zuidduitse plaatsje Mauer, in de omgeving van Heidelberg,
een menselijke onderkaak ontdekt, die wordt toegeschreven aan Homo Erectus. Zijn ouderdom wordt op ong.
700.000 jaar geschat. In 1953 bezocht Dr. A. Rust de
groeve waar de onderkaak gevonden was. Hij vond in dezelfde lagen de eerste stenen werktuigen. De meeste werk~
tuigen waren uit zandsteen vervaardigd, zodat erkenning
van hun artificiele karakter nog niet overal plaatsvond.
Men was immers alleen werktuigen uit vuursteen en fijn
korrelige kwartsiet gewend. Reeds in 1937 werden er door
J. Mallinckrot de eerste Heidelberwerktu_igen verzam-eld,
die afkomstig waren uit een stuwwal bij Hattemerbroek.
Nog in hetzelfde jaar ontdekte hij andere werktuigen
in een stuwwal te Olde~~oek en in opgebaggerde kleileem .
bij Vollenhove . Dit materiaal werd echter door Bohmers
niet erkend, daar hij niet op de hoogte was met deze
voor ons land geheel nieuwe cultuur.
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M. Franssen echter herontdekte in 1974 deze Heidelbergtuur opnieuw in een zandgroeve in Lunteren. Deze vindplaats, beschreven in A.B. 13 onder de naam "EdeII", is
uniek omdat ze grote hoeveelheden artefacten heeft opgeleverd in een primaire in-situ.
"In-situ" houdt in dat werktuigen uit een volkomen ongestoorde geologische laag komen.
A. Wouters ontdekte te Ede II op twee plaatsen een grote
en dikke platte steen, die rustte op 4 andere stenen.
Rondom deze werktafels lagen tal van werktuigen en
afvalstukken. Dergelijke werktafels werden later ook nog
door anderen ontdekt.
De Heidelbergmens maakte gebruik van alle soorten steen die
splijtbaar waren. Op Ede II zijn dit voornamelijk kristalijne gesteenten die met het landijs hier naartoe zijn
getransporteerd. Daarnaast is ook nog gebruik gemaakt van
vuursteen, witte kwarts, kwartsieten en miocene rolsteentjes.
Alhoewel het Heidelbergien een hoge · ouderdom heeft
(500.000 à 800.000 jaar), is er toch een grote verscheidenheid aan werktuigtypen te onderscheiden. Naast choppers
en chopping-tools komen er vuistbijlen, proto bifaces,
stekers, schaven, bill-books e.d. voor. Al deze soorten
werktuigen komen ook voor op de W. Brabantse vindplaatsen.

Vuistbijl gevonden omg. Den Hout. (Heidelberg cultuur)
Dit is de eerste vondst die aldaa r g edaa n werd.
De tekening is v a n P. Dijkstra, Veldhoven.

Het Heidelbergien in W. Brabant
Na kennis te hebben gemaakt met het werktuigcomplex en
na onder.neer door A. Wouters grondig te zijn onderricht,
ben ik gericht gaan zoeken naar artefactvoorkomens.
De eerste vondst werd in augustus 1979 gedaan. Het bleek
hier om een vuistbijl van het Abbeville type te zijn.
Abbeville is een Noordfranse plaats waar in de vorige
eeuw al door B. de Perthes dergelijke werktuigen werden
aangetroffen in zandgroeves langs de Somme. Na deze
vondsten, gedaan in de omgeving van Den Hout zijn er nog
tientallen artefacten geborgen.
Alle werktuigen zijn gemaakt van grijze en zwarte vuursteen . Er blijft nog steeds rekening te houden met het
feit dat deze vondstgroep van elders is aangevoerd.
Na deze ontdekking zijn er nog een tweetal concentraties
Heidelbergartefacten door mij aangetroffen die wel degelijk plaatseigen zijn. Ook nu komen ze uit de omgeving
Den Hout. Naast deze concentraties, die samen enkele honderden artefacten hebben opgeleverd, zijn er nog een aantal losse vondsten te melden.
Ook uit de omgeving van Dorst is er een grote vindplaats
te melden.
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Interressant is dat de artefacten vervaardigd zi]n uit een
fijnkorrelige kwartsiet die hoogstwaarschijnlijk met een
oerscheldeloop uit de omgeving van Antwerpen hier naartoe getransporteerd is. Naast de al boven aangehaalde
werktuigtypen is er een grote hoeveelheid afslagmateriaal,
kernen en klopstenen geborgen. Dit alles duidt op een
gesloten vondstconcentratie. De vondsten uit de omgeving
van Den Hout komen uit de aldaar dagzomende Sterkselformatie. Zoals we in het vorige artikel gezien hebben
is deze formatie te dateren in het vroegste gedeelte
van het midden pleistoceen. Derhalve kan een ouderdom
worden aangenomen, mede op grond van gegevens van andere vindplaatsen in Nederland, van ong. 700.000 800.000 jaar. Evenals te Ede II is er ook op deze vindplaatsen gebruik gemaakt van steensoorten die in deze rivierterassen te verzamelen waren. Naast de werktuigen
zelf zijn er ook aambeeldstenen, klopstenen en afslagen
gevonden. Op~allend zijn de grote vele kilo's zware
choppers. Dergelijke werktuigen die enkel met beide handen gebruikt konden worden, zijn gebruikt om grote dieren uit elkaar te halen . Ook zijn er zgn. passieve werktuigen gevonden. Grote stenen, die d.m.v. een alternerende retouche een scherpe snijkant hadden gekregen.
Dergelijke werktuigen werden in de grond gezet en het
klein te maken voorwerp langs de snijkant op en neer bewpgen.
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat bij grond opspuiten uit het Markkanaal, fossiele botten van dieren
die gelijktljdig met de Homo Erectus hier leefden terug
zijn gevonden.

HEI' MEERTENS-INSTITUUI' VRAAGr VRIJWILLIGERS

Het P.J. Meertens-instituut, afdeling dialectologie,
Volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen vraagt medewerkers voor het
invullen van vragenlijsten over dialect en volkskunde.
Het is belangeloos werk.
De medewerkers krijgen wel een contactblad en kunnen publicaties; goedkoper verkrijgen.
Hebt U belangstelling schrijf dan een brief aan het
instituut
t.a.v. H. Beekveldt
Antwoord 10778 1000 RA Amsterdam

DE GEREEDSCHAPSKIST

In het museum staat 'n gereedschapskist met meubelmakersgereedschap.
Wie was de meubelmaker die de kist maakte en langzamerhand,
stuk voor stuk ' t gereedschap bij elkaar spaarde waarmee
hij z '·n leven lang werkte?
Gerardus Hendrikus Mous werd in 1891 geboren in 'n kleermakersgezin. Z'n grootvader was kleermaker, z'n vader was
kleermaker, dus Gerard werd voorbestemd om, , jawel, kleermaker te worden.
Het gezin zou in deze tijd niet hebben misstaan, want de
demokratische sfeer in dat gezin opende de mogelijkheid
voor "inspraak"!
Gerard wilde geen kleermaker worden, dus hoefde dat niet!
Wel timmerman! Dat zou hij zeker ook wel geworden zijn
ware het niet dat hij hoogtevrees had.
'n Timmerman moet ook wel 'ns 'n ladder op, loopt op dakspanten en ziet er niet tegenop om op (grote) hoogten te
werken.
Gerard nu, durfde best op 'n ladder al was deze bij wijze
van spreken 10 meter of meer lang, maar dan moest de ladder
wel plat op de grond liggen.
Dus meubelmaker.
Z'n eerste werkgever was "baas" Reichart die z~n meubelmakerij had in Breda, hoek Reigerstraat-Schoolstraat
(nu restaurant "de Arend"}
Aanvartgsloon f 0,25 per week, werktijd van 7 tot 19 uur
zaterdags tot 17 uur.
Bij z'n werkzaamheden behoorden: passen op kinderen van
de baas, schoenenpoetsen en boodschappen doen.
Baas Reichart was 'n klein ventje vandaar dat baas Reichart op z'n Breda's "boske" Reichart werd genoemd.
Gerard voelde weinig voor de "bijbanen" en nam na korte
tijd ontslag.
In de Tolbrugstraat in Breda waren twee grote en gerenommeerde meubelmakerijen gevestigd n.l. de firma Verhoeven en de firma Smulders, waar veel meubelmakers en
behanger -stoffeerders werkten.
Gerard ging werken bij de firma Verhoeven.
Als bijzonderheid exploiteerde deze zaak 'n "Stofzuiger".
De forse, op 'n auto met harde banden gemonteerde zuigmachine, voorzien van lange slangen, maakte het mogelijk
vanaf de straat via de lange slangen in de woonhuizen
tapijten - karpetten - gordijnen en stoelbekleding te
stofzuigen.
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Om dit gevaarte te verplaatsen moest men beschikken
over 'n "rijbewijs" ('t was immers 'n auto).
Zo'n rijbewijs vroeg men gewoon aan bij de gemeente en
men kreeg dat zonder proefrijden of iets dergelijks.
Gerard had zo'n rijbewijs en heeft toen en later nooit
ook maar een seconde 'n auto bestuurd.
Z'n derde werkgever was Smulders.
Hier heeft hij vrij lang gewerkt, ' t was 'n zaak met
veel "gegoede" klanten in heel West-Brabant.
Naar hij zei,leerde hij daar heel veel. Tot dan werkte
hij steeds bij meubelmakerijen met 'n "behoudend" karakter.
Men hield zich gaarne aan de bestaande tradities op ' t ge~
bied van wonen.
Enige progressiviteit was deze zaken vreemd.
Wel was het devies: de beste kwaliteit, ' t echte vakwerk
dus. Toch denk ik dat hij zich beter op z'n plaats voelde
bij de volgende zaak, 'Waarbij hij ging werken.
Aan de Ginnekenstraat - hoek Bleekstraat was gevestigd
"'t Woonhuis". Voor die tijd en zeker in Breda 'n bijzondere zaak. De eigenaar, Martin Lefel voerde voor die
tijd 'n exclusief assortiment artikelen zoals moderne
meubels, de ontwerpen waren o.m. van Van Rooyen, later
eigenaar van 'n eigen zaak "Onze Woning" eveneens gevestigd aan de Ginnekenstraat.
Daarnaast verkocht, "'t Woonhuis" uitheemse meubels,
vloerbedekking, gordijnen, 'Wandversiering, serviesgoed
etc. De zaak had 'n artistiek imago.
Bovendien bevatte de zaak iets wat voor die tijd in
Breda e.o. zeer exclusief was n.l. op de etage was 'n
"Tearoom" op Engelse wijze ingericht, waar men ook veel
originele Engelse spullen verkocht zoals thee, suikerwerken, koek etc. Voor die tijd iets bijzonders.
In de bijbehorende meubelmakerij -stoffeerderij werd
Gerard "chef''. In de jaren dat hij bij die zaak werkte
is hij betrokken geraakt bij 'n progressieve en artistieke aanpak van meubelkunst en woninginrichting.
Een van z'n werkstukken was, zo kan ik me herinneren:
in de hal van het toen nog jongse "Grand Theater" stond
'ri grote, opvallende, bank in artdecostijl en dus
precies behorende bij dat, nu gelukkig gerestaureerde,
prachtige gebouw.
En zo heeft hij hier naar ik meen veel jaren prettig
gewerkt.
Maar misschien was de zaak te progressief voor Breda.
De zaak ging failliet!
- De gereedschapskist zoa ls hi j te bewondere n valt .

.. ..,..
!·
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Het pand bestond uit 'n vrij grote winkel óp de zuidelijke hoek Ginnekenstraat-Bleekstraat en had in de Bleekstraat 'n aantal kleine huizen die waren doorgebroken
tot 'n werkplaats (later verbouwd tot magazijn van de fa.
Schieffelbus·c h) Vanuit ' t faillisement nam Gerard de werkplaats inventaris over en huurde hij de werkplaats.
In ' t laatste huisje van de verder genoemde rij had beeldhouwer Nijs z'n atelier.
Gerard werd zelfstandig ondernemer met op den duur
5 à 6 man personeel, 'n aantal jaren samen met 'n compagnon Theo Cuiseniers, die echter jong is gestorven.
De klantenkring bestond grotendeels uit wat men noemt
"de gegoede stand" en de middenstand.
In die tijd was het traditie dat het bestelde meubilair
bestond uit uitgebreide woonkamer-salon-slaapkamer(s),
logeerkamer en 'n aantal kleine meubels.
Model-kleur-bekleding werd vooraf met de klant besproken
en als handwerk van "plank tot meubel" gemaakt.
De kleuren waren: donkerbruin-midden bruin-licht bruin.
De heersende smaak was: traditioneel.
Op taktvolle wijze probeerde Gerard z'n klanten te bewegen wat modernere meubels-bekleding- gordijnen etc.
te nemen en dat vaak met succes.
Hij behoorde tot de "Avantgarde". 'n Map met ontwerpen
van z'n meubels is in ' t bezit van ons museum.
Odk veel winkelinstallaties (etalagekasten) heeft hij
gemaakt (niet alleen in Breda e.o.) en heel wat kappers
in Brabant en daar buiten, tot in Amsterdam, knipten
en permanent~en aan kappersmeubilair van Mous.
Tenslotte, in Breda aan de Terheijdenseweg woonde en
werkte 'n in Europa beroemde draaiorgelbouwer: Carl Frei.
Voor deze bouwde Gerard de houten kasten waarin Frei
het orgelmekaniek bouwde en deze voorzag van de prachtig
gebeeldhouwde voorfronten .
In 1918 minigeerde hij z'n meubelmakerij tot 'n
eenmansbedrijf . dat hij runde tot hij 65 jaar werd. Toen
stopte hij met w~rken .
Z'n laatste werk was in samenwerking met z'n collega
meubelmakers Sjef Schrauwen, het restaureren van 'n
antieke communiebank voor de Sacramentskerk in Breda.
Dit is ' t "portret" van de man waarvan z'n eerste zelfgemaakte werkstuk, z'n gereedschapskist met z'n gereedschap, bewaard blijft in het museu<;J Paulus van Daesdonc k.

WAT IK VAN MIJN GRCXJIM)EDER HOORDE ( 12 )

door A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst
BIJGELOOF II
Zoals iedereen, had ook ik 2 paar grootouders.
Van vaderskant kwamen mijn grootouders uit Gelderland
en hun aard was dan ook heel verschillend van die van
mijn Brabantse grootouders. ·
De Gelderse familie was ni7t bijgelovig, maar door een
afgelegen ligging en volksaard heeft bijgeloof in
Gelderland wel een grote rol gespeeld.
Ook daar is in onze moderne tijd veel van dat bijgeloof
verloren gegaan. De Veluwe is totaal uit zijn isolement
geraakt, maar toch is, vooral bij de ouderen het bijgeloof diep in hun hart meer blijven hangen dan men wel
zou denkén.
Het zij verre van mi], een wetenschappelijke behandeling
te geven ·over bijgeloof, er zijn boekdelen over ge~
schreven. Maar enkele opmerkelijke dingen die ik meemaakte, zijn tóch wel het vermelden waard.
Voor ons zuiderlingen misschien heel onbegrijpelijk.
U weet dat ik bij het hoofdstuk van de Belgische
vluchtelingen in 1914 de Marina-hoeve vermeld heb, in
Hulshorst tussen Harderwijk en Nunspeet.
De beheerder woonde op een boerderijtje achter de
Marina-hoeve, en bij hem zag ik, zoals bij heel veel
boeren aan de Veluwe-zoom, een oude klomp in de put
op het water drijven.
Nieuwsgierig geworden, wilde ik toch wel eens weten
waarom overal zo'n klomp in de put lag, en ik vroeg
hem er naar. "Da's veur de puut" zei hij.
Iedereen heeft daar n.l. op de boerderij een kikker
in de put, om muggen te vangen.
En aangezien een kikker een amfibie is, moet hij
af en toe uit het water kunnen en rusten op die
oude klomp.
's Winters gaat zo'n kikker dood en 's zomers vangen
de zoons een nieuwe kikker.
Maar de oude zakken bij hun dood naar de bodem
van de put ... En dat water wordt overal voor gebruikt,
ook als drinkwater.
Niemand is daar bang voor, men gebruikt het gekookt
en ongekookt. Want die kikker was tot nut en dus een
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soort huisdier. Die dode kikkers · op de bodem zijn
totaal ongevaarlijk voor hun gezondheid .
De boer zei: "Wie bint nog nooit ziek 'e west van
't water".
't Is maar dat U het weet.
Een tweede sterk staaltje heb ik in Hulshorst meegemaakt bij een oud boertje, dat kan de Oude Zuiderzeestraat weg woonde.
De week vóór Pinksteren kwam hij altijd met z'n zoon
het grasveld maaien, waarop ook ons zomerhuisje stond.
En wij maakte graag een praatje met de oude Jan, die
elk jaar koffie dronk bij ons.
Op een keer zei hij: "Ieje bin ouderwiezeres hè, nou,
dan mot ieje mien maar is vertellen, waorum een koekoek
in de winter een blinkerd wordt".
Ik kende geen blinkerd, maar ' t was een roofvogel, dat
wist hij wel .
Ik vroeg hem: "Wordt dan bij jou een koe in de winter
ook wel eens een varken?" Mins, da kan toch nie", zei
hij lachend, waarop ik hem er opmerkzaam op maakte,
dat een koekoek een puntige snavel had en een roofvogel een kromme, aangepast aan hun voedsel.
Hij keek me vrij ongelovig aan en ik beloofde hem,
dat ik het thuis zou opzoeken. "Volgende zomer vertel ik heb je", zei ik.
Maar dat viel niet mee, ik heb wat afgezocht, maar
eindelijk vond ik in een simpe l vogelboekje:
"In de winter lijkt het verenkleed van de sperwer
(in enkele streken van de noordelijke provincies
"blinkerd" genoemd), op dat van de koekoek".
De zomer daarop nam ik het boekje mee naar Gelderland en inderdaad, "de Ouwe Jan" kwam op informatie
uit . Trots pakte ik het boekje en wees hem het be~
treffende artikeltje.
Hij zette z'n lekker ouderwetse ijzeren ziekenfondsbrilletje op het puntje van z'n neus en begon te
lezen.
Daarna klapte hij het boekje dicht, gaf het terug
en zei: "Die Stadsminse gleuven bk alles", en daarmee was voor hem de kous af.
Je hoeft dan ook niet meer te proberen hem van zijn
standpunt af te brengen.
"Gelder is helder", de Gelderlander zegt eerlijk,
waar het op slaat en laat geen duvel op zijn hart
smoren, maar "eigenwies", ja, d~t bint de Gelderlanders wel.
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Volkskunde-avond in K.U.B.*
Museum open 14.00 uur- 17 . 00 uur
Studiedagen Archeologie in Boxtel*
Lezing door Drs. W. Knippenberg over
Adellijke Stiftdames en Vrome
Begijntjes .
Fazanterie 20.15 uur .

april

2
3
5
7
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Paulus bestaat 14 jaar
Volkskunde-avond in de K.U.B.*
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 74

mei

7
15

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Excursie per bus naar Thorn

juni

4
25

Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Bavel Anno 1920

juli

2
15

Museum gesloten i . v.m. vakanties**
Brieven van Paulus 75

aug.

2-5
6

Heemkundekamp te Heeswijk-Dinther*
Museum gesloten**

mrt.
5
5 en 19

sept.
3

9

Begin 15e verenigingsjaar
Museum open/Opening nieuwe tentoonstelling
14e jaarvergadering
Open Monumentendag

4
15

Museum open
Volkskunde-avond in de K.U.B.*
Brieven van Paulus 76

nov.

5
8

Museum open
Volkskunde-avond in de K.U . B.*

dec.

3
15

okt.

Museum open
Brieven van Paulus 77

*

Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden
van alle aangesloten Kringen .

**

In de maanden juli en augustus is het museum i.v.m.
vakantie gesloten.
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i• het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
te Nieuw- Ginneken. Bet staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
Bet verschijnt vijf maal · per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
ook velè kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken .

Redaktie
Redaktie-adres
Omslagtekening
Lay- out

C.J . M. Leijten en J.C . van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 ·- 61 27 42
J.A.M. Soet erboe k
C.J.M. Le ij te n

De heemkunde kr i ng "Pa ulus va n Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
erke nd a l s ve r e n i g i ng op 25 novembe r 1975.
De vereni g i ng is i ngeschreve n b ij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568 .

OP EN ROND DE GRENS (17)
door Ad Verkooijen
DE NIEUWE STEENWEG
Als men lang ~enoeg wacht komt het toch eindelijk. De nieuwe
macadam van de grens te Strijbeek tot even over de Vaart te
Rijckevorsel is klaar en gelegd, doch hetzelfde kan niet gezegd worden van den steenweg die moet bijgelegd worden in de
dor>o~ en zelf.
Zoo te Meerle aan de tramstatie was men nog volop bezig deze
week om de 2 einden van den macadam aaneen te brengen .
In Minderhout dorp heeft men gedee l te l ijk gedaan, doch er
wordt thans veel verlet wegens het verleggen der tramriggels
in den Draai.
Na een maand stilliggen en het opbreken van den kassei tusschen den s t eenweg en de stoep te Hoogstraten, waardoor
breede laagt en ontstonden en velen 's avonds in de duis t ernis
vielen door den weg over te zetten, schijnt er beterschap t e
kunnen verwacht .
Uit: "De Gazet van Hoogstraten " 15.12.1934

En heeft U nog spullekes uit die scoutingtijd van toen
of - zelfs - logboeken van kampen of p atrouillebijeenkomsten: Paulus is U er zeer dankbaar voor.

UITSPRAAK (66)
Zelfs de kinderen van een kleermaker
lopen met ' n speld aan de broek.

Sekr eta r iaat
Ba nkrekening
Girorekening

Abd i j va n Tho rnstraat 18 , 4854 KG Bavel, 0 1613- 34 88
52 .18. 33 . 639 t.n . v. Paulus van Daesdonck
37.13 . 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck

Ledenadministratie
Pa ulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM
De heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendi)k 1.
Het museum is geopend elke le zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
A.P.J.M. Luijten
W.A.
Langen
A.M.M.
Verkooijen
~

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

't Hofflandt
36
Kl ooste rst raat 46
Markweg
2

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Meeren
Luijten
Grauwmans
Hooydonk
Verkooijen
Jespers

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool .
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1~20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in Oud- en Nw, Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot)

076 - 61 29 26
Ulvenhout
Bavel
')1613 - 14 67
Stri jbeek
076 ·- 61 31 55
voorzitter
vice- voorzitter
secretaris

2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medew . Bavel
n!edew. Galder/Strijbeek
medew. Ulvenhout

( 1987)
(1988)
(1988)
(1988)
( 1987)
(1987)
(1986)
(1987)
(1988)
(1988)

J.M.E.M . Jespers (uitverkocht)
J . C. van der Westerlaken
C.J.M . Leijten
H.J. Dirven, K. A. B. W. Leenders e.a .
Dr. J . L. M. de Lepper
H. 3. Dirven> J.C. van der Westerlaken e.a.
J.C. en R. van der Westerlaken
Drs. B. J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Chr . Buiks
A.M.M. Verkooijen e . a. (B . v . P. 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50)
Jac Jespers
Jac Jespers en Drs. Barry Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker ss.cc.
Ir. W.J . Bonekamp, M.P . C. Scheepers

LIDMAATSCHAP

Bet vereningingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" :uit.

let lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1988-1989 f 25,-- per jaar.

