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Nieuw-Ginneken, 15 carnavalsmaand 1990 

Kort na nieuwjaar werd onze gemeenschap opgeschrikt door het 
overlijden van Toon Huyben. 
Toon was een man die veel heeft betekend voor de gehele ge
meenschap voor ons heem. 

Daarom besteden we ruimschoots aandac ht aan deze markante 
man uit ons heem. 
Daarnaast uiteraard weer een aantal artikelen van de vele 
schrijvers, die onze Kring rijk is. 
We besteden aandacht aan het grandioze optreden van Jan 
Jorissen, aan Koppermaandag en de Thoornsche Marktprijs 
der Rogge 1989. 
In Bavel bestond de Brigidaschool 60 jaar, maar Brigida 
betekent reeds vele eeuwen veel voor deze gemeenschap in 
ons heem. 
Zondag 4 februari opende Paulus zijn nieuwe tentoonstelling. 
Een tentoonstelling over Koetsen, zoals Jac van Steen die 
maakte. 
Een pracht t e ntoonste lling die U zeker moet zien, want U 
weet het dat Pa ulus e lk j a ar iets nieuws voor U steltten 

TOON 



Beste Heemvrienden, 

heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Nieuw-Ginneken , Dooimaand 1990 

Met de sluiting van de met veel zorg ingerichte tentoonstel
ling over de oude imkerij door de imkersvereniging St . Ambro
sius, een drukbezochte liedjesavond met Jan Jorissen en zijn 
begeleiders Jan, Roeland en Pieter, en de opening van de ten
toonstelling met de modelkoetsen van Jac van Steen is Paulus 
het laatste decennium van deze eeuw ingegaan. 
In 1990 proberen we wat extra aandacht aan ons derde lustrum 
te besteden. Daarover kunt U in de volgende Brieven meer ver
nE::nen. 

Op elke eerste zondag van de maand kunt U de modelkoetsen van 
Dhr. Jac van Steen komen bekijken. 
Van de ongeveer 100 koetsen die hij gebouwd heeft, zitjn er 
ongeveer vijftig in het museum te bezichtigen . 
De bokkenwagen van de arme boer en de sjezen van de rijkere 
boeren, maar ook de koetsen van de heren van de landgoederen 
zijn te bekijken. Zelfs de road-coach en de diligence ont
breken niet. 

Dhr. Van Steen heeft bovendien een vrijwel unieke verzameling 
paardebitten. Ook deze zijn nu in het museum te bezichtigen. 
Er zijn ongevee~ honderd verschillende bitten uitgestald, 
van de bokkebitjes tot de grilligste en afschuwelijk veel 
pijn veroorzakende bitten toe. 
"Er zijn er bij waar je zelfs een olifant mee tot stilstand 
kunt brengen", aldus Dhr. v. Steen. 
Beslist komen kijken dus. 

Op 12 maart komt de fotoclub Nieuw-Ginneken voor ons een 
diaklankbeeld vertonen/ over waardevolle panden in hun omge
ving in onze nog steeds zo mooie gemeente. Het wordt een 
wandeling me~ de camera door Bavel, Ulvenhout , Ga lder en 
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Strijbeek. Zelfs geboren en getogen inwoners zullen verras
sende beelden op het scherm zien verschijnen. 
Na deze avond zult U onze gemeente met andere ogen bekijken. 
Daarom mag U deze avond in de Fazanterie, die om 20.15 uur 
aanvangt, niet missen . 

.. , .... 

ST.-ANNABOSCH OF ANNABOS? 
door Kees Leijten. 

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

der Westerlaken 
voorzitter. 

Wanneer je iets te maken hebt met de heemkundekring in 
Nieuw-Ginneken loop je het risico de vraag voorgelegd 
te krijgen hoe het St.-Annabosc h of Annabos aan zijn naam 
komt. 
Even opzoeken is dan je reactie . 
L. Merkelbach veronderstelt dat het in 1476 bestemd was 
tot bruidschat van het te stichten Augustinessenklooster 
van Woestenberg bij Bavel.1) 
Waarschijnlijk dus genoemd naar St. Anna. 

Christ Buiks vindt het vermeld als 't Annabosch (1570), 
St. Annabosch (1627) en Tannenbosch (1699). 
Hij veronderstelt dat het is genoemd naar Anna van Egmond, 
de eerste vrouw van Willem van Granje of wellicht dat het 
een verbastering is van 't dennenbos (tannenbos) .2) 

Jac Je s pers tens l otte geeft dezelfde vrouw van Willem 
van Oranje al s naamge ver, maar noemt haar Anna van Buren. 3) 

1) L . Merkelbach van Enkhuizen en A . Hallema: 
"Gesc hiede n is de r Geme ente Ginneken en Bavel" 1941 . 

2) Ir. Chr. Buiks : "Veldn amen in de voormalige Gemeente 
Ginneken e n Bavel, 4 Vl ve nho ut" . 1983 . 

3) Jac Je s pers: " Gemeente Nieuw-Ginneken in Verlede n e n Heden" 
1987 . 
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Brigidaschool 60 jaar jong. 
door Kees I.eijten 

Feestelijk vierde de Brigidaschool op 1 februari, 
de patroondag van Sint Brigida het 60-jarig bestaan van 
de school. 
De verering van St.-Brigida is in Bavel zeer oud. 
In de torenklok, die in 1463 gegoten werd staat reeds: 
-Ik word Brigida genoemd 
-In het jaar des Heren 1463 hebben 
-Johannes en Wilhelmus Hoérken mij gemaakt. 

1930 1990 

Brigidaschool Bavel 

Geen wonder dat we na ruim 500 jaar in Bavel nog steeds een 
Brigidastraat en Brigidaschool hebben en de Brigida melk-fabriek 
hadden. De koe in het wapen van Bavel herinnert er nog aan. 
Brigida i s immers de patrones van het hoornvee. 
Een leuk boe kj e* over St.-Brigida en de geschiedenis van 
haar school geschreven door velen begeleidden het feest . 
Voor de kinderen én Paulus was er een herinneringsbeker. 

*We haal den bovenstaande informatie voor U uit dat boekje. 

. 15 JAAR PAULUS VAfJ DAF..SOONCK 

Op 3 april a.s . zal het 15 jaar geleden zijn, dat op initiatief 
van Jan van d er Wester laken een vijftal mensen bijeen kwamen 
in het huis van K s Leijten om te spreken over de oprichting 
van een heemkunde kr i ng. 
Nog dezelfde avond was de kring opgericht. 
In ons volgende nummer zullen we uitvoeriger ingaan op dit 
derde lustrum. 
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AGENDA 1990 (58) 

jan. 

febr. 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

aug. 

sept. 

9 en 

7 Museum open 14.00 u.-17.00 u. 
Tentoonstelling "d'Oude Imkerij". 

22 Jan Jorissen III. Liedjes van na de oorlog 
in Zaal Bruininks te Bavel. Aanvang 20.15 u. 

4 Museum open 14.00 u. -17 .00 u. 

15 
17 

4 

18 
12 

3 
15 
29 

6 

7 

3 
4 

24 

15 

Opening Tentoonstelling "Miniatuur Koetsen" 
Jac v. Steen exposeert. 

Brieven van Paulus 78 
Kaderdag "Veldnamenonderzoek" te Tilburg.* 

Museum open. Tentoonstelling "Miniatuur 
Koetsen". 
Studiedagen Archeologie te Boxtel.* 
Fotoclub Nieuw-Ginneken met dia-klankbeeld 
over Nieuw-Ginneken in Fazanterie. 

Museum geopend. Tentoonstelling "Koet.sen". 
Presentatie boek over Van Schermbeek. 
Paulus van Daesdonck 15 jaar. 
Brieven van Paulus 79. 
Nationale Museumdag. 

Museum geopend. Tentoonstelling "Miniatuur 
Koetsen". 
Benego-dag in Etten-Leur.* 
Lezing "50 jaar na de inval der Duitsers". 

Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen". 
Excursie. 
Bavel Anno 1920. 

Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen". 
Brieven van Paulus 80 met Bibliografie II. 

4 
8-11 

31 

Museum gesloten wegens vakantie. 
e . 

42 Heem~undig Werkkamp te Zundert/Rijsbergen. 
Einde 15 Verenigingsjaar . 

1 Begin 16e 
2 

over Kerststallen. 
15 



okt. 

nov. 

dec. 
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7 Museum ope n. 
Tentoonstelling Kerststallen. 

15 Brieven van Paulus 81. 

4 Museum open. 
Tentoonstelling Kerststallen. 
Lezing 

2 Museum open. 
Tentoonstelling Kerststallen. 

15 Brieven van Paulus 82. 

'J'EN'JroNS'J'ETLit-X:; KERS'T'S'J:'ALLEN BIJ PAULUS 

Met de aanvang van de nieuwe tentoonstelling "Miniatuur
koetsen" van Jac van Steen denkt Paulus weer aan een vol
gende expositie. 
Dit najaar zal dat een tentoonstelling zijn van "Kerst
stallen". 
De tentoonstelling loopt van begin september t o t en met 
15 dec ember, zodat met Kerstmis elke Kerststal weer in het 
e igen huis kon staan. 
Paulus heeft zelf reeds een kleine aantal oude polychrome 
Kerstgroepen met of zonder stal. 
Ook enkele losse Jezus-beelden o f ~ee ldjes uit een Kerst
groe p. Wij zouden het erg op prij s s t e lle n voo ral eigen
gemaakte groepen te exposere n. 
En mocht U er bij U nog een oude Kerst s t a l in de weg staan, 
Pa ulus wordt gaarne de trotse bezitter er va n! 

SCHA'ITEN VAN PAULUS 

Op de Nederlandse Televisie wo rden we rege lmat i g getrac 
teerd op het programma Kunst en Kitch. 
De Belgen kenden vroeger "Schatten op zolder". 
Curiosa, kleinkunst en sieraden worden besproken en ge
taxeerd. 
Soms zijn er van die plotselinge ontdekkinge n. 
Tijdens Bavel Anno 1920 wil Paulus een dergelijk programma 
pre senteren onder de titel "Schatten bij Pa ulus ". 
Enkele deskundigen zullen op zondag 24 , jun i de c uriosa 
en kleinkunst taxeren, die U dan meebrengt. 

In onze volgende "Brieven van Paulus" zulle n we U nader 
informeren. 
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DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT 

JAN JORISSEN KRIJG:l' WEDERa-1 DE ZAAL PLA'l.'. 
door Anneke O:xnes-v .d. Berq 

"Het is moeilijk bes c h e i den te blijve n", zong J a n Jorissen, 
"wanneer je zo ric h b e nt a l s ik". Ma a r hij h a d beter kunnen 
zingen: "Wanneer je zo goed b e nt a ls ik". Want als je binnen 
vijf minuten de z aa l " p l at " h e bt, dan b e n j e a ls entertainer 
geboren. 
De zaal bij Bruininks in Bavel za l de vierde maandag van 1990 
weer helemaal vo l me t Pa ulus- l eden e n di t kee r ook veel niet
Paulus-leden. En iede r een heeft z i c h t baar en h oorba ar genoten. 
Meteen toen Jan J o ri ssen de eers te t onen v a n een van de ve le 
smartlappen zong , zag je in heel d e zaal oog j es glimmen en 
binnen een mum van tijd zat bijna i edereen mee te z ingen. En 
zeker niet alleen met de sma rtlapp en·.va n v oo r de pauze, maar 
ook met de Indisch e liedjes van n a de pau ze . 

Tranen met tuiten 

Er werd heel wat leed u itgestort over het p ubl i e k: Jan 
zong over 't wijnglas , 't paardje, aan de muu r van 't oude 
kerkhof, wit t e roz e n en nog hee l wa t mee r dro e v ige liedjes 
met dood en verderf in de hoofd r o l. En a lle t ekste n werden 
uit volle bo rst meege z ongen alsof er niet a l ve le tie ntallen 
jaren gele d e n geschreven waren maar pas enke l e maanden t e rug. 

J an J o r isse n tij de n ZlJ n Ame rikaans e ac t . 
v. l . n .r . Pieter v . Ginne k e n, Ja n Jorissen, Jan Soeterboek 
e n Roel and S t oop . 

Foto : Jac Bax 
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Alle nummers werden op gevoelige wiJze begeleid door Jan 
Soeterboek, Roeland Stoop en Pieter van Ginneken en hoewel 
de aandacht en derhalve ook de lof vooral uitgaat naar Jan 
Jorissen zonder de drie muzikanten en achtergrondzangers 
had het nooit zo'n optreden kunnen worden als het nu was. 

Het is een mooi span Jan en ziJn copanen, ofwel zijn maten 
zoals hij liever zegt. Het is heel jammer dat dit derde op
treden tevens waarschijnlijk het laatste was. Want al was 
dat al eerder aangekondigd, je hoopt toch dat ze op hun 
besluit terugkomen. 

[J.11 Si 1) ?! ! '· \ -- ! i ff-'' :>t : ;, ., :+;•( t lï "' 0 .· 

Amerika 

Jan Jorissen bracht dit keer niet alleen liedjes maar had 
ook een sketch in elkaar gezet. Over een arm Bavels manne
tje dat in Amerika zijn geluk en zijn fortuin heeft ge
vonden en als inmiddels rijke "poor farmer van den lage 
aard" Bavel op de hak neemt. Vele bekende passeerden de 
revue. Dat gebeurde trouwens niet alleen tijdens de sketch, 
maar ook tijdens de praatjes waarmee hij de liedjes aan 
elkaar plakte. 
Jan van der Westerlaken sloot zoals altijd de avond af 
met een bedankje. Hij zei: "Jan Jorissen is net als wijn, 
hoe ouder hoe beter". 

Dan wil ik er nog iets aan toevoegen: van goede wi1n 
blijf je drinken, daar krijg je geen genoeg van. 
Het zou fijn zijn als er toch weer een' vervolg komt en 
ik denk dat velen het met mij eens zijn. 
Als wijn erg goed is dan noemen ze deze Superieur . 
Als afsluiting wil ik dan ook alleen nog zeggen : 
Jan Jorissen is superieur. 
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PRACIB'IGE TEN100NSTELLING VAN MINIATUURKOEI'SEN 
door Ben Martens 

"Al s U zo dadelijk de mooie collectie miniatuurkoetsen van 
de heer Jac van Steen bekijkt, moet u zich realiseren dat 
het merendeel daarvan vroeger in zijn volle grootte en glorie 
in onze eigen Brabantse dreven heeft gereden", aldus de voor
zitter van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, Jan van 
der Westerlaken tijdens de officiële opening van de nieuwe 
wisseltentoonstelling over miniatuurkoetsen in het heemkunde
museum aan de Pennendijk te Ulvenhout. 

Perfectie 
Net nadat de tentoonstelling over de imkerij haar " raten " 
had gesloten, was er , dank zij de voortvarenheid van het 
bestuur van Paulus, afgelopen zondag 4 februa ri a lwe er de 
opening van een prachtige expositie over miniatuurkoe tsen. 
"De tentoonstelling, die we zo dadelijk gaan b e kijken is 
tot stand kunnen komen ?oor e e n vee l zijdig ma n, d e heer 
Jac van Steen. Een man, die in h e t recente ve rleden zijn 
volop actieve inze t heeft be t oon t bij de Bra bantse aanspan
ning. Na die p e riod e heeft hi j zich c hter volop bezig 
gehouden met het bouwe n v n mi n i u u r koetsen, die hij na 
opmetingen van d e originel ex mpl ren in binnen- en buiten
land eerst op klein e sch 1 u i t k e nde en daarna getrouw 
nabauwde. De heer J ac v n S e n is een man die alles tot in 
de perfectie doet , hetgeen ook bl i jkt uit zijn gebouwde 
koetsjes". 



ro e ve rza meling aan door h e m g e b ouwde koetsen 
museum te zien zijn, behelsen nog maar de 

v n h t t otaal. De heer van Steen moet aan dit 
l jare n gewerkt hebben, temeer als bedacht 
a n een koets ongeveer 500 uur is gewerkt. 

ook door zijn perfectie. 

K siermuts 
"U z ul in de tentoonstelling echter niet alleen miniatuur

n kunnen zien, maar ook een grote verzameling bitten, 
v r ba zing wekken door hun aantal en soms vreemde uit

ring. De heer van Steen vertelde me dat er zelfs 
n b i j zijn, die een olifant in het gareel kunnen 
n", aldus Jan van der Westerlaken in zijn toelichtende 

o ningstoespraak. 

had de voorzitter van de heemkundekring een bijzon
op ningshandeling, die in wezen door de aanwezigen 
v r r icht werd. "Koetsiers zagen vroeger veel af op de 
voora l in de winter. Natuurlijk kleedden zij zich tegen 

alom bekend dat iedere koetsier zijn 
had in de vorm van een koe tsiersmutsj e , 
met suiker. Ik wil u allen uitnodigen 
de expositie een glaasje brandewijn te 
deze prachtige tentoonstelling, waar 

n oon s telling, die de moeite van een bezoek meer 
n w is. De volgende kans? Zondag 4 maart van 14.00 u. 

17.00 u., Pennendijk 1 te Ulvenhout. 
n a ls u dan toch gaat, neem eens wat mee voor Paulus. 

WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN • 

WOENSDAG 7 S::EBRUARI 1990 

11 1111n ln w rsvoorspelling (3) 
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DE GESCHIEDENIS HERHAALDE ZICH 
dCXJr Kees l.ei~ten 

Donderdag 25 januari werd onze streek geteisterd door 
een hevige storm. 
Vele bomen werden ontworteld. 
Een halve eeuw geleden, op 14 november 1940 was er ook 
zo'n enorme storm. 
In ons krantenknipselarchief vond ik bijgaande reportage 
uit "De Maasbode" van 15-11-1940. 

lfederJcmd 

DE STORMSCHADE IN · DE BOSSCHEN 
· .Eerst vanmorgen was het mögeliJk eenigs
ztns een volledtg overzicht te verkrijgen van 
de enorme schade, welke de inet orkaankracht 
wÖ«iende Zu~dwesterstorm van gisternacht in 
den omtrek vsn Breda heeft aangericht. Deze 
schade overtreft d.e meest pessimistische 
schatting, Alleen toch in de houtvesterij Breda 
zijn ongeveer 6000 boomÈ!n ontworteld of af
geknapt. Het Mastbosch staat met meer dan 
200 zware dennen~men, ·wat het aantal be
treft, bovenaan. Op de bijzonder mooie ge
deelt.en van dit bosch, zoóals. de bek.ende zéven 
Heuveltjes, het Middenpark, de Geidersche 
beide · en vak· 24 · staan vrijwel geen hoornen 
meer, . terwijl in andere vakken · groote gaten 
zijn geslagen. . 

Naar de houtvester, de heer P. M. Tutein 
Nothenius ons mededeelde, zal men door het 
met spoed aanbrengen van OIJ.der-bepla.ntingen 
volgens de moderne boschbouwmethode trach
ten de ' gaten in 700 kort mogelijken tijd te 
dichten. . . 

In de bóschhoutvesterij Ulvenhout en Prin
&enbosch zijn ruim 1400 40- tot 50-jarige den
nen ontworteld of afgeknapt. Het hout hier~ 
van 'kan echter no1 g brulkt worden voor 
paal- en mJJ nhout. · . . . · 

· Zeer zwaar il voor*4 de w"tkant van het 
Lf.ebotah aetrotten, waar ruim 1000 dennen 
en 80 sware eiken ten prooi ftD d~n 1torin 
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Zijn gevallen. MerkWaard.ig .b hier de ver
b.9uding tussohen naald- en loofhout. Ter
Wi.fl d.e aevallen eik. en door het geheele boaC'h 
v~ liggen, zijn van het dennenbosch 
ceheele CX)ID.p}exen tegelijkertijd omgewaaid. 
De grow den UI daarbij meest op 2 à 3 m: van 
den grond afgeknapt, terwijl de Douglas-den 

. meeSt ·ontworteld;.,. 1s,: ·zöodti't dë-Ze r.Ich, : t.oOai. 
de houtvester het uitdnikte, zeer slecht ge
dràgen heeft wat zijn beworteling betreft. 
· In de boschhoutvesterij Chaam zijn voorts 
ruim 500 boomen gevallen en in de boschhout
ve9terlj Dorst ruim 700. Wanneer men dan 
weet, dat in de particuliere- bosschen van 
Hondsdonk ruim 400 en in die van Lugten
burg meer dan 300 boomen zijn gevallen, ter
wijl van de bosschen van graaf Marnix van 
St. Aldegonde te Rijsbergen en van de bos
schen der familie v. d. Wall en van der Hoe
ven te Zundert nog geen cijfers waren te ver
krijgen, dan kan ge\·oeglijk worden aangeno;. 
men, dat alleen in de Baronie van Breda rond 
10,000 boomen zijn ges'neuveld. 

SAGEN EN VOLKSVERTEL.T_,U~EN UIT HEI' LAND VAN PAULUS VAN 
DAESOONCK (9) 
door Jan Bastiaansen. 

Jan Onversag 

D'r woonde op Bavel e en zekere Jan de Wever - z'n huis staat 
er nog - en op 'n snikhete dag in augustus zat d'r tafel zwart 
van de vliegen. Jan pakte 'n reelat en sloeg op tafel en toen 
ie ze telde waren het er veertig, veertig dooien. 
Hij riep er z'n vrouw bij, "Annemie, kijk 's hier, dat zijn 
d'r veertig, veertig in één klap!". Hij was zo enthousiast, hij 
pakte 'n stukste krijt en schreef op de vensterluiken: 

Hier woont Jan Onversag, 
Slaat veertig dooien in éne slag! 

Op zeker dag komt er e e n franse patrouille in Bavel. Dat waren 
twee man en ze hadden 'n gestolen paard bij zich, en da' was 
enne schimmel, en as later bleek was da' pèrd gestolen ergens 
tegen de belgische grens aan. Die mannen sprongen van hun paar
den, gingen eens op hun gemak da' geval lezen, stapten er binnen 
en maakten 'n praatje mee Jan. 
Jan liet ze zo wijs as ze waren en toen zeeên ze: "Zukke mensen 
as gij hebben we net nodig. We hebben 'n paard bij ons: ja, jong, 
da' kamde nie' van af". 
"Ach meneer, 't waren maar vl
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iegen", riep Jan. Maar hoe die ook 
tegenspartelde, hij moest mee. En per slot kwam het z o ver: ze 
moesten Jan de Wever op 't pèrd vastbinden, wa nt goedschiks 
ging ie niet. 

Maar Jan maakte zo 'n misbaa r d a t d i e schimme l sch ichtig 
werd en er tuss en uit ging. Da' p aa rd s l oeg op ho l, liep 
'n steegje door en verder door de hei en de hegge n, tot op 
Roosbergse Tiend, waar nou 't kapelleke staat, recht op 't 
huisje af waar in m'n jonge tijd Manus woonde, en daa r stond 
aan 't eind van het perceel een hagelkruis. 
Jan, in z'n doodsangst, wil zich vasthouwen an da' kruis, 
en da' kruis breekt af, en Ja mee z'n wilde haren en z'n 
verschrikt gezicht op z'n witte schimmel en 't kruis in 
z'n armen vliegt ove·r de hei en hij kamp' in Ulvenhout op 
de zandweg, wat nou een steenweg is, en de soldaten die 'm 
daar zage n, s meerden 'm na ar d'r kwartieren. Hij was amper 
het dorp in of alle sold aten waren op de vlucht: dat waren 
nou Kozakke n! 

"Vluc h t ! Vl u c ht! Vlucht!" 
Hij is God v a n allen!" 
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In geen half uur was er in geen boerderij en in geen buurt 
schap 'n soldaat te zien, noch 'n fransman, noch 'n kozak. 
En dat paard holde verder, over de Stri)beekse hei, van 
buurt naar buurt, want 't was daar ergens gestolen en zo 
kwamp hij bij z'n eigen stal en daar bleef-t-ie rustig staan, 
maar door de angst van Jan Onversag was de hele streek ge
zuiverd van soldaten. 

EIKENWALLEN 
door Kees Ieijten 

Eikenwallen omzoomden vroeger onze akkers, onze weilanden, 
onze percelen. 
Het waren duidelijke afscheidingen van percelen, broed
plaatsen van vogels en rustbrengers in ons landschap. 
Rijdend over de nieuwe A 58 in ons heem miste ik Brabant . 
Het was een kale weg, een Hollands landschap . 
Een aarden wal, gedeeltelijk verhoogd met een afzichtelijke 
muur. Niet voor niets heeft burgemeester Van der Velden weer 
de noodklok geluid voor de enorme geluidsoverlast in ons 
heem. 
Rijkswaterschap kan de problemen gemakkelijk verhelpen. 
Ee~ veel hogere wal, dicht beplant met eikenhakhout (eiken 
wal!) en enkele rijen bomen er voor. 
Het resultaat is 
- meer rust in Ulvenhout, want de beplanting absorbeert 

het geluid. 
het Hollandse vlakke landschap wordt ~eer Brabants 

- de weg lijkt, kijkend vanaf de Beekhoek meer op het 
Ulvenhouts-bos of St.-Annabosch. 

Rijkswaterschap heeft de kans nu eens iets goeds te doen! 

VERSCHENEN ( 40 ) 
door Kees Leijten 

VELDNAMEN IN RIJSBERGEN (5) - TICHELT 

Met de regelmaat van de klok laat Christ Buik zijn boeken 
verschijnen over veldnamen in West Brabant. 
Na de 25 delen bij onze Krin~ en de twee boekjes in Etten
Leur verscheen onlangs het 5 deel van Rijsbergen. 
Een kloek boek van 114 pagina's, dat hij samen schreef met 
José Buiks-Hendrickx, verlicht met vele (meest eigen) foto's. 
Een enveloppe met kaarten completeert / weer dit intensieve 
werk, dat van grote deskundigheid getuigt. 

111 

eunc 
l1triftï 

& 
lîtöjti 

OUDE VERSJF..S EN LIEDJES 3 .t 
verzameld door Annie van Dort-van Deursen. 

De vier jaargetijden van het leven 

't Zij zestien of achtien, 't zijn jaren van dromen, 
onschuldig en rein, twee hartjes gelukkig te samen gekomen, 
zo dat 't moest zijn . 

Nog kort is het rokje en kort is het broekje 
van haar en van hem, 
Toch ... zoeken zij samen een rustig stil hoekje 
en daar vraagt hij met bevende stem: 
"toe geef mij een zoen" 
Dan fluistert z'ontdaan: "foei, dat mag je niet doen". 
Maar ze laat hem begaan 
Kust hij haar de eerste keer, 
't was of het haar griefde, 
Maar weldra kust hij haar meer, 
Dit is in de lente Lente der liefde! 

Maar vaak blijven zij die er jong aan begonnen 
de liefde trouw. 
Dan heeft hij na jaren geheel haar gewonnen, 
zij wordt zijn vrouw. 
De liefde tot hier aan banden gekluisterd, 
't werd hoog tijd. 
Hij neemt dan zijn vrouwke in d'armen en fluistert 
Nu ben je voor mij voor altijd. 
En ze kussen elkaar met een vrolijke lach 
Dat doen ze wel honderd keren per dag. 
Hetzij laat, hetzij vroeg, 
kusjes moeten ze geven. 
Want nooit heeft men er genoeg, 
't Is in de Zome r van h e t l e v e n! 

Dan komen de klein tjes e n daa rmee de zorgen voor het bestaan, 
Een kusje des avo nds e n een i n de morgen dan is 
het gedaan. 
Wanneer ze d e s a vonds om e l f uur gaan slapen 
dan zijn ze moe . 
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Hij ligt met een mond als een hooischuur te gapen 
Dan draait hij zijn rug naar haar toe. 
Dan zucht hij "nacht vrouw" 
en zij mompelt "nacht man" 
Een nachtzoen en hij slaapt en weet nergens meer van, 
Dan zucht ook de vrouw, maar zegt nog even 
Vroeger sliep je echt niet zo gauw, 
Maar ... 't is in de Herfst van 't leven! 

Dan zijn we in de winter van 't leven gekomen, 
vergrijsd is 't haar, 
Dat zij elkaar kusten is lang reeds geleden 
bij 't nu gouden paar, 
Maar juist op deez dag komt de herinnering weder, 
op dit bruiloftsfeest 
Hij lacht wat verlegen en mompelt heel teder 
Hoe mooi was 't toen we jong zijn geweest. 

Dan spitst hij zijn mond met geen tand meer erin 
En drukt dan een kus op haar stoppelige kin 
Zij buigt zich dan voorwaarts om ook hem een 
zoentje te geven 
Dat hebben ze sinds lang niet gedaan ..... 
Want ... ze zijn in de Winter van 't leven. 

BENEXX)-DAG TE El:TEN-LEUR 

Zondag 6 mei a.s wordt op initiatief van Benego, het Belgisch 
Nederlands Grens Overleg, waarbij ook de gemeente Nieuw-Ginne
ken behoo~t en de Stichting Brabants Heem de tweede congres
dag georgani"Seerd voor heemkundekringen, gemeentebestuurders 
en allendie de heemkunde een goed hart toedragen. 
Na een ontvangst van de deelnemers door het gemeentebestuur 
(9.30 u.-10.00 u.) houden Wies van Leeuwen (prov. Noord-Bra
bant) en Francis Brenders (prov. Antwerpen) een inleiding 
over "de Monumenten-inventarisatie in het verscheurde Her
togdom Brabant". 
Na de Brabantse Koffietafel rijden de deelnemers met een 
tweetal bussen langs de monumenten van Etten-Leur, waarbij 
regelmatig even zal worden uitgestapt. 
De dag wordt om 17.00 uur besloten met een aperitief op het 
gemeentehuis. 

De deelnameprijs bedraagt inclusief Koffietafel f 32,50 
of Bf. 600,-- per persoon. 

Meer informatie verstrekt U de heemkundekring Jan uten Haute 
Postbus 275 te Etten-Leur, die deze dag organiseert. 
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BIJGElroF (59) 
door Mariëtte Beugels 

De Kruidwis (2) 

Ook in Limburg was de kruidwis bekend. Mijn moeder vertelde 
dat de kruidwis bestond uit de volgende broodgranen, genees
kruiden en onheilwerende kruiden: els (alsemkruid) 

bijvoet 
boekweit 
plilox 
gerst 
haver 
leverkruid 
rogge 
kattestaart (lytrum salicaria) 
notetakje * 
pruimetakje 
boerenwormkruid 
papierbloem 
tarwe 
amarant (kattestaart)-vossestaart? 
zonnebloem 

Bij onweer werd een gedeelte van deze kruidwis verbrand in de 
schoorsteen. 

Bij verbranding van deze zaden en loof ontwikkelt zich een 
scherpe, vreemde geur. 

Volgens het oude volksgeloof zou het juist deze geur zijn, 
die de kracht van het noodweer zou breken. 

*Hier stak voor een deel het volksgeloof achter, dat bliksem 
geen vat heeft op notebomen. 

**Zie ook B . v.P. 76 p . 23. 

BRABANTSE GEZEGDEN EN SPREEKWOORDEN (16) 
opgetekend door -Annie van Dort 

Grote vensters, kleine ruiten. 

OUDE HUISMIDDELTJES (18) 
Uit kamers, waarin zieken verblijven, verdrijft men de onaan
gename geur door om de 8 uur 2 tot 3 borden in schijven ge
sneden uien te plaatsen. 
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Toon al s "Boer Piet" behan gen met 25 jaar decoraties. 
Ee n bee ld, dat we zullen missen . 

11 5 

Toon Huyhen was een 
markant Ulvenhouter 
door :r<ees T..èi 1ten 

Kort na nieuwjaar werden we allen opgeschrikt doo r het plotse-
1 ing overlijden van Toon Huyben. 
Toon was een zeer markante man in onze gemeenschap. 
Con c iërge van de Mariaschool en de Klokkebei , Boer Piet b ij het 
Ulvenhouts Carnaval, Raadslid, redacteur bij Nieuw-Geluid e n 
ledenraadslid van de Woningbouwvereniging St . -Laurentius . 
Toon was zeer actief bij de Lourdes bedevaarten , bii de vakan
tiedagen van invaliden en bij de papierinzameling voor 't Foster 
Parent s plan . 
Toon was een en al activ iteit en h a d vele vrienden . Toch was 
Toon eenzaam ondanks deze vele vrienden. 

Prinsenhoeve 

fo t o Ja n Gra uwman s 
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Eenzaam is hij plotseling overleden. Zonder afscheid te nemen. 
Hoewel ik Toon erg goed kende, vele gesprekken met hem voerde 
en dikwijls een biertje met hem dronk leek het mij toch beter 
een aantal mensen te vragen nader aandacht te besteden aan 
Toon Huyben. 
Toon als gemeenteraadslid (André Bink), boer Piet (Willem 
Binckhorst), redacteur (Frans Verschueren) en schoolconciërge 
(Fons de Potter) . 
Ben Martens eerde hem met een gedicht en een twee 1aar oud ar
tikel van Wippel Houben completeert het totaalverhaal van dez e 
unieke man uit ons heem. 
Bij een aantal verhalen in het kader een fragment van de repor
t a ge die Theo Höngens maakte in De Stem van 6 januari. 

Ter herinnering aan 

TOON HUYBEN 
Hij is geboren 11 november 1940 te 
Ginneken-Bavel en overleden 2 januari 1990 
te Ulvenhout. 

Toon, voor eeuwig onderweg 
voor eeuwig thuis. 

Zelden was hij in zijn eigen woning. 
Hij was thuis bij zichzelf. 
Meestal was hij onderweg, zelden alleen, altijd 
te midden van vrienden of op de boerderij, bij 
zijn familie; die mensen had hij nodig om het 
leven te vieren en zij hadden hem nodig. 
Voor o:le Ulvenhoutse gemeenschap was hij een 
aanspreekpunt; altijd konden de mensen een 
beroep op hem doen. 
Hij kon het middelpunt zijn en heel 
nadrukkelijk aanwezig, maar hij kon ook een 
randfiguur zijn, bescheiden, zonder veel 
woorden . 
Vele gulle gaven droeg hij in zijn leven mee: 
een warm hart en een meelevend oog voor 
gehandicapten, zieken, kinderen en ouderen. 
Talloze malen ging hij met de ziekentrein op 
weg naar Lourdes; tijdens deze reizen bepaalde 
hij mede de goede en prellige sfeer onder 
de mensen. 

Bijzonder aktief was hij voor en achter de 
schermen met Carnaval. 
Carnaval in Ulvenhout zonder Toon bestond 
niet. 
Wc zullen de kleurrijke boer Piel erg missen. 
Jarenlang is hij op vaderlijke wijze en met veel 
voldoening conciërge geweest op de 
Mariaschool . 
Altijd kon je een beroep op hem doen en zo 
nam hij ook de zorg op zich voor hel 
inzamelen van oud papier ten behoeve van het 
Fostcr Parcnts Plan. 

In de leegte die hij nu achterlaat, zullen wij 
zijn rijkdom des te meer waarderen. 
Als wij in het leven genieten zal hij ons 
blijvend vergezellen. 
Midden in het leven is hij gestorven, en op dal 
moment alleen, niemand tol last. 
Toon is niet meer in ons midden. 
Wc zullen hem nooit meer op de fiets, met zijn 
jas open, door Ulvenhout zien rijden. 
Maar we zullen ons hem herinneren met zijn 
goedheid en zijn inzet voor mensen en onze 
gemeenschap. 
Moge hij nu thuis zijn bij God. 
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VAN AACHTER DE PLATTEBUIS 11.f 
door Peer van de Schraanswaaye 

Agge nor de tillevizie kèkt of de kraant leest, dan is 
ut net of tur alleen mar aokeligge dienge in de wèreld 
gebeure. 
Das netuurlijk nie zo, mar ut is net of de meese liever 
de slechte dienge wulle horen dan de goeije; das teges
worrig zo, mar das altij al zo gewiest. 
Alleen, beste meese, motte we wel oppasse, damme oan die 
slechte dienge nie gewoon geraoke, ik bedoel eigeluk, 
dagge tegesworrig al heel gauw wa mot schrijve of zegge 
over un slecht dieng wat ur gebeurd is, of we zen ut al 
wir vergete en proate we al wir over un aander slecht 
dieng, en is da irste al wir vurbij, jao das netuurlijk 
nie vurbij, mar we denke dur niemir zo oan. 
Kik, en da docht ik ok toen ik hoorde, dat dieje oudste 
zeun van Louis Huyben van 't durp, ge wit wel, dun dikke 
Toon gestorven was. 
Joa, beste meese, ak da zo van ooze Jaunus altij hoorde, 
dan was dieje Toon toch unne mens, woar ge nie om hinne 
kon, neeje, nie omdat ie nogal gezet was, maar omdat ie 
overal aon en bij was en omda gum overal tegekwaam. 
Da zen zo van die meese, die tur altij zen, die al durre 
vrije tijd in de weer zen vur aandere, jao, ik wit wel, 
omda zut graag doen, mar ze doen ut toch mar. 
En ak da ammel zo hoor van munne zeun, dan zaat dieje 
Toon Huyben in nogal wa vereenigienge enne, evenemente 
noemen ze da tegesworrig. En zukke mense, hedde nodig, 
beste meese, in un durp, doar hedde eigeluk nooit genoeg 
van . Toon zaat overal in en oan, of ut nou in nieuw 
geluid was of in de carreneval overal kwaam d'n tege en 
dan jaore oan un stuk; en nie allenig in Ulvenhout. 
Mar o k nog in ut buitenlaand. 
Munne buurman was ennigte joare geleje mee z'n vrouw 
in Lourdes en wie.kwaame ze doar tege .... , sjuust Toon 
Huyben, om vur de zieke in Lourdes te zurge. 
Neeje, hij kwaam nie op de tillevizie en hij stond nie 
dikkels in de kraant mar ze zullen urn miese, das un dieng 
wa zeker is, want in ut durp kwaam dum nogal us tegen 
das nou vu r bij. 
Toon Huyben hee t ve ul vur Ulvenhout gedaan en d a n deed 
ie gère, da was z unne sterke kaant, agge begrèpt wak 
bedoel . We zen as Ulvenhoutse meese veul daank verschul
digd aon zonne zeun van ut durp Ulvenhout. 



Bij de opening van de nieuwe vleugel van het ge 
meentehuis. 
Raadsli d Toon Huyben staat (l et terlijk) achter 
het college Wethouder H. Oomen , burgemeester 
M. vd VenenWethouderW Wil lemsen . 

foto Jos Sprangers 
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TOON HUYBEN, GEMEENI'ERAADSLID (1971-1978) 
door Andre Bink 

Tijdens mijn 13 - jarige lidmaatschap van de gemeenteraad 
van Nieuw-Ginneken ontmoette ik ook Toon Huyben, net als 
ik een geboren Ulvenhouter. 
Toon kwam in de raad met de "Lijst van der Sangen". 
Daar Van der Sangen in verband met zijn functie bij de 
Rijkspolitie niet in de raad zitting kon nemen nam 
Toon zijn plaats in. 
Toon was een raadslid dat nooit voor zijn beurt zou 
spreken, hij liet ieder voorgaan. 
Hij was bijzonder correct in zijn uitspraken en zou dan 
ook nooit iemand Krenken, wist zich altijd te gedragen 
en wilde niet op de voorgrond treden. 
Indien het nodig was kon hij zich politiek goed verde
digen, vooral als men zijn partij ten onrechte raakte. 
Toon had een hekel aan witte voetjes halen en achter
baks geklets. Als zijn partij het gelijk aan zijn kant 
had was hij zichtbaar trots. 
Ook in de raad was hij een markante figuur. 
Een vriend van alle raadsleden uit de periode 1971-1978 
is overleden. 

îlntonius QLljuijbtn 
~tborm n·n·1qt.to; 

Z$·Ó· Jf18 wtrb btslottn ~mi bt mkJpmnin,g tt btrltnm; 
br7t roerb ~tm uft~trtikt bij .gtltJtnhtJb us.n htt 
ruerltJ9m Oan jtjn r44bslibmu.tsc~11p. 

In 19 78 kreeg Toon Huyben de erelegpenning van de gemeente 
Nieuw-Ginneken. 
In het Ereboek van Nieuw- Ginneken lezen we bovenstaande 
tekst, die door de zusters Norbertinessen i s gecaligrafeerd. 
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TOON 
door Ben Martens 

Toon Huyben is overleden 
Een onbevattelijk bericht van vier woorden. 

Betekenisvol van inhoud, 
Onvoorstelbaar van betekenis. 

Een hecht, vertrouwd beeld valt weg. 
Een vaak volop genietend, ~ijgend, warm 
mens is niet meer. 

In weer en wind fietsend 
altoos stil aanwezig, in de weer. 

Het beeld van 'boer Piet'. 
Medailles op ~art, beklede rors. 
'Och ja,' was enig commentaar 

-relativerend-
' er zijn belangrijker dingen dan".,. ' 

Met warm gevoel vanuit het hart 
;;ijn Mis met carnaval 
collecte voor de Lourdesvaart, 
de zieken en 
gehandicapte jeugd. 

De school. 
Hij kende, zag ze allemaal. 
Te harde strijd alleen, eenzaam, 
maar immer weer de nuchterheid, 
die ve;hitte discussies brak als wolkenzon. 

Toon is overleden. 

Onvoorstelbaar van betekenis 
Betekenisvol van inhoud? 

Ik hoor het nog en zal dat blijven: 
'Och ja,"".er zijn belangrijker dingen 
dan dit leven""' 

------·----------------~-u7awa».W""'!"~~~ 

) 
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BOER PIEJ' ALTicTD PRESENr 
door Wippel Houben. 

De 47-jarige Toon Huyben, boer Piet in het Bosuilendorp, 
loopt zowat 1 op 3 wa t de prinsen betreft. Zeven prinsen 
hangen in de portrettengalerij van café-restaurant Rompa. 
22 Jaar lang is Toon be z ig met het Ulvenhoutse carnaval. 
Vanaf het eenvoudige begin tot nu toe. 
Morgenavond om 21.00 uu r wordt de f oto van d e achtste 
prins bij Rompa onthuld. Boer Piet, de meest gedecoreerde 
figuur in Bosuilendorp, zal ook d e nieuwe prins Tilo met 
raad en daad ter zijde blijven staan. 

Trots is boer Piet op de laatste ondersche iding, di e hij 
bii het gemeentegeburenbal in Bavel vorige we ek ontving. 
De "ambtsketen van burgemeester van Nieuw-Ginneken" kreeg 
een centrale plaats tussen de ruim honderd onderschei 
dingen, die hem in de loop der jaren verleend werden. 
"Een ludieke onderscheiding", zegt boer Piet, "want ze 
zeiden, dat ze me overal kenden en vertrouwden". 

Een simpel begin 22 jaar geleden. Was er tot dan toe 
enkel café - carnaval, een harmoniebal en wat hossen in 
de oude gymzaal bij de jongensschool in Ulvenho ut, er 
kwam in 1966 een kinderoptocht. Willem Brinkho r s t was 
de initiatiefnemer. Carnavalsband De Spijke r s was er 
ook al. Er werd een eenvoudige prinsenwa g e n gebo uwd. 
Thomas van Campenhout van café 't Hoe k s k e we r d de ee rste 
prins Tommes. 

Doer Piet. . . als een kloek zorgt hij voor zijn kuikens ... • FOTO HANS CHABOT 
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Toeval: Toon Huyben werd op 
de elf de van de elf de 1940 gebo
ren. Van het begin - bij na 24 
jaar geleden - tot de laatste 
elf de van de elf de was hij de 
animator van het Ulvenhoutse 
carnaval en de meest gedeco
reerde figuur. In De Stem van 
11 februari 1988 zei hij dat hij 
er steeds voor zorgde 'dat de 
prins en de raad er niet 'verlod
derd' bijlopen. Ze moeten altijd 
'heer' blijven." 

Maar de jongeren wilden toen meer. Carnavalsverenigingen 
en bands schoten a l s paddestoelen uit de grond. Voorzich
tig werd daarop in 196 7 ingespeeld en prins Willen Bink
horst en zijn nog kle i ne hofhouding kwamen met een pro
gramma van sleuteloverdracht, limonadebal , een optocht en 
heksenverbranding . 

Rond de jaren 70 zag het carnavalsprogramma met medewer
king van de plaatse l ijke cafés en verenigi ngen er bijna 
hetzelfde uit als nu. Vanaf toen was de hofhouding ook 
compleet, want de familie Bink met hun carnavalsver
eniging kwam de raad op pe il brengen . De vorige prins 
Piet VII was de l aat s t e van deze famil i e , die act i ef 
het carnavalsbe l eid mee bepaa l de . I n die jaren werd er 
als eerste in het land ook openlijk een carnavalsmis ge
houden met een preek van de prins voor een "goei doel ". 
Dit haalde ruimschoots de landelijke pers, met alle pro ' s 
en contra ' s . Rond ' 76 kwamen er sauwelavonden bij . 

"Het best bewaarde geheim" , a l dus boer Piet, " is of de 
prins op carnavalsdinsdag om 12.00 uur zijn steek afzet om
dat hij ophoudt . Da t weet hij tot dan toe enkel zelf maar . 
Alle prinsen hebben dit tot nu toe vrijwillig gedaan. 
Het zijn a ltijd mensen geweest -zoa ls ook de hele raad
waar ieder in de carnavalsdagen tegenop kan zien. 
Prins en ' raad moeten er niet " verlodderd " bijlopen en 
altijd "heer" blijven . Het is ook prettig als een prins 
daarnaast vlot praat en sympathiek overkomt . Daar letten 
we wel op, als we nieuwe zoeken!" 

Boer Piet begeleidt onde r andere he t buitengebeuren. Hij houdt 
het "loopbriefje" bij. Als een kloek zo rgt hij voor zijn kui
kens . " J ongens we moeten hier weg", moet hij herha aldelijk 
vermanen. "Jonge ns " , want ook de saamhorigheid bevorderen 
behoort tot zijn vrijwillige taak. "Niet moeilijk", zegt hij, 
"want het is een kwestie van geven en nemen. En het is al 
pratend altijd gelukt ! daarom heb ik het na 22 jaar nog 
best naar mijn zin " . 

Hoogtepunt van carnaval vindt boer Piet nog steeds de optocht 
omdat op dat moment z o veel mensen echt creatief bezig zijn 
met carnaval : zich in een andere huid steken is cultuur vindt 
hij. Individuelen zijn dan het carnavalesks bezig, maar de 
wagens als kijkspel zijn onontbeerlijk. " Ik vind het jammer 
dat de mu zikale inbreng steeds minder wordt bij ons carna
val", zegt hij. " Misschie n worden er in Ulvenhout teveel 
concertmuzikanten opgeleid , die de fr ivo l e carnavalsklanken 
niet acceptabel kunne n brengen " . 

"Toekomst", mijmert boer Piet. "We hebben een jonge raad. 
De animo van de niet-Brabantse import is niet zo groot om 
zo ' n pakje aan te trekken. 
Maar misschien kunnen veel 50-plussers op hun manier er 
toch nog een hoop plezier ~an gaan beleven. Mogelijk kunnen 
ze als carnavalsclubs hun "vereenzaming" tegen gaan en 
zonder spectaculaire dingen te - bijvoorbeeld wat muziek 
maken of een cabaretgedeelte - iets aan het sauwelweekend 
toevoegen. Hiermee staan we echter niet op de informatie 
markt van c ul uree l sportief, want carnavalsclubs moeten 
spontaan g bor n worden !". 

Uit De Stem d . d 11 -2 1 88 
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'T(X)N HUYBEN ALS HULPVERLENER 
door r ector A.J. Merkx, qeestelijk adviseur NCB 

Toon Huyben was een markante figuur in de Ulvenhout sé ge
meenschap. Hij was bekend bij autochtonen en allochtonen. 
Hij stond voor velen klaar en vierde met velen feest. 

De meeste inwoners van Ulvenhout zullen echter niet weten 
hoe Toon ook bij onnoemelijk velen buiten Ulvenhout bekend 
en geliefd was. Vooral door zijn werk voor de zieke en 
gehandicapte medemens. Ik heb hem de afgelopen 20 à 25 jaar 
juist in dat verband leren kennen én waarderen. Ik denk 
daarbij vooral aan twee jaarlijks terugkerende aktiviteiten: 
de ziekenbedevaarten naar Lourdes en de NCB-vakantieweken 
voor gehandicapten. 
In zijn jonge jaren was Toon bijzonder aktief in de RKJB 
(R.K. Jonge Boerenstand) en de latere KPJ (Katholieke 
Plattelands J ongerenorganisatie) in de kring Breda. 
Hij was daarin een stuwende en inspirerende kracht. Hij 
werkte zelf met veel enthousiasme, maar wist ook anderen 
enthousiast te maken. 

Huyben was ook bekend. 
door zijq hulp bij de Nationale 
Ziekenbedevaart naar Lourdes. 
Hij maakte er geen ophef over 
toen hij voor de vijftigste keer 
mee ging als brancardier en de 
pauselijke onderscheiding Pro 
Eccelesia et· .PontüiCe kreeg. 
Komend jaar zou hij voor de 
75e maal meegegaan zijn, als 
coördinàtor. Daarom ook zal de 
rector van de bedevaart Lour
des Toon Huyben begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats: 

i
< 

1 

. 

Toon tijdens de inva l i de nweek van 30 juli-5 augus tus 
1989 helpend wa a r hi j k on 
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Van daaruit beqon voor Toon zijn "loopbaan" als brancardier 
(hulpkracht) voor de zieken tijdens de Lourdesbecievaa~ten. 
Aanvankelijk als jonge "los-vaste" hulpkracht, zoals vele 
andere RKJB-ers. Geleidelijk aan ging hij echter behoren 

tot de "vaste club" van brancardiers. En later werd hij 
daarvan de leider en voorman. Dit bracht mee dat hij elk 
jaar twee of drie keer een ziekenbedevaart begeleidde. 
Als hoofd-ziekenaalmoezenier heb ik hem daar vaak aan het 
werk gezien en gekonstateerd welk een zorg hij had voor de 
zieken, maar ook hoeveel organisatietalent en mensenkennis 
hij had om alles goed te doen verlopen. Toon hield van een 
lolletje maar dat mocht niet ten koste gaan van de zieken. 
In oktober 1979 werd de eerste speciale Jongerenbedevaart 
gehouden. Een ini~iatief dat door Toon duideli]k mee werd 
gedragen en gestimuleerd. Dit was voor Toon toevallig juist 
zijn vijftigste bedevaart. Vanwege dat feit mocht ik hem in 
Lourdes de pauselijke onderscheiding "pro Ecclesia et 
Pontifice" uitreiken. Hij was daar zeer verguld mee! 
Nadien is ~oon zelfs in het bestuur gekomen van de Vereniging 
"De Nationale Bedevaart". Maar tegelijk is hij blijven door
gaan met zijn werk als hoofdbrancardier. Hetgeen betekent 
dat hij in het afgelopen jaar voor de zeventigste (!) keer 
als brancardier in Lourdes is geweest. En hij was beslist 
nog niet van plan om er een punt achter te zetten. Integen
deel. Hij was al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 
de mei-bedevaart 1990 én voor de kinderbedevaart van oktober. 
Inmiddels had hij zijn inzet voor zieken en gehandicapten 
nog aanmerkelijk verbreed door vanaf 1972 jaarlijks ook een 
of twee weken als hulpkracht en staf lid te fungeren tijdens 
de vakantieweken- voor-invaliden, die het NCB-Fonds "Voor 
Nieuw Welzijn" elk jaar organiseert. Als voorzitter van dat 
fonds heb ik in al die weken intens en fijn met hem samen
gewerkt, al heb ik nooit begrepen hoe hij dat alles met 
zijn werkgever geregeld kreeg! Ook in die weken demonstreerde 
hij zijn organisatietalent, zijn kennis van zaken op vele 
terreinen, maar voora l zijn liefde voor de hulpbehoevende 
medemens. In totaal heeft hij dertig van deze weken begeleid. 
Dit betekent d a t Toon al met al zo'n honderd weken heeft ge
geven voor d e zi e ke en gehandicapte medemens. En als ik daar
bij tel d e we k e n dat hij "tussendoor" zelf noq een vakantie
week o rganiseerd e voor kleine groepjes invaliden, dan bete
kent dit d at h ij t wee vol le jaren van zijn leven aan dit werk 
heeft bes t eed. En da n tel ik noq niet de vele, vele ure n 
en dage n d i e h ij b s teedde aan het organiseren, h e t voorwerk 
en het na werk. 
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Geen wonder dat zijn dood én voor de Nationale Bedevaarten 
én voor het NCB-Fonds "Voor Nieuw Welzijn" echt een verlies 
betekent. We zullen hem daarom dankbaar blijven. 
Nu moet u uit het bovenstaande niet konkluderen dat Toon 
een soort "ha lve heilige" was die enkel liefdewerk deed. 
Nee, hoor! Naast en na zijn werk voor de zieke en gehandi
capte medemens kon Toon ook bijzonder goed meedoen aan een 
gezellig samenzijn en was hij niet " v ies" van ettelijke 
p ils jes . Hij was noo it somber en kon echt genieten van het 
leven. 
We bidden e n hopen dat hij van nu af aan mag delen in de 
eeuwige vreugde bij zijn e n onze Heer. 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor hem. 

Toon Huyben naast zijn vriend Jan Mu lders uit Breda 
bij wie hij op nieuwjaarsdag, de dag voor hij stierf, 
nog op bezoek was _ 

Î 27 

HERINNERIN:;EN AAN 'TOON HUYBEN 
door Willem Binckhorst, vorst en oud prins van het Carnaval. 

Op een avond gaat laat de telefoon. Je pakt op e n dan hoor 
je: "Pa , schrik niet, maar Toon Huyben i s over l e den", met 
het verhaal hoe hij gevonden is. Je legt de hoorn niet di
rect neer, je bent geschokken. Je bent bejaard en dan komt 
het dood-gaan regelmatig voor, maar dan ineens Toon. 

Toon was alleen toen hij stierf, zoals hij altijd een eenzaam 
mens was ondanks het vele werk, dat hij deed en de vele con
tacten, die hij had. 
Als nieuwkomer in Ulvenhout leerde ik deze autochtoon kennen 
in 1954. 
Ik leerde hem kennen op de boerderij, maar de aanleiding was 
carnaval. Men wilde iets met carnaval, maar wat, met wie en 
hoe. 

Ik had in de Steenstraat, tegenwoordig Annevillelaan, al met 
de heer Smeekens van de landbouwschool, een buurtschap opge
richt. Helpen waar dat nodig was, bidden bij overlijden en 
een keer per jaar vergaderen in de landbouwschool. Er werden 
contacten gelegd. Wie herinnert zich niet het grandioze feest 
bij het diamanten huwelijksfeest van opa en oma Van Gils. 
Ee n enorm feest, drie dagen lang. 

Toon kwam met de heer Bogers bij mij op bezoek om te praten 
over Carnaval. Ik maakte een plan, maar wat werd er gezegd? 
"Eerst even doorpraten me t de pastoor of hij alles zo goed 
vindt". 
Doorpraten met die goeie ouwe pastoor Vermunt me t z'n dames
fiets e n parapluie? 
Mijn a ntwoord: "Ik organiseer het of hij". 
Na een paar dagen kwame n ze terug en hebben wij in het café 
van Van Campenhout, café 't Hoekske , een en ander geregeld . 
Zo ontstonden De Spijkers. Zo ontstond het Ulve nhoutse Car
naval. 1) 
Toon deed niet mee . We hebben zelfs twee jaar een vreemde 
als Boer Piet gehad. 

Einde lijk na vee l praten en praten werd hij vanaf 1964 
Boer Piet va n het Ulvenhoutse Carnaval. 
Ik leerde he m toen beter kennen. Een gevoelige mens met 
zijn ups en downs . Hij had altijd veel over voor een an
der. Hij was actief in het maatschappelijk leven. 
En t oen de Carnavalsmis, een nationaal gebeuren. 
Iedereen stond op zij n kop en Toon lachte, Toon genoot , 
Toon had plezi r. 
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De Carnava l smis in 1982. 
Uiterst links Toon Huyben. 

Foto : Johan van Gurp 

Thuis waren er ook zorgen , moeder was o verleden e n Toon 
stond a lleen. 
Zo is hij ook heengegaan, alleen , geen hand, die hem vast 
hield, niemand die iets deed , die i e ts kon doen . 
Bijna 50 jaar oud , bijna 25 jaar Boer Piet, haast 70 keer 
Lourdes, h ij heeft die hoogtepunten niet meer mee mogen 
maken. 
Lourdes deed hem goed , het zorgen voor mensen, die hun 
laatste hoop daarop gevestigd hadden om beter te worden, 
dat geloof in het goede van de Heer. 
Jaren geleden , toen hij dat pas deed en hij vertelde over 
die zoekende mensen, dan dac ht ik wel eens: Toon ik hoop 
dat jij nog eens datgene vindt dat jou houvast geeft. 
Too n , on?e Boer Piet, he e ft nu einde lij k de rust gevonden 
die hij altijd gezocht heeft. 
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OOK DI'l' WAS 'IIDN 
door Fons de Potter (oud-hoofd M3.riaschool) 

We schrijven 1976 . He t gaat goed in Nederla nd. Oo k de 
mensen, die niet meer z o goed kunnen meedra aien in het 
productieproces, wil men aan werk helpen. 
Niet zo maar een uitkering, maar deze mensen ook het ge
voe l geven dat ze erbij horen en iets voor ande r e n kunne n 
betekenen. Men wil deze mensen o ok g r a a g in hun eigen om
gev ing laten werken , dat geeft e e n e xtra vo ldoening . 
Zo kwam Toon op de Mariaschool a l s " schoo lbedi e nde ". 
Zo heette dat t o en ambteliik. La t e r we rd d a t, i n d e omga ng, 
gewijzigd in de beter klinkende naam v a n con c i ërge . 
Na wat i r.formele g~sprekjes en Toon kree g zijn aan s t e l ling 
of beter gezegd werd gedetacheerd op de Ma riaschool. 
We konden t o en be s t zo ' n "mannetje " gebruike n. We s t onde n 
voor een ingrijpende renovatie, die van d e Mar i aschoo l een 
bijdetijds gebouw moest maken, dat nog een t wintigtal 
jaren mee moest kunnen. 

Toon werkte al in B. S .W. -verband in Bre d a . Wa t voor werk 
h ij daar precies deed , weet ik niet. Hij werkte in de bui 
tendienst. Via derden hoorden we , dat hij d e speelterrein
tjes in Breda moest bijhouden en het speel t uig moest con 
troleren op deugdelijkheid. Er werd oo k b i jve r te ld, da t 
als Toon er tegen aanleunde en het bleef ove r e ind s t aan, 
dan kon het nog een jaartie mee. 

Toon Huyben was rwm tien 
jaar conciërge van de nu ver
dwenen Mariaschool en daar
na, tot afgelopen kerstmis, par
time-conciërge van De Klokke
bei, waardoor jongeren uit Ul
venhoutse hem kennen. 

Toon op z ' n pos t 

f o t o Jan Gra uwm ns j uli 1983 



130 

Met Toon werd een lijst opgesteld wat hij allemaal zou 
kunnen doen. De praktijk zou wel uitwijzen wat kon of 
niet kon. Z'n eerste grote "klus" was het sorteren van 
leesboekjes op moeilijkheidsgraad- op niveau zoals het 
officieel heet. Toon kreeg boekenlijsten, boeken en ge
kleurd plakband aangereikt en het werk kon beginnen op 
het eerste binnenblad van het boek werd het niveau ge
noteerd en op de rug een gekleurd plakbandje, want elk 
niveau had z'n aparte kleur. Hij heeft dat keurig ge
daan. Laatst kwam ik nog zo'n boekje tegen. 
Dit werk deed Toon tussen het gewone werk door. Wat was 
dat gewone werk? 
Hier volgen ze op een rijtje: buitendeuren openen en 
sluiten, bellen bij het begin en eind van de schooltijden , 
lichten aan- en uitdoen, telefoon aannemen, de post ver
zorgen, kopjes klaarzetten voor koffie en thee, afwassen, 
stencillen, vuilnisemmers klaarzetten-later containers , 
op het eind van de dag, controleren of alle ramen en deuren 
gesloten zijn, verder nog wat andere huishoudelijke kar
weitjes. 
Maar vul je daar een hele dag mee? Er werd gezocht naar 
wat uitbreiding. Als Toon nu eens kon typen, dat zou voor 
hoofd en personeel een hele verlichting kunnen zijn. 
Na wat heen en weer gepraat, liet Toon zich inschrijven 
voor de type-cursus. Een mooie kofferschrijfmachine ver
scheen op school , want er moest dagelijks geoefend worden. 
Zat oefenen gebeurde niet erg fanatiek. Maar ja alle begin 
is moeilijk. Na een paar weken stond de mooie zwarte 
kofferschrijfmachine nog steeds op dezelfde plaats onder het 
raam. Er lag zelfs al een grijs laagje op het kofferdeksel. 
Reden om eens wat indringender te informeren naar de vor
deringen. Er kwam een wat onduidelijk antwoord. Toon praatte 
over het algemeen niet zo onduidelijk, maar als het niet 
zo goed zat, werd het een soort binnenmonds onduidelijk 
gegrom. Wat was het probleem? Toon sloeg in één tik twee 
toetsen tegelijk aan . Het schiet wel aardig op, maar ..... 
Z'n vingers bleken te dik te zijn. De week daarop was de 
mooie kofferschrijfmachine verdwenen . Toon haalde opgelucht 
adem. 
Toon was ook zuinig. Iemand schijnt eens gezien te hebben, 
dat hij na het theezetten het theezakje uitkneep om er de 
volgende dag nog een kopje van t e z etten. 
Op ouderavonden of andere bij eenkomsten verzorgde Toon 
op uitstekende wij z e de koffie en op dringend verzoek ook 
de thee. Toon v ond e igenlijk dat 's avonds alleen koffie 
gedronken moest wo r den op dergelijke bijeenkomsten en die 
paar kopjes thee ... de rest moest je toch maar weggoo i e n . 

Ook de koffie g ing nie t alt ijd op . Koff i e zomaar weggooien 
dat was "doodzonde ". Ee n p a ar keer heef t hi j het gepro
beerd om ' s morg e n s deze oude koffie t e s chenken . Hi j gooide 
dan de oude ko ffie d oor he t ko ffi eapparaat en warm was het 

Als je d a n bij Toon informeerde of h e t mi ssch i en koff i e 
was van de vorige a vond, hoorde j e a l s on t kenning dat 
bekende binnensmonds gegrom en d a n wi s t j e genoeg . 
Aan het stencillen besteedde Toon veel z o r g . Als er een 
boekje samengesteld mo e s t worden, we rd ee r st zorgvu ldig 
een dummy gemaakt van kladblaadje s om te zie n welke b l ad
zijden er op de a c hterkant moest. Bij he t i ndraaien va n de 
stencilMachine - 'We h a dden geen automa tische inktt oevoer -
gebruikte Toon altijd oude ge s tencilde blaadjes tot d e ,af 
druk goed was. Bij het afdraaien hield hij d e i nkttoevoe n 
goed in de gaten. Soms moest er wat inkt bi jgepompd worden. 
"Jutteren" noemde hij d at altijd. 
Ook op h e t punt van energ iebes p a ring s t o nd Toon z ijn ma n 
netje • Opensta ande buitendeuren werde n onmidde l l ij k ge9 
sloten . Open ramen voo r wat frisse lucht wa r e n Toon een 
doorn in het oog ....... . 

- Het team van de Mariaschool op de da g dat de school na 
140 j aar definit ief z ' n poorten sloot in 1 987. 
v . l . n.r. Fons de Potter, Kees v .d . Made ( directeur) , 
Anton Timmermans, Toon Huyben, Fr an s Verhoeven en Nel Leij t e n . 

/oio l>/ny J>elers 
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Toon in gedachte bij wat 

eens de Mariaschool was. 

Op gezette tijden draaide hij 's avonds de radiatoren 
dicht. Alles werd wel automatisch geregeld, maar Toon 
hield meer van handbediening. Als je dan 's morgens 
in een koud lokaal kwam draaide je toch gewoon de radia
toren open en .... de winst was binnen. 
Toon was naast wijs ook eigen-wijs. Hij werkte en leefde 
het grootste gedeelte van de dag op de Mariaschool. Ook 
's avonds was hij er dikwijls te vinden. Zijn fiets stond 
dan naast de schooldeur voor het raam. Een goede fiets -
het zadel iets versleten - maar niet op slot. Ik heb 
Toon wel eens gewaarschuwd: "Zet je fîiets binnen of op 
slot". Een onduidelijk binnensmonds gegrom was zijn ant
woord. De fiets ging niet op slot. Maar het gebeurde 
toch ..... Toon was zijn fiets kwijt. Zonder veel woorden 
stond er de volgende dag een mooie nieuwe fiets, weer 
naast de deur en voor het raam en niet op slot, want een 
fiets werd bijna nooit zo hard na elkaar op dezelfde 
plaats gestolen. Binnen drie weken stond hij 's avonds 
wel binnen. Het afscheid van de Mariaschool deed Toon 
wel iets. Hij was het er niet mee eens, wat er allemaal 
met "zijn" schoot gebeurde. Hij was er dag en een ge
deelte van de nacht aanwezig. 
"'s Avonds erbij, 's morgens erbij". Dit gezegde zal Toon 
zeker gekend hebben, maar het eerste gedeelte was zo 
overheersend, dat het tweede stuk wel eens in het gedrang 
kwam. Als hij er was, hoefde hij dat niet te komen zeggen. 
Ik zat met mijn klas "·boven" ( le verdiepilri.g) . 
De klasdeur moest maar even geopend worden om te weten 
of Toon er was. De geur van "de Weduwe" was zijn signaal. 
Op tijd, te laat, te vroeg, het zijn betrekkelijke begrippen. 
Hieraan moest ik denken toen we in de sacristie stonden 
voor de afscheidsdienst van Toon, die ik graag assisteerde 
als lector. Vijf minuten voo r tijd werd er meegedeeld: 
"Hij is er al". Toon's aankomst, bij de kerkdeur was in 
meer dan een opzicht te vroeg. 
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OOK DIT WAS 'I'CX)N 

EEN KORTE GEDACH'J'E BIJ HITT OVERLIJDEN VAN 'I'CX)N HUYBEN 
d(X)r Frans Verschueren, oud-redacteur "Nieuw Geluid" 

Ruim 20 jaar heb ik met Toon samengewerkt in de redaktie 
van Nieuw Geluid. 
Toon was altijd present, behalve als hij in Lourdes was 
of een vakantie-week doorbracht met gehandicapten. 
Deze medemensen gingen bij hem voor alles, zelfs voor zich
zelf. 
Hij was letterlijk en figuurlijk een man van formaat. 
Voor Nieuw Geluid was hij een trouw redaktielid. 
Hij kwam, al wist je niet altijd precies hoe laat. 
Hoe laat hij weer weg ging wist je pas als hij ging. 
Na het werken werd er meestal nog wel een boom opgezet. 
Voor Kerstmis was hij in zijn element. Dan s c hreef hij 
een Kerstverhaal en/o f gedicht, waarbij altijd de ver
drukte medemens en de vrede de hoofdtoon voerden. 
Voor de gemeenschap i s e en werker en organisato r van 
grote waarde weggevallen. 
Wij zullen hem missen e n niet licht vergeten. 

- _--_-- - --- ..... -
--- :-~- ~~ 

En Zo zag Tini Sche epe r s uit Ulve nho ut 

verder was Huy ben 'Ulvenhou- de Pr i n sen hoeve . 
ter': hij was voorzitter van de 
jonge boeren en toneelspeler bij 
hun uitvoeringen, mede-op
richter van .de vlooienmarkt 
van de Jeugdraad, en gedich-

ten- en verhalenschrijver en 
spreukenverzinner van het Ul
venhoutse weekblad Nieuw
Geluid. 

Een markant mens is van ons heengegaan 

TOON HUYBEN 
28 Jaar maakte hij deel uit van ons team. 

Redactie Nieuw Geluid 

Ulvenhout 
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VASTEN 

Wie over eten en drinken gaat, kan aan het vasten niet voorbij. 
Vasten was in de eerste plaats een religieus gebeuren, maar 
daarnaast was het vasten van een enorme betekenis voor de 
volksgezondheid, de ekonomie, het maatschappelijke en politieke 
leven. 
De buik kon immers niet altijd gespannen staan, en hoe meer het 
lichaam vastte, hoe meer de ziel werd gespijsd. Bovendien was 
iedereen tot zuinigheid verplicht en mensen met een lege maag 
hunkerden spontaner naar voorgestelde festijnen (rijstpap met 
gouden lepeltjes!) in het paradijs en kenden gemakkelijker 
onder religieuze druk gezet worden. Tienden en penningen wer
den vlotter afgestaan, wanneer men ze toch niet nodig had om 
pot en ketel te vullen. 
Waarom men in de vasten wel vis en geen vlees mocht eten, wordt 
als volgt verklaard: 
Na de zondeval van Adam en Eva heeft God wel de aarde vervloekt 
maar niet de wateren en al wat daarin leeft, omdat het water in 
de toekomst nog moest dienen voor het Heilig Doopsel ••• Voor 
het visgebruik bestaat echter een meer materiële verklaring 
die zegt dat alle kloosters en pastorieën met grote visvijvers 
omringd waren, wat de bewoners toeliet daarvan in de vasten 
onbeperkt te putten en bovendien goede zaken te doen met de 
bevoorrading van de omwonenden ••• 
Aangezien er tot 200 vastendagen per jaar waren, werd van de 
middeleeuwse kok heel wat fantasie en vindingrijkheid ver
wacht. Vis kwam in de vorm van vogels of reebout, kalfskop of 
worst, taart of brood op de tafel. Tot de vastenkost behoorden 
echter ook kreeften en krabben, oesters en diverse schaaldieren, 
ook slakken en kikvorsen en bevers, otters, duikeenden, zelfs 
reigers en zwanen, omdat zij bij het water (van de vis) leef
den. 
Dit "vastenbedrog" nam soms gekke vormen aan en zo waagde men 
het wel om vlees incognito op te dienen. Een kip vermomde zich 
als snoek, een kalfsgebraad kreeg de vorm van een vette karper 
die men dan kon herdopen met de woorden: "Ego te bapto carpam". 
Een groot vastenmenu uit de middeleeuwen is dan ook iets na
genoeg onvoorstelbaars. Er prijkt worst op, maar die is ge
maakt van kreeft en vis, eierkoeken zijn gevuld met vis of 
bevervlees, sneetjes "spek" of "vrijdagskalfskop" bestaan uit 
een mengeling van witte vis en amandelen, "wildbraad" werd in 
elkaar geknutseld uit in wijn gekookte vijgen, wijndruiven en 
meel en het deeg werd dan aan het spit geregen. 
Vele hedendaagse gefarceerde gerechten gaan ongetwijfeld terug 
op deze zucht naar camouflage en naar originaliteit. 

Uit: "De Hoogstraatse Maand" - juni 1985. 

KOPPERMAANDAG 1990 (10) 
door Kees Leijten 

Voor de zeventiende maal verscheen op Koppermaandag dit jaar 
de koppermaandagvprent. 
Een wereldkaart, gedrukt op Chinees papier. 
Het drukprocedé was zo duur, dat er een zeer beperkte oplage 
van werd gedrukt . 
De klanten werden dan ook magertjes bedacht. De meesten ont
vingen niets. Een oude gewoonte van de boekdrukkers om met 
een fraaie plaat de klanten een zalig nieuwjaar te gaan wensen 
en dan een koperen muntje te vangen boet zo wel in aan traditie. 
Jammer! 
Maar toch was 8 januari nog Koppermaandag, Verloren l·laandag, 
Verzworen Maandag of Maandag na Dartiendagh. 

*Zie "Koppermaandag", negen artikelen van mijn hand in 
B.v . P 26,31,36,41,51,58,63,68,73 . 

KOPPERMAANDAG 1852. 

Feestlied. 

WI3ZE: Wien NedrlalUÜ Oloed, enz. 

Koor. 

Wij zitten hier in 't Schuttershof, 
Op vader Coster's feest, 

Dat ieder dus nu klink' met lof 
En zing' verheugd van geest: 

Steeds bloeije Coster's ed'le vond, 
Zoo lang de wereld staat, 

En als de wereld niet meer stond, 
Wat raakt ons hoe 't dan gaat. (bi1.) 

Solo. 

Ja Coster's kunst strekt mij tot·lust, 
Zet 'k letters in den haak; 

Maar als mij 't wijfje hartlijk kust, 
Dat geeft mij meer vermaak; 

En ben ik in een vriendenkring 
Gezeten aan haar zij, 

Er is op aard geen sterveling 
Zoo vergenoegd als wij. (bis.) 

Koor. 

Dan twist men niet wie 't nuttigst is, 
Die zet, of hij die schrijft, 

Dan geeft het ons geen ergemis, 
Wat hier een ander drijft, 

Elk kust zijn wijfje en drinkt met smaak, 
or zingt een vrolijk lied, 

En gunt een ancler ook 't vermaak 
Dat hem de wereld biedt. (bia.) 



NIEUWE BOEKUI'IGAVE IXX>R PAULUS VAN DAESDONCK 
door C.J.M. Leijten. 

Opnieuw zal binnenkort een uitgave van onze Kring het 
lic ht zien. 
De heer A.J. Spierings uit Breda schreef reeds enkele 
malen in dit tijdschrift over de persoon van A.J. van 
Schermbeek, die 100 jaar geleden zijn werk als houtves
ter begon in het Rentambt Breda.1) 
Vooral voor het huidige Mastbosch is hij van zeer groot 
belang geweest. 
A.J. Spierings heeft ter gelegenheid van dit herdenken 
een boekje geschreven "Het Mastbosch en het werk van 
houtvester Van Schermbeek". 
Het zal worden uitgegeven door onze heemkundekring in 
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. 
In het boekje verhaalt Spierings in 4 hoofdstukken het 
belang van Van Schermbeek, waarnaar ook in onze gemeente 
een straat is genoemd. 
- De geschiedenis van het Mastbos 
- Bodem, reliëf en waterhuishouding 
- Het beheer door de jaren heen 
- A.J. van Schermbeek, een leven in dienst van de bosbouw. 

Het boekje verschijnt omstreeks 1 april. 

1) A.J. Spierings over Van Schermbeek. 
Zie B.v.P. 73 p. 117 en B.v.P. 75 p. 229. 

2) "Het Mastbosch en het werk van houtvester .A.J. van 
Schermbeek" door A . J . . Sp_ierings. 
Paulus van Daesdonck 1990 ISBN 90-70810-31-x 
verkrijgbaar in het Museum Paulus van Daesdonck te Ulvenhout 
en Boekhandel Hein van Kemenade te Ginneke~ prijs f 10,-
afgehaald of f 13 ,50 toegezonden. 

ABONNEMENr BRABANI'S HEEM 

Vele leden van de 88 heemkundekringen in Noord-Brabant 
hebben een abonnement op Brabants Heem, een heemkundig 
tijdschrift voor geheel Brabant. 
U kunt ook abonnee worden door f 21,-- te betalen aan 
Brabants Heem off 18,50 te storten op een van de reke
ningen van Paulu s van Daesdonck. 
Indien U een proefnummer wenst kunt U dat verkrijgen 
op zondag 3 maart of zondag 1 april in ons museum. 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (73) 

Goede vrienden en bezoekers vullen regelmatig onze collectie 
aan met grote en kleine zaken. 
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties: 

Archief 
Grote kaart Nw. -Gir.neken (zonder snelweg) 

Café 
Mandfles, chifonfles, kruiken. 

Carnaval 
Kielegatskiekenboek. 

Curiosa 
Div. munten en munt- of bankbiljetten, oud typemachine. 

Electra 
Lamp, emaille lampekap, oude schakelaars en fittingen. 

Foto-apparatuur 
Oud doosje fotopapier. 

Geneeskunde/Gezondheidszorg 
Koperen beddekruik 

Imkerij 
Ambrosiuskorf. 

Jacht 
Patronenvuller. 

Keuken 
Petroleumstel, theepot, koffie pot, huishoudboek NCB 1930. 

I<oninklijk Huis 
Wijn met Juliana en Bernhard . 

Land- en Tuinbouw/Ve e teelt 
Spanzaag. 
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School 

Beker Brigidaschool 1930/1990, 3 herdenkingsboeken. 

Verkennerij 
Verkenn.ershoed, ·pr-imu.s, verk@!nner!;stok. 

Washuis 
Mangelbak. 

Schenkers waren o.a.: 
J. Bastiaansen, J. v. Bijsterveld, J. Dubois-v. Gils, 
W. Langen, C. Leijten, G. Mous, J. Nous, N. Peters, 
C. v. Schendel, H. Spaargaren, Pater Touw, C. Touw, 
C. Vlemmix. 

breda 

( BEKENDMAKING b 
IS.HxH·.· t/);t :s•·wt: Y!·•:;·;w:;:r;·;;·v··;: }FJL ···························•·:·• ..•...•.•.•. , ••••• ;~ 

Thoornsche Marktprijs der Rogge 

Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten 
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over hel jaar 1989 
vast te stellen op f36, os per hectoliter, zijnde f30, 9Qper 
Oude Bredase Veertel. · 
Deze prijs is yebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge 
op _de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint 
Lucia ( 13 december). · 

De advertentie, die de gemeente Breda ook dit jaar had moeten 
plaatsen. 
Door geldgebrek of door geen interesse gebeurt dat helaas de 
laatste jaren niet meer. 
Paulus van Daesdonc k acht het zijn plicht deze ruim 450 jarige 
traditie in stand t e houden en biedt de gemeente Breda bove n
staande advertentie gratis aan. 

*Zie ook B . v.P _ 73 

• KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS • 

KRONIEK UI'.1:' Hm' LAND VAN PAULUS ( 2) 
samengesteld door Jan Grauwmans. 

JULI 

4 De H.E.A.O. student Roland Derks uit Bavel start 
met een onderzoek in Nw.-Ginneken. 
Onderwerp: Wat verwachten de mensen van de Rijks
politie. 

5 Gouden bruiloft van het echtpaar Goethals-Geerts 
te Galder. 

7 Groot artikel in De Stem over het verdwijnen van 
de voormalige melkfabriek te Ulvenhout. 

10 
12 

12 

13 

19 
22 

De fabriek moet in 1990 plaats maken voor de daar 
geplande uitbreiding van Ulvenhout. 
Gouden bruiloft van het echtpaar Oomen-Backx te Bavel. 
Platina bruiloft in De Donk van het echtpaar v . d. 
Hoeven-Schellekens. 
Het hoogste punt van het centrumplan in Ulvenhout wordt 
bereikt. Voormalige directeur van O.W. de heer 0. van 
Damme hijst samen met de heer M. Jansen van de woning
bouwvereniging St.-Laurentius en de heer K. Thijssen 
van de Primarkt de vlag in top. 
In het "Oud Hof" in het Mastbos is een expositie over 
het leven en werken van houtvester A.J. van Scherm
beek o.a. houtvester van het Ulvenhoutse bos, nu 
100 jaar geleden. 
Ronde van Ulvenhout. 
Uitgebreid artikel in De Stem over het landgoed 
Hond.sdonk van de hand van Norbet Bökkerink. 
O.a. een interview met Mr. F.B.E. Baron Prisse 

28/29 Kermis te Galder. 

AUGUSTUS 

2 

6 

Gouden bruiloft van het echtpaa r Blonk-Dekker en 
het echtpaar v. Gils- Bastiaansen beiden te Bavel. 
Een panel uit Nieuw- Ginne ke n o.l.v. burgemeester 
P. van der Velden e n m t als leden Mw. J. van der 
Graaf en de heren P. v . Bergen, C. Leijten en P. 
Snoeren nee mt deel aan e n kwis van omroep Brabant. 
Zij behalen een gedeelde eerste prijs. 



12 

20 

21 

24 

25 
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Expositie in het gemeentehuis. 
Jan Jansen uit Bre~a schilderde alle 36 bruggen over 
de rivier de. Mark . 

De Rouleurs houden een toèrtocht van maar liefst 
300 km. 

Artikel in De Stem over het plan om 250 eiken 
in het Ulvenhoutse bos om te hakken. 
De 173 jaar oude bomen zijn dood. 
De directeur van de Rosmolenschool Jan Jonk treedt 
in het huwelijk met Tony Mathlener, stafdocent 
aan de muziekschool in onze gemeente. 
Kermis en Zomerfeesten op het Pekhoeveterrein te 
Ulvenhout . 

SEPTEMBER 

6 
9 

10 

12 

13 

17 
18 

24 
26 

Begin van het 15e verenigingsjaar van Paulus. 
30 Ulvenhoutse verenigingen presenteren zich op 
Jeugdland. 

Opening van het kinderdagverblijf in Zakopane (Polen) 
Het bestuur van Paulus van Daesdonck was hierbij ook 
aanwezig. 
2e Kamerverkiezingen. 
Open Monumentendag. 

Opening tentoonstelling in museum over "d'Oude Imkerij" 
door burgemeester P . v.d . Velden. 
Te Galder/Meersel Dreef voor de 13e keer de missie
aktie "Reik mij de hand". 
De gemeente Nieuw-Ginneken dreigt Rijkswaterstaat de 
nieuwe R.W. 58 niet open te stellen als Rijkswater
staat de wensen van Nieuw-Ginneken ten aanzien van de 
geluidwerende voorzieningen niet opvolgt. 
Voor de de 12e maal Spastiefietsdag. 

e . 
14 Jaarvergadering van Paulus van Daesdonck met een 
lezing door de heer Braat over het Brabants landschap. 
De voetbalclub "Sportboijs" uit Bavel bestaat 20 jaar. 
Expositie van schilderijen in het gemeentehuis door 
12 cursisten van de volksuniversiteit "De Brede Aa" 
o.l.v. Henk Koolen uit Breda. 

OKTOBER 

4 

5 

In het voormalig postkantoor Annevillelaan 31 worden 
nieuwe cursussen gestart voor schilderen, tekenen en 
keramische vorming. Het wordt atelier A 31 genoemd. 
Burgemeester P. v.d . Velden stelt bij de RABO-Bank een 
geld-automaat in gebruik. Vanaf nu ook in Ulvenhout 
"geld uit de muur". 

8 

8 

10 

11 

12 

13 
15 

18 

21 
27 
28 
28 

28 

29 
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Het gemeenschapshuis "De Leeuwerik" te Galder wordt 
heropend. Het is intern verbouwd en met een grote 
sporthal uitgebreid. 
Nieuw-Ginneken krijgt van minister Nijpels gelijk . 
De geluidswallen tussen de Chaamse beek en Anneville
laan moeten hoger en langer. 
De hoogte wordt dan 3 meter. 
Kees Leijten brengt met de Brabantse historica Mevr. 
A. van der Veen en Jan Grauwmans een bezoek aan Sjoke. 
Dit blijkt later het laatste interview te zijn met 
Sjoke. 
Gouden bruiloft van het echtpaar Verdaas-Graauwmans 
te Ulvenhout. 
De kinderen van de beide basisscholen te Bavel houden 
een sponsorloop voor het Foster Parentsplan. 
Zij lopen f 1500,-- bij elkaar voor de door hun twee 
geadopteerde kinderen: Renu 8 jaar uit India en René 
7 jaar uit Bolivia. 
Sjoke wordt 89 jaar. 
Geert van den Dungen 12~ jaar dirigent van het gemengd 
koor te Ulvenhout. 

Het buurtschap Lijndonk te Bavel vreest de in hun 
buurt voorgenomen leemwinning. 100 vrachtwagens per 
dag tussen oktober en april en dat gedurende plm. 20 
jaar. "Dit is de teloorgang van een buurtschap", zegt 
Leo Lemmen zelf bewoner van Liindonk. 
Gouden echtpa.ar van Riel-Peeters te Ulvenhout . 
45 Polen bezoeken Nièuw-Ginneken tot en met 1 nov. 
Sjoke overleden. . 
Opening van een expositie in het gemeentehuis van 
de Poolse kunstenares Jolanta Peksa. 
In Bavel vinden diverse aktiviteiten plaats in het 
kader van 45 jaar bevrijding. o.a. H. Mis-krans
legging bij monument naast de kerk en feestavond 
in de Huif voor de gehele bevolking van Nieuw-
Ginneken met de Polen als eregasten. 
De Poolse gasten bezoeken het museum van Paulus van 
Daesdonck. Tijdens dit bezoek wordt i ngebroken in hun 
bus. 

31 Bliksemaktie voor de g edupeerde Polen brengt ruim 
f 6000,-- op. 

NOVEMBER 

2 De Poolse bezoekers aan on z e gemeente keren voldaan 
en tevrede n terug naar Za kopane. 

3 Viaduct in d e Annevillelaan wordt in gebruik genomen. 



3 

3 

5 

8 

14 
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Gemeentebelangen Galder/Strijbeek heft zich na 36 
jaar bestaan op. Zij sluiten zich aan i'bij het CDA 
Nieuw- Ginneken. 
De directeur van de Mattheusschool te Galder de heer 
W. Willemsen gaat met pensioen. Hij neemt na 25 jaar 
afscheid van "zi j n" school. 
Een nieuw opgerichte mil i euwerkgroep in de gemeente 
gaat op zoek naar 5000 aktieve leden. 
Eerste steenlegging van de vernieuwbouw Koetshuis 
te Bavel. 
Het landschapsbeleidsplan wordt in de raad positief 
ontvangen . 

18 Honderden fietsers en wandelaars nemen bezit van de 
nog niet geope nde R. W. 58 bij Ulvenhout . 

19 

25 

27 

29 

29 

Ontvangst St. Nicolaas in onze gemeente. 

Opening van foto expositie in het gemeentehuis. 
De fotoc lub Nieuw-Ginneken houdt voor de 6e keer 
een expositie Jan Walburg uit Bavel heeft de beste 
zwart-wit foto. 
Paul Spapens houdt in restaurant "De Grens" te Strij
beek (B) een lezing over smokkelen. 
Brouwer sterkens uit Meer p r esenteert het " Smokkelaars
bier". 
Het winkelcentrum in Ulvenhout wordt in gebruik genomen. 
De Pr imarkt opent haar deuren. 
Het gemeentebestuur stelt drastische maatregelen voor 
in de Dorpstraat na opening van R.W . 58. 

DECEMBER 

Installatie landinrichtingscommissie Galder/Strijbeek. 
(Voorheen ruilverkaveling) 
Gedeputeerde Jellema komt hiervoor naar het gemeentehuis 
van Nw.-Ginneken. 

9 Wethouder Jan Rops opent de expositie van 45 inwoners 
uit Nieuw- Ginneken in het gemeentehuis. 

12 De gemeenteraad is enthousiast over het landschapsbeleids
plan en voegt opmerkingen en aanbevelingen van IVN en 
nieuwe milieuwerkgroep Nieuw-Ginneken toe aan het plan . 

13 Gemeente Nieuw-Ginneken lanceert plan voor tijdelijke 
maatregelen in de Dorpstraat en Molenstraat na de open
stelling van R.W. 58. 

15/ Feestelijkheden rond autobedrijf G. van Hooijdonk bij 
16 het 40 jarig bestaan. 
19 Extra bijlage in Dagblad de Stem over R.W. 58 Pittige 

artikelen van o.a . dokter Zeegers. 
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20 pe . Eielegpenninghoude_rs Nieuw-:-GJnneken bezoeken dagblad 

De .Stem . 
21 Opening R.W. 58 doo r de H.I.D. Rijkswaterstaat de heer 

Slagter. Hij verving de zieke minister May Weggen. 
Samen met de burgemeesters Feij (Breda) en Van der Velden 
(Nw . -Ginneken} knipte hij het lint door. . 

21 Jan Rops wordt voor de 2 Maal door het CDA Nw.-G1nneken 
gekozen tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 1990. 
28 Gouden bruidsparen in Ulvenhout van het echtpaar Ribbe

Drabbeld en het echtpaar van Gurp-Hofman. 

HERINNERIN:;EN (1) 
door Jan van Dongen 

Op de lagere school in Meerseldreef zat ik bij Meester 

Jaak Verboven. 
Hij leerde ons zijn zelfgemaakte gedichten o.a. 

MIJN MEERSEL 

In het Noorden van de Kempen 
Ligt een plaatsje, klein maar schoon 
'k Heb het lief dit need'rig plekje 
Want daar is het dat ik woon. 

Met zijn kronkelend riviertje 
Dat door vette weiden vloeit 
Met zijn prachtige landouwen 
Waar het koren weeld'rig groeit. 

Midden tussen heesterstruiken 
Knielt men op een bankje neer 
Wijl gebed en lofzang galmen 
Onze Lieve Vrouw ter eer. 

Uit het kerkje van het klooster 
Uit de oude Sint-Lucij 
Klinglen held're klokkenklanken 
Om een treur- of feestgeti j . 

o, dit alles is mij duu r baar 
Daar ik er zo vred i g leef 
'k Laat aan andren grote sted e n 
'k Blijf in 't schone Me ers el - Dreef. 
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Boerderijen in Bra·bant 
Maandag 6 november presenteerde de Brabantse gedepu
teerde voor ruimtelijke ordening de heer A.W. Brugman , 
in Liempde de brochure "Boerderijen in Noord-Brabant". 

In aanwezigheid van de pers en een aantal andere ge
nodigden reikte Brugman het eerste exemplaar van de 
brochure uit aan de heer C . J.M. Leijten, voorzitter 
van de stichting Brabants Heem. "Boerderijen in Noord
Brabant" bundelt 20 jaar ervaring van provinciale bouw
kundigen bij het beoorde l en van zo ' n 1000 verbouwings
aanvragen voor boerderijen. 

Aanleiding voor het samenstellen van de brochure is het 
feit dat het beoordelen van dergelijke aanvragen sinds 
1 januari 1989 niet langer een taak is van de provincie 
maar van de gemeenten . 

De gemeenten vragen daarbij meestal advies aan de 
" boerderijencommissie" of aan de "heemkundebouw
commissie" van de stichting Brabants Heem . 
In genoemde commissie beoordeelt een commissie van 
architecten, die deskundig zijn in historische boer
derijbouw de aanvragen en geeft daarbij advies . 

" Boerderijen in Noord-Brabant" is bestemd voor iedereen 
die betrokken is bij de verbouw en restauratie van 
Brabantse boerderijen die als burgerwoning worden ge
bruikt . Aan de hand van veel foto's en tekeningen be
handelen de schrijvers van het boekje, Rob Kortlang 
en Harry Verwiel, de diverse aspecten die bij een ver
bouwing aan de orde kunnen komen. 
Het uitgangspunt daarbij is ervoor te zorgen dat de 
cu l tuurhistorische architectonische of landschappe
lijke waarde van de boerderij behouden blijft. "Boer
derijen in Noord-Brabant" is verschenen in een oplage 
van 13250 exemp l aren . Het boekje is voor f 15,-- te 
verkrijgen bij de afdeling Voor licht i ng van de provincie 
Noord-Brabant, tel. 073-812115. 

UI'J'SPRAAK (71) 

God is het die genezing geeft 
de dokter is het, die er ' t geld van heeft. 

BRIEVm VAN PAIJWS 

1• bet informatieblad voor de leden van de heemkundekring •paulus van Daesdonck• 
t e Nieuw-Ginneken . Bet s taat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en s a i llante deta ils uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge
" ente Nieuw-Ginneken. 

Redaktie C.J . M. Leijten en J.C. van der Westerl~ken 
Redaktie- adres: Craenlaer 18, 4851 TX Ulvenhout, 076 ·- 61 27 42 
Omslagtekening J.A.M. Soeter boek 
Lay-out C. J .M. Leijten 

De heemkundekring •paulus van Daesdonck• werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk 
e r kend a ls vereniging op 25 november 1975 . 
De verenigin9 is ingeschreven bij de Xamer van Koophandel te Breda onder nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankrekening 
Girorekening 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 XG Bavel , 01613- 34 88 
: 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: 37 . 13.311 t.n . v. Paul us van Daesdonck 

Ledenadministrat ie 
Paulus van Daesdonck , Postbus .89, 4850 AB Ulvenhout 

MUSEUM 
Deliêëmkundekr ing heeft een eigen heemkundi g museum op het adres Pennendi)k 1. 
Bet museum is geopend elk·e le zondag van de maand van 14.00 uur-17 . 00 uur en 
voor groepen op verzoek. Schenki ngen voor de kollekt ie gaarne op de adressen: 

A. P.J.M. Luijten 
W.A. Langen 
A.M . M. Verkooijen 

BESTUUR 
J . C. v . d . Westerlaken 
C.J.M. ·Leijten 
J .A. v. Dorst 
W. A. Langen 
B.J.M. Meer en 
A.P.J.M. Luijten 
J.A. M. Grauwmans 
P.J. v. Booydonk 
A.M.M. Verkooijen 
J . M.E.M . Jespers 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen •De Xorenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool . 
1978 Korenmol en "De Hoop" 

' t Hofflandt 
Kloosterstraat 
Markweg 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken t ot 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 Annevi lle 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

LIDMAATSCHAP 

36 
46 

2 

Ulvenhout 076 - 61 29 26 
Bavel ')1613 - 14 67 
Strijbeek 076 ·- 61 31 55 

voorzitter (1987) 
vice-voorzitter (1988) 
secretaris (1988) 
2e secretai::is (1989) 
penni ngmeester (1989) 
2e penningmeester (1987) 
technisch koördinator (1989) 
medew. Bavel (1987) 
medew . Galder/Strijbeek (1988) 
medew. Ulvenhout (1988) 

J . M.E .M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlalcen 
C.J . M. Leijten 
H.J. Dirven, K.A . B. W. Leenders e.a. 
Dr . J.L.M. de Lepper 
H • .J. Di rven; J .C. van der Westerlaken e.a 
J.C. en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J.C. Ver hoeven (B.v . P. 39) 
Ir. Chr . Buiks 
A. M. M. Verkooijen e . a. IB.v.P. 44) 
Brieven van Paul us (46) 
Redaktie e .v. a. IB . v . P. 50) 
Jac J e spers 
Jac J espers en Drs . Barry Verhoeven 
Dr. C.S. M. Rademaker SS.CC. 
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers 

Bet verenigingsjaar van de heemkundekr ing loopt van 1 september tot 31 augustus . 
Naast diverse heemaktiv ite i t en, l ezingen , t entoons telli ngen en excursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paul us • :û i t. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehe l e gezi n en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1989- 1990 f 25, -- per jaar. 


