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Ni euw- Ginneken,

15 grasmaand 1990

DERDE LUSTRUM
In alle stilte vierde onze heemkundekring dinsdag 3 april j . l .
zijn derde lustrum.
Vijftien jaren geleden namen 5 mensen het initiatief een heemkundekring op te richten.
Thans zijn 600 gezinnen lid, bijna 2000 personen dus .
Vele duizenden bezochten in d i e jaren onze activiteiten en
sinds vier jaar ons knusse heemkundemuseum.
In deze Brieven van Paulus komen we met artikelen en foto ' s
uitgebreid teru g op ons feest.
Jan van der Wester l aken verwe r kte een aantal foto ' s in zijn
verhaal, die de 15 jaar geheel overbruggen.
Jan Soeterboek herinnert aan een andere jubileum, aan de
Karrestraat , waar hij en vele anderen uit onze gemeenschap
op s c h oo l za t e n.
op e n Gera r d v a n Herpen
met d e h eemkund e .
Christ Buik s
id n w
n i uwe r ub r i e k e n
in.

IBcuÜJmÜJmoorE (E)

Aannem.,. •an grand,rlalerings

..

r@rteben ban ~aulus"

177

SP O NSORS MUSEUM

8

145

15-04-1990

we ook s u c
eindigd

v

147

146
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PAULUS VAN DAESDONCI<
Nieuw-Ginneken

Grasmaand 1990
Beste Heemvrienden,
Op drie april vierde Paulus ziJn derde lustrum en daar hebben
we natuurlijk aandacht aan besteed.
Op zondag 1 april hebben we in ons museum een fototentoonstelling geopend over 15 jaar Paulus.
Verder zijn deze Brieven van Paulus extra gewijd aan het
derde lustrum.
Ook de sponsors zijn op een speciale manier in het museum
ontvangen.
Al deze aktiviteiten waren in het kader van een overigens
toch sober jubileum.
Zo is Paulus ongemerkt in de puberleeftijd terecht gekomen,
hoewel praktisch iedereen Paulus toch als volwassen beschouwt.
Op weg naar het vierde lustum zijn er weer een aantal nieuwe
aktiviteiten bedacht.
Op 10 mei is het 50 jaar geleden, dat de Duitsers ons land
binnenvielen. Over de gebeurtenissen tijdens de vier gedenkwaardige dagen die daarop volgden, willen we een lezing organiseren op maandag 7 mei in de Fazanterie aanvang 20.15 uur.
Wij hebben drs. J. Schulten bereid gevonden aan de hand van
dia's en kaarten ons het beeld van die dagen te schetsen.
Drs. Schulten doceert Nieuwe en Militaire Geschiedenis aan
de K.M.A. te Breda en is uitermate deskundig in deze materie.
Verrassend is dat zijn lezing geënt is op de Duitse visie
op de meidagen 1940.
Traditioneel wordt de Nederlandse kant van de zaak belicht.
Dhr. Schulten belicht de Duitse kant. Met welke Duitse troepen hebben wij in onze contreien te maken gehad?
Hoe wilden de Duitsers de aanval op Antwerpen inzetten?
Een boeiende nieuwe kijk op een stukje verleden, dat velen
van ons blijft intri q eren.
Redenen volop om ook de Duitse visie eens de revue te laten
passeren.

Op tweede Pinksterdag, 4 juni, gaat Paulus op excursie naar
het slot Loevestein. Het middeleeuwse slot uit de 14e eeuw
is beslist de moeite van een bezoek waard.
Het kwam in de 15e eeuw in bezit van de graven van Holland,
maar is bij ons voornamelijk bekend omdat wij op school
geleerd hebben dat Hugo de Groot hier gevangen heeft gezeten
en op romantische wijze in een boekenkist uit deze staatsgevangenis ontvlucht is.
Na bezichtiging van het kasteel brengen we nog een bezoek
aan Woudrichen en/of Heusden.
Vertrek met
+ . de . bus om 12.00 uur bij het gemeentehuis.
Terug om - 19.00 uur.
Kosten f 17,50 p.p. incl. entree slot.
Opgeven voor deelname bij Wim Langen of Jac Jespers.
Die eerst komt. eerst maalt en vol is vol!
Op zondag 24 juni starten we met wéér een nieuwe activiteit
van Paulus.
Tijdens de manifestatie Bavel Anno 1920 zal de heemkundekring
aan iedereen de gelegenheid geven zijn "kunst en kitsch" te
laten waarderen door erkende antiquairs onder de titel "Schatten bij Paulus".
Dit gaat gebeuren in zaal Bruininks.
Wij denken aan, schilderijen, vazen, beelden, horloges,
goud, zilver en curiosa.
Ook als U geen schatten van waarde hebt kunt U toch naar
andermans "schatten" komen kijken. En dat is toch altijd
de moeite waard.
Tussen 13.00 uur en 16.00 uur krijgt iedereen de mogelijkheid om twee voorwerpen te laten beoordelen.
Per voorwerp betaalt U f 2,50.
Op alle eerste zondagen van de maand kunt U tussen 14.00 uur
en 17.00 uur de modelkoetsen en bitten van Dhr. v. Steen in
ons heernmuseum bekijken.
Deze tentoonstelling wordt op 1 juli gesloten.
Zorg dat U dan de schitterende collectie gezien hebt, want
deze ziet U waarschijnlijk niet meer zo bij elkaar.
Volop gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten.
En daar verheugen wij ons op.
Met vriendelijke groeten
n a me n s h et bestuur van de
Heemkundekring Paulus v a n Daesdonck

van der Westerlaken
voorzitter.

149

E

•

qemeente n1euw-41nneken

BUR(j€ffi€€St€R

BIJ HE'T' DERDE LUS'T'RUM \TAN DE HE:EMKUNDEKRIN:; PAULUS VAN
DAKSOONCK
Nieuw- Ginneken, 3 april 1990.
In april 19 7 5 kwa m een aanta l entho u s i as te inwoners bij
elkaar me t h et doe l in Ni e u w-G inneken een heemkundekring
op te rich te n. I n het va a nde l stond b e langstelling voor
en kennis v a n de eigen streek, d e inwo ners en hun gebruiken en het beho ud van heemkundi g waardevolle overblijf selen uit vroeger tijden.

VASTE MEDEWERKERS
Paulu s hee f t voor z ij n muse u m een aanta l zeer waardevo l le
medewerkers .
Ze verdie n en een ereplaats in deze spec i a l e "B r i even va n
Paulu s " .
- Gerard Mous in zijn t immerwink e l
-Ne lle k e van Loe nhout t u ssen d e Brabantse muts en .
- J a n Soet erboek me t z ijn t re k zak in onz e h erb e rg.
-Ar j aa n van Beek e n Nie k Me r te n s ve r zo r ge n de t uin.

Dat er een basis is v oor een dergelijke vereniging blijkt
uit het groeiende aantal leden. Na vijf jaar bedroeg het
aantal leden 280 en via 450 leden in 198 0 telt Paulus van
Daesdonck nu meer dan 600 leden. Daa rmee is zij niet alleen
de grootste van deze gemeente maa r behoo rt zij in heel
Brabant tot de grootsten.
Niet in de laatst e plaats i s d aa raan debet de wijze waarop
Paulus van Daesdo n c k zich pre senteert en profileert. Door
het organisere n v a n t a ll o ze tentoonstellingen, interessante
thema-avonden en l e zingen tree dt de ve reniging regelmatig
naar buiten en weet daardoor de a a ndac h t voor alles dat
heem is op gehe el eigen wijz e t e b e n a d r ukken. Daarnaast smult
ieder lid met een g r o te regelmaa t v a n d e eigen uitgave "Brieven van Pa ulus", me t iedere k eer wee r aa ndacht v oo r ges c hiedverhalen , voo rwe rpe n en gebruike n uit e ige n stre e k. Grote re
uitgaven als de boek en "Van Gin neke n tot Nieuw-G i nne k e n" e n
"Tussen Witte Wolk e n Ann evil l e '', door e i gen l eden gesc h reven,
vinde n een b e l ngste lli n g die ruim v e rder gaat dan de ge meen tegre n s .
Een h eel
bij de o p ening v
venhout. I n go d

n n a vee l
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BRABANTS
mede door haar eigen inspanningen kan wedijveren ~et - verge
lijkbare verenigingen uit grotere gemeenten . Paulus van
Daesdonck heeft in deze gemeente een vaste en herkenbare
plaats verworven.
Ik spreek bij dit derde lustrum dan ook de hoop uit dat
Paulus van Daesdonck op dezelfde wijze haar prominente
en nuttige taak blijft oppakken en in de toekomst aktiviteiten ontplooit tot behoud van het waardevolle cultuurgoed in de gemeente Nieuw-Ginneken .
P.A.C.M. van der Velden.
burgemeester Nw.-Ginneken.

Voor het vierde jaar organiseert de Stichting Brabants Heem
ook dit jaar weer een leergang Volkskunde aan de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg.
Alle leden van onze Kring kunnen aan deze leergang deelnemen .
Het kost U f 5,-- per avond te betalen aan de ingang van
Zaal AZ 11 2 in de KUB Hogeschoollaan 225 Tilburg .
Dit jaar zijn er nog lezingen op 25 april, 10 oktober en
21 november.
De eerstvolgende lezing is Cees Elings op 25 april met
"Het Boerenerf".
Het Boerenerf
Het Boerenerf was altijd de basis van ons landschap. De ontwikkeling ging via de hoeve naar het gehucht, vandaar over
de "gemene" wei ontwikkelde zich het dorp.
Het lands c hap was duidel i jk, gehuchten werden onderling v e rbonden en ont s loten - beplant of "open" gemaakt en daardoor
als landschap beleefd.
De b o er was maker - beheerder - beheers er - hoeder en verzorger, zonder zi c h bewust te zijn van z ijn belangrijkheid .
Zijn taak is overgenomen doo r v akmensen - landschapmakers,
ruilve r kav e l aa r s e n projektontwikkel aars.
Mo eten wij b a n g z ijn voor h e t ni e uwe landschap? Is er straks
nog iets te ge ni e t e n ? Ge v e n wij het ni e uwe voldo ende kansen?
Ontwikk e lt h e t n ie uwe z i c h me t verge l i j kwaardige kwaliteiten
of moe t en wij t erug n aar h e t b oere n er f , a l s b as i s van h e t
" ec ht e " l andsc h a p ?

Tilburg, 3 april 1990

~
HEEM

VIJfTIEN JAA'R. PAULUS VAN DAESOOOCF<
In een periode, dat in het westen van onze provincie de
oprichting van heemkundekringen zeker geen alledaagse gebeurtenis was, kwam in de gemeente Nieuw-Ginneken Paulus
van Daesdonck ter wereld. Op de kop af viiftien iaar na
dato - nl. op 3 april - probeer ik me voor te stellen hoe
dat in ziin gang is gegaan.
De mensen die bii de geboorte aanwezig waren, Jan van der
Westerlaken en Kees Leiiten, maken ook nu nog een wezenliik
deel uit van de bloeiende vereniging, de eerste als voorzitter, de tweede als redacteur van het in alle opzichten zeer
lezenswaardige tiidschrift Brieven van Paulus.
Hoe enthousiast ze ook geweest mochten ziin, ook zii konden
niet vermoeden wat er in de viiftien daarop volgende jaren
door hun initiatief van de grond zou komen. Want het is niet
mis, wat er in die afgelopen ;aren al door toedoen van "Paulus" - zoals de kring door velen wordt genoemd - is gebeurd.
Het is natuurlijk ondoenlijk óm in een paar regels een beeld
te schetsen van de activiteiten van Paulus, maar een greep
daaruit kan ik wel doen:
Het succesvolle tiidschrift Brieven van Paulus is al in maar
liefst 78 afleveringen verschenen. Omdat ik zelf ook als redacteur van een heemblad werkzaam ben, kan ik des te meer bewondering opbrengen voor deze prestatie. Het valt echt niet
mee om elke keer weer opnieuw een periodiek te vullen, wat
voor een zeer brede lezerskring interessant kan ziin. Maar
Brieven van Paulus is wel degelijk zo'n tijdschrift. Het is
steeds een genot om er in te lezen!
Naast het periodiek heeft Paulus in de loop der jaren al ruim
vijftien extra publicaties het licht doen zien. Ondanks de
financiële risico's die dergelijke activiteiten met zich meebrengen, is keer op keer gebleken, dat de redactie er goed aan
deed, om zulke bunde ls ui t te bre nge n. Ze hebben er onqetwiifeld een groot aantal men s en v ee l ple z i er mee gedaan.
Wie noq nooit hun schitt erdende museum-boerderij aan de
Pennendijk heeft bezocht, heeft zichzelf tekort gedaan.
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Bii de fee s teliike openinq ble e k a l, hoeveel_ belanqstellinq
er vanuit de bevolkinq voo r was en die belanqstellinq wordt
door de actieve l e den qaande qeho ude n do o r steeds wisselende
tentoonstellinqen. Ik heb e nkele malen het qenoeqen qehad er
eens rond te lopen, onder meer bij de tentoonstellinq rondom
"Oranje" en het was besli s t ~eer de moeite waard.

Gemeente

Burgemeester
van

Etten-Leur 3 april 1990

Ettan-Leur

Daarnaast biedt het bestuur haar leden e lk iaar weer opnieuw
een proqramma aan met lezin~en en excursies. Uit de gestagè
groei van het ledental in de afgelopen iaren mogen we afleiden,
dat de formule die "Paulus" hanteert een succesformule ~ag
heten. Zii is er duidelijk in geslaagd vaste grond onder de
voeten te kriigen en het is dan ook in het volste vertrouwen
dat ik "Paulus" toewens, dat de volqende vijftien iaar minstens
zo succesvol zullen verlopen als de eerste vijftien!
Van harte gefeliciteerd!

I

Frank Schiiven,
Vice-voorzitter Brabants Heem.

Etten-Leur

Aan het verzoek van het bestuur "Paulus van Daesdonck"
tot een bescheiden terugblik op het 15 jarig bestaan van
deze heemkundekring, voldoe ik om meerdere redenen erg
graag.
De rijke bloei van "Paulus" heeft bewezen dat de initiatiefnemers van destijds het volle gelijk aan hun zijde hadden,
maar vooral ook dat er vanuit de bevolking een brede steun
is gegeven aan de doelstelling van het heem.
Ik herinner me met veel plezier de talloze aktiviteiten die
in die 15 jaar zijn gerealiseerd; aktiviteiten die alle hebben bijgedragen tot het besef dat het de moeite loont open
oog en oor te hebben voor het plaatselijk-eigene.
En gelukkig is dat "eigene" nog in grote mate aanwezig binnen de grenzen van Nieuw-Ginneken.
Veel plezier heb ik ook altijd beleefd aan de "Brieven van
Paulus", brieven vol anekdotes, wetenswaardigheden en historische beschouwingen.
Ook herinner ik me het bezoek dat we als heemkundekring
Paulus van Daesdonck ooit brachten aan het fraaie Paulushofje in Etten-Leur, het hofje waarmee ik thans vanuit
een nieuwe invalshoek alles te maken heb.
Bij die gelegenheid functioneerde Kees Leijten als een
trait d'union, omdat hij als geboren en getogen Ettenaar
met al zijn vezels nog gebonden is aan deze mooie plaats.
Ik ontmoet hem nog regelmatig en zo blijft de hechte band
die ik had met Nieuw-Ginneken en met Paulus van Daesdon c k
levend.
De aandacht voor het heem is de laatste tijd s terk t o egenomen, ook daar waar deze de gemeenteg re n s o ve r sc hrijdt.
Zo wordt er op zondag 6 mei in Ette n - Le ur voo r heemkunde kringen uit Ne d e rland e n Be lgi ë ee n Bra b a n tse h eemdag georganiseerd. Mag ik er va nui t gaan da i k ve l e n van u
daar zal ont moete n ?
Paulus van Daesd o nck , p o ic i
me
voor de jarige e n ad mu l os nn o s !

Uw 3e lustrum, erewijn

D s . M.J.H van de Ven,
bu r g emeester Etten-Leur.
Oud - burgemeester Nw.-Ginne ke n .
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AGENDA 1990 (59)
april

1
3

Museum geopend. Tentoonstelling ' "Koetsen".
Paulus van Daesdonck 15 jaar .

---------- - ----- -- -- -- ----- -- - - -------- - ------------ ~ ~ ~ -------- - - -

15
25
29
mei

juni

7

Museum geopend. Tentoonstelling "Miniatuur
Koetsen".
Benego-dag in Etten-Leur . *
Lezing "10 mei 1940".

3
4
24

Museum geopend. Tentoonstelling "Koetsen" .
Excursie .
Bavel Anno 19 20. Schatten bij Paulus.

15

Museum geopend .
Brieven Van Paulus 80.
Bibliografie II .

6

juli

aug.

sept.

4
8-11
31
1
2
15

okt.

Brieven van Paulus 79 .
Volkskunde - avond Brabants Heem in KUB.*
"Het Boerenerf"
Nationale Museumdag .

7
10

15

Museum gesloten wegens vakantie.
4 2e Heemkundig Werkkamp te Zundert / Rijsbergen.
Einde 15e Verenigingsjaa r .
Begin 16e Ve renigingsjaar.
Museum open.
Opening tento onstelling over Kerststallen.
Open Mo numentendag
Jaarvergadering
Museum open.
Volkskunde-avond Brabants Heem.*
"Van Palmbos naar ' t Strooike" door
R. van Laere. Aanvang 19 . 30 u .
Br ieven van Paulus 81.

nov .

4
18
21

Museum open.
Heemkunde en Arc heologie te Tilburg.
Volkskunde -a v o nd Brabants Heem . in KUB.*
"Bidp rentje s in Brabant" tussen 1840 en 1986
d o or Al bert va n d e r Ze i j d en. Aanvang 19.30 u.

de c.

2
15

Mu seum o p e n .
Br i eve n va n Paulu s 82 .
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NIEUW-GINNEl<EN IN BEELD
door Anne~e OcxlEs-van a~.n Berq
Onlangs heeft "Paulus v an Daesdonck" een unieke en zeer uitgebreide dia-reportage over de Gemeente Nieuw-Ginneken aangekocht.
De serie is gemaakt door fotoclub Nieuw- Ginneken. Een gedeel te van de dia's werd zo'n jaar of vier geleden al eens vertoond ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van Ulvenhout.
De dia's van de kerkdorpen Bavel, Strijbeek en Galder zijn
grotendeels pas dit jaar gemaakt. (Na de stormen zo getuige
de weggewaaide dakpannen en takken)
Eerste presentat i e
Op 12 maart 1990 konden "Paulus-leden" en andere belangstellenden kennis maken met deze prachtige serie .
Vele bekende en mi nder bekende dorpsgezichten passeerden
de revue.
Omdat de serie zeer omvangrijk is, moest er twee maal een
pauze worden ingelast om nieuwe dia's in de apparatuur t e
zetten.
Het eerste gedeelte en een stukje van het tweede gedeelte
behandelde Ulvenhout. Het commentaar hierbij werd door
vrijwel alle aanwezigen gegev en. Omdat dit toc h wel erg
rumoerig was en o ok omdat er mensen waren die nu nóg niet
weten wat alles v o orstelde, heeft J. v.d. Westerlaken
tijdens het tweede gedeelte de microfoon ter hand genomen
om commentaar te leveren.
Het tweede gedeelte van de serie behandelde grotendeels
Galder en Strijbeek.
Het commentaar vanuit de zaal verstomde , waaruit wellicht
ook af te leiden is , dat inwoners van St r ijbeek en Galder
deze avond in de minderheid waren.
Bavel
Toen na de tweede pauze Bavel aan d e b e u rt kwam, leefde
het publiek weer op. De commenta t or Wim Langen werd geregeld aangevuld. Men hoefde Wim Lange n echter niet te
zeggen wie vroeger in de g etoonde p a nden woonden, want
dat wist ie per f ec t !
Serie voor iederee n
Om de serie nog comp leter te ma ken, zal deze van commentaar worden voorzie n.
Het is zeer zeker n iet d e b e doeling, zo verzekerde o ns
J. v.d. Westerlake n, d at d e serie nu achter slot en grendel verdwijnt.

De KVO is de eerste vereniging die v an de nieuwe manier
van "Een rondje Nieuw-Ginneken", gebruik gaat maken.
Indien ook andere verenigingen van d e ze mogelijkheid
gebruik willen maken, kunnen zij kontakt o pnemen met
"Paulus van Daesdonck". In een korte tijd word je gevoerd langs vele mooie panden en landschappen, en niet
te vergeten langs vele opmerkelijke plekjes, mooi of
niet, maar ze maken deel uit van Nieuw-Ginneken en der halve zijn ze het vertonen waard.

PAULUS ZOEKT:
Dia-projector met caroussel en automatische besturing.
Aanbiedingen met prijs aan de p e nningmeester van de
"Stichting Paulus' Museum" drs. D. Meeren Riekeschot
Ulvenhout.

SAGEN EN VOLKSVER'I'ELLit-.K;EN UIT HE:I' LAND V"AfJ PAULUS (10)
verzameld door Jan Bastiaansen
ONS LIEF VROUWKEN DIE DE KERK NIET WILDE VERLATEN
Voordat het kerkje van Ginneken in handen van de Hervormden
overging, hadden de Katholieken alle beelden van heiligen
uit de kerk verwijderd.
Maar een beeld van Ons Lief Vrouwken dat in een donkere
nis stond, zagen zij over het hoofd.
Groot was de toorn van de Calvinisten toen zij het beeldje
ontdekten. Ze dachten dadelijk aan moedwil van de zijde
der Roomschen.
Daar moest wat aan gedaan worden.
Met de dominee voorop, liepen de leden van de gemeente
naar de rivier de Mark.
Nabij de Duivelsbrug werd toen plechtig het beeldj~ van
Ons Lief Vrouwken in het water gegooid.
Groot was de verwondering van de kerkgangers toen zij
's anderdaags het beeldje weer in de donkere nis zagen
staan.
Driemaal werd het beeldje in de Mark gegooid en telkens
keerde het weer terug op zijn plaats in de kerk.
Ten einde raad heeft de dominee toen in het holst van de
nacht, de nis dicht laten metselen.
Zo is Ons Lief Vrouwken in de Protestante kerk gebleven.
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HEEMT"IEFDE IS NIE'l' PRONKZUCITTIG
door Gerard van Herpen.
De vraag was:"Hoe ben ik met heemkunde in contact gekomen?"
Bijkomende vraag is dan: "Wat betekent heemkunde nu in Uw
leven?".

voor alle duidelijkheid, toen ik met het begrip heemkunde
te maken kreeg, was ik vijftien, zestien jaar oud.
We zaten midden in de oorlogstijd en ik woonde op het
.Versterplein in Vught, vlakbij het witte stationnetje.
De Duitsers hadden ons speelterrein, de Vughtse Hei,
met prikkeldraad afgezet, voor de bouw van een concentratiekamp. Omdat we vlakbij het station woonden, hebben we
de hele oorlog daar van heel nabij het gesleep met gevangenen naar en van het kamp Vught meegemaakt.
Daar wordt een mens niet Duitsvriendelijker van.
Ik heb die vreselijke entourage nodig om duidelijk te maken
hoe vreemd en dualistisch een knulletje van zestien jaar
kan reageren op allerlei fascistische bijverschijnselen
van die oorlog, want, terwijl ik iedere dag zag wat de
heem- en sibbe-cultus van de Duitsers voor gevolgen had
voor de joodse medemens, slikte ik in vage bewondering
al het heemkundige leeswerk dat mij onder ogen kwam.
zoals de boeken en boekjes van de heemkunde-deskundige
Dirk-Jan van der Ven die over "ras en volkse schoonheid"
schreef, zonder dat die bedenkelijke termen toen mijn wenkbrauwen deden fronsen.
Wie zo over zijn eigen kennismaking met heemkunde schrijft,
kan niet voorbijgaan aan wat er in voor-oorlogse jaren met
name onder Brabantse jongeren leefde. Studenten-corporaties,
in de democratie van die jaren, teleurgestelde jonge intellectuelen, tijdschriften zoals "Roeping" en "Brabantia
Nost:ta'" schre~en en spraken over Brabant als "ons vaderhuis,
dien geest van het vaderhuis". "Gegroet, gegroet, o, huis,
gij zijt ons heiligdom en wie het verlaten heeft, keert
immer tot u terug". De Brabantia-praeses, dr. P.C. de Brouwer,
schreef over de wijding van het Brabantse land, "de eigen bodemse opvoeding van de kinderen".
Op mijn zeventiende v er j aardag in 1944 kreeg i k van mijn vader
het boek "De He e mliefd e v a n h et Ne d erla ndsc h e v olk" van D.J.
van der ven. De ma n h ad al v r vóór d oolog ee n g rot e faam
verworven als kenn er v a n olk lor
n h mkund .
Hij is het gewe es t di mij h f
i n g wijd i n de v e le rijke
aspecten van de h ee mkund
Hij wis
11 s v a n d e folklore
rond het feestbr ood, h ij w s n a uwk
besc h r ijver van
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No g e en flink e p oos na d e oor l og ware n heemkunde en he e ml i e fd e
besmette begrippen geworden d oo r d e b e moe i en i s v an d e NSB met
de heemkunde en d o or de uitgave va n h e t heemkundeblad "Hamer",
dat door Van der Ven zo hartelijk we rd aa nbevo len.
Veel van wat als kostbare verwo rv e nhe i d h ad mo eten worden
beschouwd, ging daardo or letterlijk en figuurlijk de schro othoop op. Weg met die bruine hoop !
"Het wezenlijke dat Brabant kenme rkt", zo schreef Geert
in Brabantia Nost:ra van oktobe r 193 7, "lee rt o ns alleen
geschiedenis, die hede n en v erl e den omv at".
Eng regionalisme, dat alleen naar het v e rleden tuurt en
de uitverkiezing v an ons eigen h e em verhee r lijkt, lijkt
terecht geen goede voedingsbo d e m voo r h eemliefde.

Ruygers
de
dat
mij

Heemliefde is precies als elke liefde. U kent Pa ulus 1 Korintenbrief beter dan ik:
"De liefde is geduldig
De liefde is goede rtrouw
De liefde is nie t a f guns tig
Niet pronkzuchtig, niet v erwaand".
Heemliefde is het onbe r edeneerbare gevoel v an v e rbondenheid
met de plek waar U thuis bent. Wie er ook no g gebo r en is,
er school is gegaan, er kwattakwaad, kattekwaad bedoel ik,
heeft uitgehaald heeft natuurlijk wel 'n stripke voor op alle
nakomers. Maar de liefde rekent niets!
Heemkunde, zou ik, wanneer Paulus even niet oplet, me t e e n
beetje venijn willen omschrijven als een g o ed vervangings middel voor heemliefde, zoiets als de paplepel in plaats
van de moederbo rst, een soort laatste mem v oo r d e na - k ome r tjes.

Dirk- Jan van der Ven in de ja r en tw i ntig _

h e t vend e l zwaa i en , schree f een prachtig boekje ove r Drie k o ningen en hij was zee r n a uw b e t rok k en bij de opri c hting
va n het openluc h t mu se um bij Arn he m. (H ij bep l e itt e de opr i c h t i ng van ee n Neder l a nds bi ermu se um in de Ul venho ut se
bro u wer i j , di e nog a l t ijd in Ar nhe m is te zie n!)
Hij was een ma n die toe n a l met groot gezag ple itte voor het
beho ud van la ndschappe n, natu u r monume nten e n a nde r mo numen t en die dreigden ten onder te gaan.
Va n der Ven e n zij n kor nu iten he bbe n a nd P. rz i j d s d oor hun aanbevelende arbeid voor Du itsvriend e lijke l' e weginge n, de h eemk u nde in Ne derland grote s c had e b e ro kk e nd.

Veelzijdig
Heemkunde moet zich overigens niet a ll een met de k e nn is v a n
het heem bemoeien, zij mo et ook fo lklo ristisc h e gebru i k e n
in ere houden, in ere herstelle n e n stimu leren .
Zij moet ni et a l leen h er inneringen
het
karakteri s t iek e e n waardevolle van h
m in deze
tijd be wa k e n e n be sch rmen.
Nu nog antwoord op
betekent: u vind
veelzijdige werk v
leren, lezen, kijk
De boeken van Dirk - J n
ze overigens a l!)
"Paulus" vertoon t
kring straalt h et

ijven,

u n (
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UIT HET FOTOARCHIEF VAN PAULUS
15 JAAR PAULUS
d(X)r Jan van der West er l aken.
Na e e n raads vergade ring kome n een n i euwbakken burgemeester en
e en dito raadslid in d e raads k elder met e lkaar i n gesprek
o ver het vere nigings leven i n o n ze gemeen s c hap .
Bu rgemeeste r Van de Ven , afkoms tig uit Go i r l e , was daar
l i d van e en b l oe i ende h eemkund i ge k r ing en in formee r de naa r
de hee mkundige activite i ten i n Nieuw-Gi nne ken .
Ik moest e rke nnen , dat op dit g ebied in o nze gemeente n og
wei n ig of n iets gebe urde .
" Zou dit niets v oor j o u z ijn om daar me e te b e ginn en ? "
Zo g ezegd , z o g e d aan .

Dhr. Breke l mans, toenma lig arc hivar is in onze q emeente ,
zou een lezing houden over de gesc hiede n is van NieuwGinneken. Op het aller l a at ste mome nt k on d a t n i e t d oorgaan
wegens ziekte van Dhr. Brekelmans.
Annie van Dort heeft o ns u it die penibele situat i e ge r ed ,
door zich spontaan bereid t e v erklaren d e z e a vo nd te verzorgen. En met groot succes!
Honderd mensen gave n z ich o p als lid van Paulus.
Na deze a vond zijn er ongeveer nog h onderd a vonden g e o rganiseerd . Teveel om hier allemaal op te noemen e n v ele
hebt U zelf hiervan bij gewo o nd. Ik memoreer n og e ven de
modes h o w h i stor isc h e kleding in de Donk door J ean Bergé
me t z ijn d och te r , Ke rstavond in " Oud Strijbe ek" met een
n a chte lij k e wandeling over "de Goudberg " waarin ook de
spoken acte de presence g ave n. Er zi j n lez ingen g ehouden over a l lerlei h eemku nd ige o nderwerpen . Praatavond e n
met oudere inwoner s over o ude g ewoont e n en gebr uiken .
Liedjesavonden met t rou badours a l s Gerard Maasakkers ,
Huub v an Eijntho ve n maar ook met "' t Muziek" en niet
t e ve r g eten "ons e i gen Mu z i e k" (Jan J o rissen, J an Soet erb oek, Roeland Stoop en Piet er van Ginneken}

-

1975
Op 3 april 197 5 k o me n dan v ijf me n s en ui t Nie uw- Ginnek en
bi j elk aa r n. l . Kees Le i j ten , J ac J espers , Ad Luijte n,
Leo No u we n s e n J an va n de r West e r l a k e n.
Dat was d a n de geb oo rte van Pa ulus , alleen d e naam v an d e
k r i ng i s v an l a t e re d a t um. In deze 1 5 j aa r z i j n e r ve l e
activiteiten ontwik keld. De e erste act i v ite i t ·van de heemkundekring was een avo nd in d e Pe khoev e .

1976
In d e t i jd d a t
we op ve r schil l e nd
lingen. Zo exposee rd
haa r verzame l ing fo · '
de i nm i ddels afg ebr~n d
h oeve . Op d e f nlh g even Matty e n

1 62
e d e lte d3.t ingericht is door de kind e ren van de
c h ool. Sail l a nt detail: Paulus moc ht als eerste gem ken van de gerestaureerde schuur van de Pekhoeve.
n nog sa illanter detail: Paulus was ook een va n de
s e gebruikers tijdens het heernkamp in 1980.

Na afloop beoordeelde juffrouw Jo(Ädriaansen) het werk
zeer nauwkeurig en wie behaalde de eerste prij s?
Natuurlijk, J oannes Soeterboek!
Op de foto Harrie oomen -die, onder het toeziend oog van
meester Leijten, zijn uiterste hest doet.

1977
g middag 6 mei stelde burgemeester van de Ven de
s mole n de Korenbloem weer in gebruik en hield
Ton
het boekje over de ged o or de heemkundekring
wouw oud-schoolhoofd en mevr.

n, moeder van de molenaar .

1979

n

Op feest elijke wiJze herdacht de Rabobank Ginneken in het
laat ste weekend van o ktober 197 9 het 7 5 jarig bestaan met
g sc hiedenis van Ginneken
de uitgifte van een b oek
e e uw samengeste ld door
en Nieuw-Ginn e k e n i n de
laken e n Johan BerenschotHerman Dirven , J an v a n d
r een bijzonder geslaagde
van der Smissen. Bov nd i n
Sch oenmakers), kinderboeken
tentoonstelling van popp n
(Harrie Verhoeven), ho rlog s (" Pe ter Christiaansen"),
n (Herman Bogaerts) en klompe n
munten (Rabo), j ac h t rof
(Timmers).
Op de foto zien we e n k ollektie boeren gereeds chap , de
afdeling die door Paulu s van Daesdonck inge rich t was

Ton va n der Wes t er l a k e n met links
1 k e n en re c ht s va n hem Sjef
n d er Re ijt uit het Ginneken.

1978
Op 1 e n 2 juli 1
Ba vel Ann o 1920
hal " met ee n oud
voor enkele hele

Bavel zi jn jaarlij kse festijn
w s aa nwezig in "de Jan Boomaars 1k1 s . Sc hoolhoofd Theunis sen had
hoolbanke n gezorgd . In de klas wa s
jd w araa n ook B ·rge mees ter Va n de
z l ige r deel n amen .
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Ter gelegen he i d van h et le lu s trum o rganiseerde de heemkunde kr ing van 14-17 august u s 1980 het 3 2e werkkamp v an Brabants
Heem op het landgoed Annev i lle .
133 Heemk u nd i gen uit h eel Braba nt na men vi e r dag en dee l aan
al l erlei activ i te i ten van de vroege ochtend t o t de late
avond . Het programma van d i t we rkkamp vermeldde o .m . f i etst ochten door ons prachtig Markdal , n aar Hoogstraten e n
naar Bre da.

(1)

~

s:!

~

s:!

(1)

~

.21
(1)

~

s:!

g

.....
.21 .

°'

~ ·~

~"'
.~~

1981
<Il!~'----

."~ i

Op maa nd ag
de l eden van Paulu s ' n h ··
Na een Heil ige Mis
k rege n zij een l ez in
voo rge s cho t e l d .

d! ~
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(1)
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Ondank s d e ko ud e n
Wi l fri ed g ko m
Pau lus wa s . Hij v r 'o
voo r d e h eemkund k
Br i i=>v P n

vnn

P n ulu ~.;.

Wilfried Me rt e n s
v n M ersel Dreef .
ng door h e t kloos t e r
hi denis va n het kloos t e r
n ware n e r 115 leden n aar
nl ng ee n ac tief lid van
v sc h ille nde male n een lezing
sc h
f vele a rti kelen voor de
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1982
In afwachti ng v an een mu seum had Pa ulu s " zi j n spulle n" op
z older v an d e voorma lige Mari asc h oo l op geste l d.
Op deze fot o uit 1982 : "Paulus op z o lder " me t d e wink e l ,
die int ussen al weer f l ink ui tge br e i d i s .

1983
Twee foto ' s die ons lid G.
Voetel maakte tijdens het
bezoek aan Nieuw-Vossemeer.

1. Een merkwaardige dakkapel
me t vossen

2 . He t beeldje van Merijntje
Gi jzen voor het A.M . de
Jong-museum
111

Il

llllt

,._____. Op zaterdag 28 mei 19 8 3 brac ht d e he e mkundekring een be z oek
a an het dorp v an Me rijnt je Gij ze n op ui tn o dig i ng va n de h eemkundekring De Ambachtshe erlijkheid.
Bez o cht werde n het geme e ntehuis, h et prot e stants k e rk j e , he t
mo l e nmu s eum e n natu urlijk het b ee l d j e van Me rij n t j e Gi jze n .
Erg waa r devol om ook e e n s het h e em van a nd e r e k ri nge n te
b e z o ek e n om te zi e n wat dat h eem t e bi e d e n h eeft en welk e
ac ti v it e iten a ndere kringe n aa n d e d ag leggen .

1984
Al jarenlang tr e kt " En Gij S r re " i n d e k e rs tt ijd rond om
vertel l e n, kerst lied j es
hier en daa r h e t k er s t v r ha 1
te zingen e n h un b est w n s n a n te b i eden.
Jan Soeterboek, Ro e land S oop , Toon Versaeve l en Pi eter
van Ginneke n z i jn h u n o c h i n 198 4 begonnen i n ons h e emmuseum e n a anva nk eli jk v e rplaa tste n z ij z i c h per k oets
me t op de b ok J a c va n Stee n.
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Tijdens een bezoek van Prins Bernhard aan Ulvenhout
biedt Jac Jespers zijn boek aan de prins aan.
Links op de foto herkennen we Anni e Rops en Gerrit van
Hooydonk.

Op de foto: Jac van Steen, die zich op de bok warm houdt
met in de ene hand warme koffie en in de a ndere hand
een lekker warm worstebroodje. Een stevige hap was wel
nodig, want het was donker voordat het paard grotendeels
zelf zijn weg zocht over de landgoederen van Ho ndsdonk en
Luchtenburg terug naar huis.

1985
Op 3 mei 1985, veertig jaar na de bevrijding , werd het
boek "tussen Witte Wolk en Anneville" geschreven door
Jac Jespers aangeboden aan de burgemeest er van NieuwGinneken. Een absoluut hoogtepunt in het bestaan van
Paulus. Hij beschrijft de oorlogsjaren in onze gemeente
en de vertellers zijn de mensen die de oorlogs jaren aan
den lijve hebben ondervonden.
Vier jaar lang heeft hij aan de t otstandkoming van het
boek gewerkt en ruim 75 mensen geïnterviewd.

1986
Een ander hoog tepun t wa s de opening van het mu seum op zater dag 6 september 1986.
Door de onthul ling va n de levensboom in h et bovenli c ht van
de voordeur, ee n geschenk van de gemeente , door burgem es ter
van de ven werd h
museum offi c i ee l opengest e ld .
De foto i s en ke l
seconden voor de opening g e no m n e n U zult
o ngetwijf eld B 11 w, het bestuur va n Pa ulu s n ve l anderen
he rkennen.
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Op de spee lplaats van de Rosmolens c hool wa ren optredens van
harmonie Constantia, volksdansers van de Rosmo len , drumband
Ulvo , harmonie St. Cecilia, volksdan s groep Galder Strijbeek
het Dorpsvolk , de Blaosaope en de vende l zwaaiers uit Meers el Dreef .
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1987
In 19 8 7 tro uwde een v a n onze trouwste me dewerk ers n.l.
Anneke v . d . Berg . zi j verzorg t voor de Brieve n va n Pa ulus
de verslagen v a n de l e zingen .
Een van haar we n se n was een bruidsre p o r tage t e ma k e n in
ons museum. Dit k o nden we haar uit e r aa r d niet we ige r e n.
Op de f oto z et z ij haar h andtekening in h e t gast enboek
onder het t oez i e nd oog van h aar k e r s v erse ech t g e noot .

Op de foto: de Pools e delegatie op bezoe K i11 u11" ... ~ ~-= u.u
terwijl burgemeest er Koziol het gastenboek tekent onder
het wakend oog van e e n verkenner.

1988
Het museum drukte fi~ancieel erg zwaar op de heemkundekring.
Vandaar dat in de 13 Algemene Ledenvergadering op maandag
19 september 1988 met algemene stemmen besloten werd het
museum in een stichting onder te brengen onder hetzelfde
bestuur als de heemkundekring.
Op de foto: Het voltallig bestuur tekende op het kantoor
van notaris van Bavel de akte
Naast de heemkundekring Paulus van Daesdonck en de gemeente
Nieuw-Ginneken zijn er nu een vijftal sponsors , die gezamenlijk trachten de kosten te dekken , te weten:
Verkooijen Transport Strijbeek , de Rabobank, Aannemingsbedrijf Gebroeders Graaumans, Autobedrijf G. van Hooijdonk
en Hofbouw Utiliteit .

1989
Het j aar 1989 kunnen we wel het Polen j aar noemen
In maart bracht een delegatie van het gemeentebestuur van
de stad Zakopane een bezoek aan o n ze ge meente De h eemkundekri n g Paulus van Daesdonck bracht in september , samen met
e,en. delegatie van het gemeentebestuur Nieuw-Ginneken en de
harmonie St. Caecilia uit Bavel, een tegenbezoek.
Wij hebben daar contacten gelegd met de histor is che vere ni ging in Zakopane en een folkloristisch fe st ival bijgewoond.

Dit bestuur is intuss en uitgegroeid t ot 10.
Op de foto ziet U v . l.n.r.: Jac Je spers , Di
meester, Piete r van Hooi jdo nk, Ad Luij ·
f\
Jan van der Westerlaken voorzitt er , K
1
zitter , Jan van Dorst secretari s , Wim
l 11 1 1 lt l' 1
Dit ware n enke l e mome nt opn amen ui
De kleine en grote ge beu rteni ss n cl il IH' l v 1 n
zo b oe i end maken.
n
1 k
Paulu s , een jon •J t: verenigi.nq lil(' l l ( (' Il t l I

h istor i e .

PROVINCIE NOORD-BRABANT .

RUIM 600 LEDEN VAN PAULUS VAN DAESDONCK IN KAART
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VOORWOORD
Het volgend verhaal vraagt om e en kort e inleidin g di e verkl aa rt
welke hist or ische band e n er zijn tus se n de hee mkundek r ing
Paulus van Dae s donck en de broe d ers van de Ka rrestraa t.
Reeds lang voordat onze kring besto nd zijn er in de Karre straat mensen opgeleid di e later in di ver se ve renigingen func ties zijn gaan bekleden .
Veel jongens , afkomstig uit de dorpen die ten zuiden van de
stad Breda zijn gelegen, bezoc hten de school van de broeders
van Huybergen. Officieel was dat de Lambertus -sc hool maar
ze stond tot in de verre omtrek bekend als d e school van de
Karrestraat. De Lambertuss c hoo l bestaat in april 100 jaar en
onze heemkundekring be s taat in apri l 15 jaar. Beiden v i eren
een jubi l eum. In ons tijdschrift zal veel aandacht besteed
worden aan het jubileum van Pa ulus. Mij leek het echter ook
wel eens aardig om aandacht te besteden aan ' n instituut dat
mede bepalend is geweest voor de opvoeding van ' n aantal van
onze leden . Het is praktisch zeker dat ook de heemkundekring
Paulus van Daesdonck z o nder d e inbreng van de broeders van
de Karrestraat ' n a nder gezicht zou hebben gekregen .
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In de o ude binnenstad van Breda, bijna onder de grote toren ,
ligt ' n straat die nog middeleeuwse afmetingen bezit.
Lang geleden de Ka e r- of Kerstraat geheten wordt ze al sinds
mensenheugenis de Karrestraat genoemd . Deze in wezen onbeduidende smalle verbinding tu s sen de Torenstraat en de Eindstraat
had tot voor kort een meer bekende naam . Tu sse n h et gebouw
van een middelgroot warenhuis en d e wink e l va n ee n me lkinrich ting was een diepe donkere poort die b epaald geen uitnodigend
karakter bezat . Nam me n echter de moeite o m die poort binnen
te gaan dan was daar op ' t e ind ee n d ur die pretendeerde toegang t e verlenen aa n ee n ni et bi j di poort behorend publiek
tot e en niet bij di e poort b e hor nd s f er . Eenmaal
binnen zag men daar ee n kor
br
b ege lde gang.
De laatste deur link s ga
o g n
ot een open ruimte die
onderdeel was van ee n voo
n stad onverwacht groot
comp l ex name li jk h t bro d
e n de Sint Lambertusscholen. De overgang
re poort naar de grote
lich te ruimte ga f ' n
v n geboort e , je kwam in een
a ndere were ld terec h
a nd re were l d we rd bestuurd d oo r
d e broeder s van Hu yberg n. Vraag ee ns a a n een willekeurige
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oudere Bredanaar of hij ' op de Lambertusschool gezeten heeft
en in twee van de dri e gevallen zal hij antwoorden: Nee, ik
zat bij de broeders, op de Karrestraat. De naam Lambertusschool werd alleen in officiële zin gebruikt. Dat 'n school
genoemd werd naar de straat waaraan ze lag kwam meer voor.
De meisjes zaten op de Nieuwstraat bij de zusters.
Men zat trouwens altijd op school en niet in school. Mijn
herinneringen betreffen enkel de M.U.L.O. of U.L.O. van
de Karrestraat, van de lagere school aldaar weet ik niet
veel af omdat ik die niet bezocht heb.
Hoe zag de sociale structuur van het leerlingenbestand er.uit?
Er waren, gezien de plaats van afkomst, drie soorten leer lingen. De jongens van de binnenstad, die van bepaalde
buitenwijken en de jongens uit de omliggende dorpen. Wie geen
rijke pa had ging in die tijd niet zo gauw naar 'n gymnasium
of H.B.S. veel katholieke jongens volgden een gymnasiale opleiding aan een seminarie waarna ze ofwel priester werden
of een ~ndere keus de voorkeur gaven. Min of meer intelligente middenstandszoontjes en b_o erenzonen bezochten de Karrestraat die de naam had wat sjieker te zijn. Het standsverschil was toen duideliiker omlijnd. Laten we eens nagaan wie
en wat de broeders war~n. Zii w~ren religieuzen met een andere
status dan die van priester. Het religieus-zijn werd duidelijk gemanifesteerd door het dragen van een zwarte toog.

-

De school in de Karrestraat.
toto: J.W . Bastiaansen
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Het was een lang omhulsel dat bijna tot op de schoenen hing
en dat er toe diende om de drager ervan symbolisch af stand
te doen nemen van het wereldse man-zijn. Rondom het middel
was een dik zwart koord gedrapeerd met drie knopen die herinnerden aan de drie deugden: Armoede, gehoorzaamheid en
kuisheid. Aan het koord hing een grote zwarte rozenkrans.
In koude tijden droegen deze kloosterlingen een lange overjas, 'n wollen sjawl en een grote gleufhoed. Voetballende
broeders, in hun toog, brachten het jeugdige publiek in
vervoering omdat ze ondanks die onhandige kledingstukken
toch nog tot goede prestaties kwamen. Als de broeders zich
in de winter al schaatsend op het ijs begaven dan leken
zij op zwarte, zwierig zwevende figuren uit de eerste
tekenfilms. Alleen of in paren zagen zij kans om aan één
stuk door elegante golfbewegingen te maken afgewisseld
doorachtvormige kunstwerken. Zij bleven daarbij zo recht
als een plank. Het was een spiritueel grafisch gebeuren.
Als zij buitenshuis kwamen bewogen zij zich gewoonlijk
te voet of op de fiets door de stad. Tijdens de wekelijkse pantoffelparade op zaterdagmiddag liepen zij soms twee
aan twee van de Karrestraat naar 't Van Coothplein en terug om leerlingen die een ondernemende geest betoonden
in het leggen van kontakten met fraaie vrouwelijke wezentjes te signaleren om ze de daarop volgende maandag naar
het "kamertje" te verwijzen voor een nogal eenzijdig gesprek over de nadelen van een voortijdige verkering.
Het gevolg was dat de binnenstad gemeden werd door hen
die op vrijersvoeten waren. In 'n normale situatie werden de broeders door de leerlingen beoordeeld naar hun
karakter, gevoel voor humor en incasseringsvermogen.
Er waren wel jongens die voor 'n broeder zo ongeveer in
't stof knielden maar die kregen van de rest ' t predikaat
van "heilig boontje".
In de meeste gevallen maakte de toog minder indruk dan de
mens die er in zat. Laten we nu de school eens gaan bekijken. Bedenk echter wel dat uw gids 'n jongen is van 12
jaar, in pofbroek, 'n geruite pullover, met 'n kortgeknipt kuifje en grote uiteenst aa nde oren. Op die leeftijd zie je de we reld ande r s , h 1 subjectief maar scherp.
Na het ontbijt vert r okk e n we , 'n groep jongens uit de omgeving van de Blauwe Kei ; t e voet naar de stad.
Het was oorlog, we h a dd e n gee n f iets en de bus was, zo deze
al reed, een o v e rbo d ig lux e . Onderweg trachtten we 'n paard
en wagen te e ntere n, ' t l ie f s t zo'n platte waar je gemakkelijk
op kon springe n. Na rge l a ng d e welwillendheid van de man met
de zweep k o nde n we mee ri j d e n of niet. Zittend op de kar of
hangend a an h e t a 'h ters c hot r e d e n we de stad in. We passeerden

- Braaf bij de zuster in de kla s.
t e kening: B. Reith /M.C. Versteegh
eerst de bat:onnm versperringen op de Wilhelminabrug, reden
langs de ronde reklamezuil met Duitse propaganda op de NieuweGinnekenstraat naar de binnenstad . In de Karrestraat gingen
we de eerder genoemde poort binnen . De speelplaats was voorzien van de obligate tegels, 'n rij bomen en 'n batterij
groene deuren waarachter zich de onwelriekende witte urinoirs
bevonden. De jongens van de U.L.O. werden geacht niet op de
speelplaats van de lagere school te komen alwaar de heer
Burger, ook wel genoemd de Jumbo en broeder Columbanus, alias
de Kolenbak de scepter zwaaiden. Bijna ieder lid van het onderwijzend personeel bezat toen een bijnaam. In de verte zag
je de ramen van de meisjesscholen van de Nieuwstraat. 'n Muur
en 'n tuin verhinderden elke vorm van wezenlijk kontakt.
De vermo ede aanwezigheid van meisjes was echter voor z o 'n
mannengemeenschap 'n prikkelender ervaring dan de lijfelijke
aanwezigheid. 'n Enkele keer ontsnapte zo'n verborgen wezen
aan de voortdurende vrome attentie van de zusters en zwaaide
vanuit een heel ver raam naar de Karrestraat. Dat was een opwindende gebeurdenis. Miss c hien was het een knappe maar het
kon o o k e en roo ike me t voo ruitstekende tanden en 'n zie kenf o nds brille k e z ijn . ' t Maak te nie t vee l uit, je k o n h e t v an
di e afs t a nd t och nie t b e ki j k e n, 't idee was be langr ij k .
Het gebouw had die spe c ifie k e nege ntiende eeuwse Rijke Roomse
Levensstijl die internaten, patronaten e n scho len kenmerkte.
'n Stene n h e ilige in d e topgev e l, 'n g e u r van b o enwa s e n wierook
binne n. ' t Was n og n e t geen k e rk maa r het schee ld e ni et vee l .

De klassen waren zoals ze behoorden te zi j n. Houten banken
in rijen achter elkaar, 'n kast met natuurkundespullen,
'n crucifix, 'n plaat van het apostolaat des gebeds aan
de muur, 'n console met 'n mariabeeld, 'n rechthoekige
klok, 'n hoge lessenaar en een grote zwarte potkachel die
. gedeeltelijk aan het oog werd onttrokken door een kachelscherm. De leraar zat meestal op de hoge lessenaar vanwaar
hij, letterlijk en figuurlijk boven de leerlingen verheven,
de hele klas kon overzien. De les begint, broeder Michaël
komt binnen. De klas is meteen rustig, deze kleine man
heeft een natuurlijk gezag. Al pratend lijkt hij groter te
worden. Broeder Michaël is de overste van het klooster
en voor ons is hij broeder-directeur.
Het woord directeur bezat een zwaardere inhoud dan nu. Hij
spreekt met zachte stem, ietwat vermoeid. Tijdens zijn leven
is hij al een legende net zoals die andere broeder-directeur
van de Sint-Franciscuskweekschool, de onvergetelijke broeder
Cajetanus. Eén keer heb ik broeder Michaël echt kwaad gezien .
Op de speelplaats, voor het front van de in rijen opgestelde
leerlingen, v erwijderde hij 'n oude r ejaars van school met
een treffende scho p onder z'n kont. Het was doodstil op dit
zeer plechtige moment. We waren buitengewoon onder de indruk
en besloten die dag geen rotstreken uit te halen . 'n Andere
herinnering betreft de pree k die broeder Mic haël hield over
de zonde van onkuisheid.
Het was v o l gens h e m duide l ijk aan ' t gezicht van de zondaar
te zien: I ngevalle n wangen en blauwe kringen onder de ogen .
Ook het ruggemerg werd nog vernoemd maar dat was helaas niet
zichtbaar. Er zaten nogal wat schijnbare overtreders in
de klas, het was oorlogstijd, er was geen of slechte zeep,
kortom de gezichten stonden ernaar. Vanuit onze ooghoeken
zagen we ze zitten en op de speelplaats vlo gen de insinuaties
in het rond. Gelukkig was daar de latere s l ager Miel v .d.
Broek die het spelletje doorzag en voldo ende lichameli j k en
geestelijk o verwicht bez at om magere stakke rs in b e scherming
te nemen. Het is hem later goed gegaan.
Dat broeder Michaël zijn best deed om de zie l t j es ongerept
te houden vond z'n oorzaak in de toenmalige asce t i sche be nadering van het lichaam. De Victoriaans e t ijd was nog n i et
helemaal uitgewerkt. 'n Andere bekende b r o d r w s Timotheus.
Hij had een slanke gestalte en een bijna M dit r ra a n gezicht.
Zijn probleem was dat hij Duitse l es ga f i n 'n tij d waarin
de motivatie voor dat vak tot b e n eden n u g daald was.
Goed zijn in Duits had iets landverrad e rl ij k s over zich.
Dat hij zich niet wilde conforme r e n m
d b e zetters die ook
van deze taal gebruik maakten, bl k u i d keuze van de
liedjes in de zangles. Hij leerd o n s o n d r meer het overbekende Enge l se loopgrave n l i ed u it d e eerste wereldoorlog:
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Pack up your troubles. Het was een subtiel protest en
het werd door ons begrepen en gewaardeerd. De bijnaam van
deze broeder was: De Tim. Timotheus was een aimabel mens.
Engelse les kregen we van de heer Gornrners. Klein van gestalte ,
scherp van qeest
, gekleed in een chique driedelig
costuum beklom hij de hoge lessenaar om de les te beginnen
met het Onze Vader en Wees gegroet in het Engels. Ook hij
werd gedecoreerd met 'n passende bijnaam, hij werd De Kul
genoemd. Kulleke Gommers. Iedere echte Bredanaar wist dat
die naam betrekking had op de geringe lengte van de persoon
in kwestie maar ook dat deze schijnbaar denigrerende betiteling uitgroeide tot 'n erenaam. Er was. maar één Kul
en die werd gerespecteerd. Ikzelf kreeg van hem eens 'n
mondelinge beurt en zoals wel meer voor kwam had ik de
woordjes weer eens niet geleerd. "Soeterboek" zei hij,
de meeste leerlingen hadden enkel 'n achternaam, "Wat is
middag in 't Engels". En ik die dacht slim te zijn:·
"Midday". Waarop hij de van hem zo bekende uitroep
lanceerde: "Je kent er geen bal van, 'n dikke vette nul,
noteer vriend: Thema 15 tot en met 20, morgen inleveren".
'n Goed gevoel voor humor geparenteerd aan een typisch
Engelse understatement, maakte de lessen van hem tot een
bovengemiddelde belevenis.
Een zeer markante figuur was de heer van Goal, meer bekend
als De Tiest. Groot, breed, rijzig in z'n lange zwarte
jas en met een zwarte bolhoed op het vierkante hoofd, leek
hij op 'n kruising tussen 'n massief standbeeld en 'n onbuigzame koddebeier.
Zijn gezag was onwrikbaar, waar hij aanwezig was heerste
orde en rust. Hij gaf meetkunde, algebra, boekhouden en
als ik me niet vergis ook nog handelsrekenen. Deze tamelijk abstracte vakken waren hem op het monumentale lijf
geschreven. Hij eiste van de leerlingen een volledige aandacht. Een zijdelingse oogbeweging van 'n toehoorder
kon aan deze de beruchte 20 bladzijden boekhouden opleveren.
De enige vorm van jolijt, ik weet er geen ander woord voor,
was het bezigen van de uitdrukking: Kobuske Knorrewiets.
Zoiets gebeurde dan in een bui van overmatige vriendelijkheid. Waarschijnlijk bezat hij 'n groot hart maar hij . deed
alle moeite om deze frivole eigenschap te verbergen. We wisten praktisch niets over zijn partikuliere bestaan en daarom
ontstonden er vele legenden. Eén daary an was dat hij altijd
met z'n broer ging wandelen als de huishoudster het huis
schoonmaakte. Dit verwonderde ons niet, we konden ons geen
vrouw voorstellen die op deze bijna volmaakte solitair ook
maar enige invloed kon uitoefenen en 'n huishoudster was iets

dat rommel maakte en dat was in strijd met zijn ordenende
geest. Hij was de personificatie van de regelmaat, van 'n
conservatisme in de goede zin van het woord. Kortom, 'n rots
in de branding. Alvorens de overige leerkrachten te belichten
is het voor 't begrijpen van de komende verledentijdse gebeurtenissen noodzakelijk de invloed van de oorlog op de lessen en vooral op de leerlingen aandacht te verlenen.
Geregeld moesten wij tijdens 'n luchtalarm onder de banken
schuilen. Diverse keren verhuisde de gehele schoolbevolking
naar de kelder van V. en D. waar de in beslag genomen
radio's van .Breda bewaard werden. Bijna dagelijks waren
we getuige van luchtgevechten, de condensstrepen van de elkaar
belagende vliegtuigen toverden vreemde patronen aan de blauwe
hemel. Bij zware bewolking zagen we ze niet maar dan dreunde
de grijze lucht van het geluid van de bommenwerpers.
Dat proefwerken onderbroken werden door het luchtalarm was
voor ons een prettige bijkomstigheid . Er ontstond een speculatieve stijl van studeren. Men kan zich voorstellen dat
veel jongens meer aandacht hadden voor het buitengebeuren
dan voor de studie. Als opgroeiende jeugd kreqen we door de
omstandigheden 'n vreemdsoortig avontuurlijk, bijna romantisch bestaan. Door de konstante doodsdreiging werd onze
persoonlijkheid misvormd. We werden onvoorzichtig en roekeloos. Er was wel gevaar maar dat moest getart worden, de
een wilde voor de ander niet onderdoen en er ontstond een
stompzinnig soort van heldendom dat niets ander kon opleveren
dan verminking. 'n Neergeschoten vliegtuig was al onze prooi
als het nog lag te branden.
We ontsnapten aan 'n zekere dood toen, nadat we door de Duitsers weggejaagd waren, 'n zware bom ontplofte. Ons grote
plezier was dat er een flink aantal Duitsers mee ging
hemelen. Dit gebeurde bij Bavel.
Tijdens 'n luchtalarm waren we buiten om te kijk e n en granaatscherven die overal neerkwamen te verzamelen. Wanneer
er razzia's waren en de vaders moesten vluch te n, s t onden
wij op de uitkijk totdat de Duitsers verdwen e n ware n.
We vochten in het Wilhelminapark met zee r jonge Du itse
matrozen en gingen er als 'n haas vandoor toe n di e lu i d e
bajonet trokken. Overal lag munitie. We d e mon erd n grana ten om de koperen tempeerringen los te p u r n, we liepen
rond met Duitse steelhandgranaten e n h aald n daar d e o n t steking uit om die te doen ontplof fe n . W vo nd n pa n tser vuisten, punt 50 patronen, wape n s , k o
o zooide n
dagelijks met levensgevaarlijk oorlog
o n ze o ud ers
geweten zouden hebben wat we t o n ui v
h dde n ze
ons opgeslot e n.
Dat s t e l v rijbuit e rs werd lo s g
n op d 1
r n. Je mo e s t
we .l v a n zeer.- C)<Je:·-l e hu ize ko m n o m zo 'n st ll e t je t e motive re n.
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Aan die pook werd 'n klos bevestigd. De klos werd .doorge geven en geregeld trok er een aan de onzichtbare draad met
als gevolg van de pook met 'n klop tegen de plaat sloeg.
De grote kachel werd gestookt met bruinkool.
De sleutel was dicht gezet waardoor, toen de les moest beginnen, het lokaal gevuld was met 'n dichte groene walm.
Dit brak ons echter op want de broeder bleef wijselijk
buiten en liet ons letterlijk en figuurlijk stikken.
Het leggen van pijlen kruit op de brandende kachel en het
schieten van natte proppen roze vloeipapier waren ook qeliefde bezigheden. Broeder Michaël heeft eens een van de
daders die afkomstig was van de binnenstad de opdracht
gegeven om thuis 'n ladder te halen om de roze ongerechtigheden van ' t plafond te verwijderen. De knaap kwam terug met 'n schildersladder, die maar net schuin in het lo kaal paste. Hij werd vanwege die stunt door ons biigezet
in de galerij van de onvergetelijken. Gelukkig verkreeg
Broeder Chrysostomus later toen hij les gaf op de Sint
Fransis cuskweekschool de volledige erkenning van zijn gaven.

- De broeder pla gen.
teken ing: B. Reith/M . C. Versteegh
Een van de leraren die daar moeite mee had was broeder
Chrysostomus die de aan zijn naam ontleende bijnaam had van
D'n Os. Hij doceerde geschiedenis en aardrijkskunde.
Hoewel z'n inzet groot was had hij toch problemen met het
overdragen van de leerstof. Hij was een begaafd historicus
en 'n man van grote eruditie , maar zoals dat bij meer geleerden voor komt had hij last van de gedragingen van de leerlingen. Hij had een wat scherpe stern, sprak vlug en soms binnensmonds. Bovendien gebruikte hij regelmatig 't stopwoordje
-hè-. Dit bracht ons, ontregelde elementen, tot een achteraf
gezien minder humaan gedrag dat wel eens ontaardde in een
regelrechte verstoring van de les.
Deze in wezen aardige behulpzame man was kwetsbaar en dat
voelden we feilloos aan. Daar komt nog bij dat hij driftig
kon worden, waardoor hij de klas in negatieve zin stimuleerde.
Hoe inventief 'n groep pestkoppen kan zijn illustreren de
volgende voorbeelden. Als hij in vol vertrouwen 'n leerling
opdroeg om voor het begin van de les de landkaart voor het
bord te hangen dan hing die kaart soms met de witte kant
naar voren en brulde de hele klas : "Ha, we krijgen film".
Hoewel de meeste lessen vrii rustig verliepen waren er toch
op ongeregelde tijden incidenten. Een van die misbruiken
was dat de h ele bend e zachtjes zat te zoemen. Ook gebeurde
het wel dat op de eerste klokslag van h.v. 3 uur iedere e n
z'n lini äal op de grond liet vallen het~een de dichtsbijzijnde
'n oplawaai opleverde . Aan de k ac h e lpl a<lt hing 'n pook .

Hij is over de negentig geworden. We kregen ook gymnastiekles. De gymleraar was, en dat kon in Breda bijna niet anders,
de heer Siegmund, bijgenaamd De Sieg. We moesten daarvoor
te voet naar de Nieuwe Dieststraat waar in het gebouw van
de Willebrordusstichting 'n zaaltje met houten vloer ter
beschikking stond. De godsdienstige opvoeding was deels
in handen van de broeders en deels in handen van kapelaan
Aarden. Hij was 'n kamergeleerde die de studenten 3 jaar
lang wekelijks het bestaan van God probeerde te verklaren
uit het gedrag van de mestkever. Zijn stelling was deze:
Dit reeds in Egypte heilig verklaarde dier leg 'n eitje
in 'n bol aarde, vermengd met mest.
De mensen hebben lange tijd gedacht dat het l eve n van die
kever uit aarde ontstond. Het werd g ezie n al~ een symbool
van de schepping van de eerste mens uit aarde . Dat deze
symboliek ver boven onze ongeïnteresseerde pet ging valt
niet te betwijfel e n. Da ar komt nog bij dat kapelaan Aarden
de merkwaardige gewoonte had om luider te gaan doceren wanneer de klas uit verveling ru moerig werd . Dit kon ontaarden,
tot onze grote vre u gde , in
n regelrec hte schreeuwpartij.
We deden dan ook alle mo it o m e n zo hoog mogelijk rendement ten opzi c ht e van g luid e verkrijgen . De man was echt
te theoretis ch voor z ' n publiek. Hij meende het goed, maar
hij had net zo goed met dezelfde kans op sukses 'n troep
bavianen les kunnen geven. In 1944 hadden we van 30 maart
tot 1 april 'n retraite die gegeven werd door Den Zeereerwaarde Pater Guliëlmus O.F.M. Cap. Zo stond het op het

HERINNERING AAN MIJN RETRAITE
op de St. Lambertus U. L. 0. te Breda
van 30 Maart tot 1 April 1944
door den ZeerEerw. Pater
GULIËLMUS 0. F. M. Cap.
"Bewaar dit witte kleed, en breng het onbesmet voor de rechterstoel van onzen Heer Jezus
Christus, om het eeuwige leven te bezitten" zo
smeekte eens de Priester onmiddullijk na mijn Doopsel,
terwijl hij mij 'n witte doek op het hoofd legde.
Zo gaarne zou ik heel mijn leven zonder
doodzonde blijve~. 't Zou mijn roem zijn, als ik
eens zeggen mocht op mijn doodsbed : "Nooit is
er 'n dag geweest, dat ik uw kind niet was".
Bewaar me daarom voor hoogmoed, die zo
diep doet vallen. Bewaar me voor ledigheid, die
zo licht tot zonde verleidt. Laat me zijn vroolijk
en blij als 'n kind, dat de zonde niet kent. Bewaar
me voor makkers, die door woord of voorbeeld me
de zonde zouden leren. Bewaar me voor zinnelijk·
heid, die de schat der kuisheid langzaam wegrooft.
-

-

prentje, dat hij voor ons in petto had. Dit stond er ook op :
zo gaarne zou ik mijn leven zonder doodzonde blijven.
' t Zou mijn roem zijn als ik eens zeggen mocht op mijn
doodsbed: Nooit is er 'n dag geweest dat ik Uw kind ~iet was.
We meenden dat hij het verkeerde prentje gebruikt had want
we waren in de veronderstelling dat deze vrome wens voor
ons niet haalbaar was. En deze keer hadden we gelijk.
Het waren trouwens plechtige dagen, gedeeltelijk doorgebracht
in de intieme kapel van de broeders waar goud, wierook en
kaarslicht ons in de gewenste vrome stemming brachten.
We zaten daarna boordevol met goede bedoelingen. 'n Korte
tijd hebben we nog les gehad van broeder David. Hij was
'n lange slanke echte Amsterdammer met 'n vrolijke levenshouding. Hij was een fanatiek supporter van Ajax en stimuleerde het edele voe~balspel door iedereen het lidmaatschap van J.E.K.A. aan te praten.
De broeders van de Karrestraat hebben op heel wat Bredasche
jongens hun stempel gedrukt. Ze hebben ons waarschijnlijk
meer beïnvloed dan we toen beseften. We hebben kinderen
en kleinkinderen maar als we onder elkaar zijn en de verhalen komen los dan zijn we weer jong en ondernemend.
We lachen om onze streken en we spreken met -respect over
vroegere leraren.
Er is iets van heimwee in onze gesprekken aanwezig .
Broeders van de Karrestraat, bedankt.
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CM<IJKEN NAAR 'IOEN
door Annie van IX>rt-van Deursen
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven
maar laat mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien "
H_ Roland Holst
Tot nog in het begin van de dertiger jaren betrokken wiJ
hier in Brabant gebedenboeken en andere "Godvruchtige
sermoenen" uit · de stad Mechelen. Zo vond ik in mijn verzameling ook: "Den Godvrugtigen Landsman", met onderwijzingen en gebeden byzonderlyk ten dienste der Landslieden.
Mechelen 22 July 1928. Hierin vond ik ."interessante bemerkingen op den oogsttyd". Ik beperk mij tot een kort uittreksel hiervan. "Deezen is den gewigtigsten tyd en profytigsten tyd voor de landslieden. Wat zou het hun baeten
geheel het jaer gearbeyd te hebben indien zy hunne vrugten
niet mogten opdoen? Daertoe moeten zy de vrugten aenzien
als gunsten van God. Hunne zwaeren arbeyd tragten verdienstig te maeken, met denzelfden te doen om God en aen hem
uyt een goed hert op te draegen. Bezorgd zyn voor de gezondheyd der werklieden, dat hunne arbeyd niet te geweldig zy,
hun niet alleen voorzien van behoorlyke spys maer ook van
zulken drank, dat zy hun van ziekte mogen vry houden, toeletten dat er geene byzonderlyk onder het vrouwgeslacht zóó
hunne kleederen afwerpen, dat er verergenis zoude konnen
gegeven worden: het is begeêrlijkheyd en lossigheyd, die
daer van dikwils meer de oorzaek is als de noodzaekelykheid. De eerbaerheyd verkiest liever te verdraegen de hitte
der zonner, als de brand van begeêrlijkheyd in anderen te
ontsteéken - Waekzaem zyn dat er geenen oneerbaeren klap
gesproken worde - Als waere armen zich aanbieden om de
agtergebleévene koórnhairen te raepen, hun niet verstooten,
maer gedenken dat "Booz", den overgrootvad e r van David dit
toelaetende, zeer van God is gezegend g e wee st (Il . Niet
toelaeten dat de oogst ingehaeld zynd e , ond er de jongheyd
onbetaemelykheden bedreéven worde n. Eynd el yk God danken
als zy hunnen oogst gelukkiglyk h e bb n inge daen, niet alleen met eenige gebed e n te stort n ot d a nkzegging, met
eene Misse van dankbaer h e yd
do n ce lebreeren, met aelmoessen te doen uyt uw b e k o m n g un s ten, welke al zeer
goed is en profytig ; maer m
hun l e ven te beteren, hunne
zonden te laet e n; d z h r k n n is vraegt God, deéze dank zegging aen den H r b wy z nl Zij ook eene ryken en overvloe digen oogst van d e n beloon i n g opdo e n in het oordeel!
Tot zover h e t u ittre k se l.
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A;çenlezen
Ik wilde dan even terugkomen op (I) n.l . over het z.g.
arenlezen was hier in ons Brabant een algemeen gewoonte.
Het was een ongeschreven wet dat de akker niet omgeploegd
werd vóór de arenlezers - meestal vrouwen en kinderen hun werk in deze gedaan hadden. Terwijl het koren vroeger
dus met de pik en de zicht werd afgedaan, bleven een aanzienlijk deel van de aren op het veld achter. Deze aren
werden dan vaak in bosjes door kinderen verkocht en werden
"zengen" geheten - in Vlaanderen "zanen'.
De in bosjes gebonden zengen brachten - als zij dik genoeg
waren één cent per bosje op. Waren ze te dun dan gaf men
één cent voor twéé bosjes. Daar dit gebeuren meestal vóór
de kermis plaats vond - aldus Mijntje Gommeren uit Oud-Gastel konden de kinderen met dit geld wat vermaak vinden op dit
jaarlijks feest. "De arenlezers!" in hoeveel gezinnen zag men
deze afbeeldingen niet hangen, naast de afbeelding van het
"Angelus". Niet alleen aanwezig in boerderijen maar zeer zeker
ook bij vele burgers. Het waren afbeeldingen uitgevoerd in
oliografiën, soms op linne n geschilderd. Waar kwamen deze
vandaan, en wie was de maker? Het was de Franse schilder Jean
Francois Millet (1814-1875). Hij was een boerenzoon geboren
bij Gréville in Normandië, studeerde bij Delacroix en kwam
eerst laat in contact met de landschapschilders van de Barbizonschool, die een rea l istische uitbeelding van de natuur
v o orstonden. Millet is dé schilder van het landleven geworden:
werkende en uiteraard landschappen. Zijn staande, zittende
of over hun arbeid gebogen boerenfiguren, vertonen een vredige waardigheid. Tot zijn bekendste stukken beho ren: de
Zaaier, het Angelus en de Arenlezers. Millet heeft van dezelfde wereld een aantal uitstekende etsen gemaakt. Het behoeft
dan ook g een verwondering da t Vincent van Gogh zich erg aangetrokken voelde voor deze schilder. Vooral de monumentale
eenvoud van Millets boerenfiguren maakte grote indruk op hem.
Tussen herfst 1889 en v o orjaar 18 90 schilderde hij niet minder
dan 2 3 - meestal kleinere schilderijen - naar het beeld van
Millet. Maar ook werken van Millets meester Delacroix reprodu c ee r de hij in eigen st i jl , dat wil zeggen, vol kleurenrijkd o m. "Je zult verbaasd zijn", s c hrijft hij in September
n aar zijn bro er, "wa t v o or we rki n g de "Veldarbeid" (naar Millet)
d oo r d e kl e uren krij gt " . Hij schildert 0 De Go ede Sameritaan"
(Pit a ) n aa r een s c hi l d eri j va n De l a croix. Hij plaat s t dan de
o mgev ing hiervan in wa t b r uinac htige tint e n o m de kar a kte r est i e k e kleuren, kenmerk va n De l a cro i x , k ra c h t ig rood e n
blau w n og mee r t e acce n t u e r e n. De l a croix g 0 l d voo r he m,

naa st Mill e t, als e en soo rt v an bes chermhe ilige van ziJn
eigen kuns t en a l s v orme r van de kleurenle er. Hij schildert
blo emen, boe renl e v e n s e n landschappen zó sprankele.nt dat
men daarachte_! z e ker niet zijn zo gekwelde ziel kon voelen.
Angelus
Terug naar Millet. "Het Angelus", hoe vertrouwd waren wiJ
ouderen niet met dat " a ngelusklokske". Drie maal daags hoorde
men het luiden, meestal op gezette tijden, 's morgens om zes
uur, 's middags om 12 uur en 's avonds wéér om zes uur.
Het was het lichtste klokje van de kerk dat luidde.
Ook op kostschool baden wij om 12 uur het angelus. Thuis
zie ik het mijn moeder nog doen.
Het " Errepelklokske" zeiden
de boeren. Als zij het geluid om 12 uur hoorden, wisten zij
dat moede r de vrouw de errepels o p het vuur zette, zij konden dan na een kwartier naar huis gaan dan stond het eten
op tafel! Oo k zonge n wij dat bekende liedje - dat mijns
inziens - niet hel e maal juist was. Er is e e n regel waarop
grootmoeder op d e drempel knielt zij bidt dan het "Onze Vader"!
Het Angelus is echter toch de begroeting van de Engel des
Heren aan Maria met de woo rden: "Wees gegroet Maria, vol
van genade", dus "Avé Maria", en niet het "Gebed des Heren".
Wij op school zongen dus "Grootmoeder bidt O, Maria, de
kinderen zij zeggen ' t haar na. Een zonnestraal glijdt door
het lover. Een glimlach, een glimlach, van's Heren gena!
De eerste regels v oor degene die dit An gelus niet kennen
luiden aldus: "Het Ange lus klept in de verte,
met tonen zo zuiver en hèl .
De groo tmoeder knielt op de drempel,
de kinderen zij staken hun spel ,
groo tmoeder bidt "Onze Vader",
de kinderen zij zeggen 't ha a r na,
een zonnestraal qlijdt uit het l o ver,
een glimla ch een glimla c h ,
van 's He ren gena!
Ook Sjoke*had de arenlezers en h et Angel u s .
Het Angelusklokj e luidt niet meer , h e t g e l u i d zou waarschijnlijk ook niet mee r te h ore n zij n me t h e t tegenwoordige lawaai.
Ook de arenlezers z ij n alla ng v erd we n e n, d i t laatste is natuurlijk een vooru itgan g , h o e wel d e gol vende korenvelden van
vroeger t o ch een soort h e imwee oproep e n naar dié natuur die
nu op vele plaa tsen g ifb elt n g e word e n zijn! Daarom dit
artikel als een omk ij k n n aar " TOEN" . Een tijd waar ik en
ook vele oudere n me t mij - o nd a nk s ook de zorgen die deze
tijd meebracht - met d a nk b aa r h eid a an terugdenken .

***
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Naschrift
Het kerkklokje werd vaak geluid door de huishoudster van
de pastoor, dit vertelde mij Tonie Schreurs, die dat destijds vaak deed als hulp van pastoor Harrie Beex..
Voor wat het "errepelklokje" betreft; Boeren die op een
bepaald land werkten wat nogal ver van de bewoonde wereld
af lag bepaalden de tijd or hun eigen manier. Men nam twee
latten mee naar het land, een van één, en één van een halve
meter lang. Deze twee latten plaatsten zij zó dat de schaduw
van de lange lat precies op die van de korte lat viel en dit
op een bepaald uur b.v. 12 uur. Men nam de eerst dag een
horloge mee. Na 'n uur kon men dan zien hoever de schaduw
afweek. zo kon men op deze manier de tijd als het ware in
het zand aflezen. Na een week of na een bepaalde tijd
moest men het latten zetten weer herhalen.
Luidklokjes trof men overigens hier ook overal op grote
boerderijen aan. Men ziet ze nog in Bavel, Teteringen, Ulvenhout
Oosterhout enz. Ook de prachtige oude boerderij was een
van de oudste in Ulvenhout van de Fam. Hàmel - welke
jammer genoeg door oorlogsgeweld is gesneuveld - had zo'n
klokje. Men gebruikte deze luidklokjes ook als er onraad
was of brand, als een teken voor schaftijd. Er waren boeren
die een eigen huiskapelletje hadden waar 's avonds het
rozenkransgebed gebeden werd met het personeel.
Dit "Omkijken naar toen!" als een bijdrage aan het 15
jarig jubileum van ons aller "Paulus". De tijd van het
verhaal gaat wel wat verder terug maar gezien dat het
nu Nieuw-Ginneken toen nagenoeg een geheel agrarisch
gebied was, vond ik het geschrevene van toepassing op
dit voor ons allen geliefd gebied.
Proficiat marmm van Paulus. Nog vele vruchtbare heemkundige
jaren toegewenst.
wanneer men langdurig werk had op het land dan namen de boeren
vaak wat kantjes brood mee en een klein Keuls potje met boter.
Op die boter werden lindeblaadjes gelegd voor het frishouden
hiervan.
Ik heb bewust Vincent erbij betrokken. Hij staat op 't ogenblik erg in de belangstelling en hij behoorde bij dit artikel zo dacht ik.

*
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EEN BREDAAS KRUIKJE.
DE LIIDNADEFABRIEK VAN JAN SIPS
door Henk Muntj~rff
Het heemkundemuseum Paulus van Daesdonck ontvangt regelmatig
kleine voorwerpen van nijverheid en handel uit het begin van
deze eeuw, Achter de eenvoud van die gebruiksvoorwerpen uit
een grijs industrieel verleden gaat een wereld aan interessante historie schuil. Zo is door mij, op verzoek van Kees
Leijten, een archiefonderzoekje gedaan naar de herkomst van
een limonadekruikje en betekenis van de fabrikant daarvan,
de firma Jan Sipste Breda . .
Frisdranken-industrie te Breda
Omdat de Baronie van Breda een belangrijk tuinbouwgebied is
sinds de tweede helft van de negentiende eeuw, hebben zich
hier met de opkomende industrialisatie vanaf 1870 fruitverwerkende bedrijfjes gevestigd. Vooral na de oprichting van
Henkes' Jamfabriek in 1901 leek de weg open voor de vele
eenmanszaakjes die zich toelegden op de lokale markt.
Daarnaast moet men bedenken, dat in de eerste helft van de
twintigste eeuw, door een toenemende groei van de levensstandaard voor de gewone burgerij er een groeiend aantal
uitspanningen was waar frisdranken werden verkocht.
Met de oprichting van de Hero Conservenfabriek in 1914,
die met name furore maakte met haar frisdrankenmerk Perl,
trad er een kentering op. Vele kleine bedrijven gingen,
mede door de crisis in de jaren dertig, ten onder aan de
moordende concurrentie.
De ondernemende familie Sips
De familie Sips waar het hier om gaat kwam niet uit de Baronie,
maar van boven de Moerdijk. Na vele omzwervingen vond Pieter
A. Sips uiteindelijk in 1903 aan de Maur itssingel 6 te Breda
zijn draai. Hij liet hier voor eige n re k eni n g een Mineraalwaterfabriek met bovenwoning bouwe n, naar ee n ontwerp van
architect J. Lijdsman. I n dez fabri k, die bestond uit een
kokerij, ijskelde r e n bott larij , w rd te vens bier gebotteld
voor de Amstel -brouwerij . Hui s n w r kpl a ats zijn vandaag
de dag nog herke nbaar aa nw zig l
Piet dreef de zaak sam n m
zijn zonen Hubertus, Mathijs en
en Johannes. Zijn ouds
zoon c ht er , Pieter H.J. Sips, bewoog zich op h et te r in v n d dran kenverkoop: hij kocht
in 1907 het k offi huis Ho f v n Hol land in de Reigers traat
en begon hi erin ~ en bios coop- h eater. In 1912 werd h et voor-
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malige koffiehu i s omgebouwd tot bioscoop en toen in de crisisjaren iedereen zijn troost zocht in de Hollywoodfilrns kon
Sips de zaak belangrijk uitbreiden. Op 24 maart 1933 gevolgd
door de opening van de bioscoop onder de huidige naam: Het
Casino. Pieter Sips overleed reeds in 1934, zijn broer Hubertus is later nog Bioscoop-operateur geweest.
De firma P.A. Sips & Zonen moet nog tot na de Tweede Wereldoorlog hebben bestaan.
Aangetrokken door het succes van de mineraalwaterfabriek van
zijn broer en verzekerd van een afzet via de bioscoop. waar
in de pauzes veel frisdranken werden genuttigd, vestigde ook
Johan Martin Sips zich te Breda.
In een gehuurd pakhuis aan de Academiesingel 33 begon hij in
1914 onder de naam Jan Sips een limonadefabr i ek. In de nabijheid van de tuinbouwveiling op de kop van de Spoorstraat en
op steenworp afstand van de Here- fabriek op no. 11 zat hij
daar gebeiteld voor wat betreft de aanvoer van ziin grondstoffen. De· fabriek was niet veel meer dan een loods, die
in 1923 nog een keer werd uitgebreid. Op 72-jarige leeftijd
droeg Jan zijn zaak over aan zijn oudste zoon, Johan Adriaan,
die de zaak onder de naam Jan Sips bleef voeren. De jongste
zoon, was kolenboer en kon zich in 1931 op de Academiesingel
34 vestigen naast de limonadefabriek van zijn broer.
Van huis uit boekhouder wist hij zijn steenkolenhandel uit te
bouwen tot een bekende Bredase brandstoffenhandel.
De limonadefabriek Jan Sips werd in 1946 na het overlijden
van Johannes voortgezet door zijn weduwe Cornelia J.M. van
Baarle en haar vier kinderen. De zaak was toen niet langer
meer een fabrika n t maar een groothandel van frisdrank én
bier. Rond 1950 kwam daar nog de handel in consumptie-ijs
en diepvriesprodukten bij. In 1961 werd de firma Jan Sips
opgeheven, de weduwe C . Sips-van Baarle droeg de zaken over
aan haar z o on Willem, die onder eigen naam een slijterij
begon aan de Langendijk 9 te Breda . Deze slijterij is in
1970 gesloten, en daarmee kwam een definitief einde aan
de activiteiten van familie Sips in de drankenhandel.
Slot
Over de soorten produkten van de firma Jan Sips is mij behalve het flesje grapefr u it, waarvoor hii zelfs een handelsmerk had, niets b e kend. Oo k met betrekking tot de produktietechniek e n d e pro dukt ie omva ng is niet s boven water gekomen,
om nog maar te zwijgen o ver de kost e n, d e omzet en de winst
van het b e d r ii f j e. Het is mij b o v e ndi e n niet q e lukt in Breda
e . o . n o g in leve n z ii nde n az aten op t e spo r e n.

Toch hebben we een aardig inzicht gekregen in de werkzaamheden van een ondernemende familie en een stukje Bredaas
industieel erfgoed. Wie daarover meer weet te vertellen vind
bij mij altijd een gewillig oor.

Bronnen :

G. A . Breda - Bevolkingsregister, Burgelijke Stand,
adresboek je s
- Dossiers Bo uw- e n Won i ngtoezicht,
Hinde rwe tve rgunn ingen
- Kranten
Kamer van Koophandel - Handelsregi s ter
Met dank aan Joop IJsseling .

LANGENDDK 9
BU:D.t.

GENE'AT..(x;IE FAMILIE SIPS, BREDP.
door Henk M.mt:iewerff
Stamouders:
Pieter Sips
tr .
Elisabeth Ducardus
Kinderen:
1. Pieter Aloijsius, qeb. Utrecht 25 o~ to ber 1852 , volqt I. a .
2. Johan Martin, qeb. Druten (Gldl 20 januari 1859 , volqt I .b.
1.a . Pieter Aloijs i us Si pa , qeb . Utrecht 25 oktober 1852 - overl .
Breda 23 septe mber 19 151 mineraa lwaterfabrikant te Breda (1903 1915, firma P . A. Sipa a Znl aan de Maurit11inq1l 6 (t han1 no. 111,
tr. Druten?
Wilhelmina Joha nn a Steven1 , qeb. Druten (Old ) 22 auquatua 1848overl . Breda 20 j anuari 1933.
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Kinderen:
1. Pieter Hubertus Johannes, Den Bosch 5 maart 1879 - overl. Breda
14 augustus 1934; koffiehuishouder (1908) en bioscoophouder (19091934) in de Reigerstraat 24 (thans Casino) .•
Ongehuwd.
2. Hubertus Johannes Mathijs, Roosendaal 6 juli 1881 - overl. (P'hage);
bierbottelaar 1921-1922 (Mauritssingel 6).
tr. (Breda?)
Cornelia Johanna Maria van Gorp, geb. Breda 28 februari 1879 - overl.
(P'hage)
3. Mathijs Johannes, Roosendaal 2 augustus 1882 - overl. (P'hage) Bierhandelaar 1915-1935 (Mauritssingel 6).
4. Johannes Martin, Roosendaal 9 november 1883 - overl. (R'dam)
Mineraalwaterfabrikant 1903-1905 (Mauritssingel 6).
Ongehuwd?
5. Elisabeth Johanna Maria, Oosterhout 14 december 1884 - overl. (R'dam)

- Mauritssingel 6 (nu 11

I.b. Johan Martin Sips, geb. Druten (Gld) 20 januari 1859 - overl. Breda
10 december 1941; Limonadefabrikant en bierbottelaar 1914-1931 (firma
Jan Sipsl Academiesingel 33.
tr . . Oosterhout? 6 juni 1895.
Johanna van Bilsen, geb. Oosterhout 20 februari 1871 - overl. (Breda),
dr. van

foto: J . Gra uwman s

Kinderen geboren te Oosterhout:
1. Elisabeth Cornelia, 30 maart 1896 - overl. (R'dam).
tr. 28 juni 1923 J. Brakman, Rotterdam.
2. Johannes Adriaan, 8 september 1897, volgt II.a.
3. Adriana Dorothea, 10 oktober 1898 - overl. (Breda).
4. Pieter Johan Maria, 27 september 1902, volgt II.b.
II.a. Johannes Adriaan Sips, 8 september 1897 - overl. Breda 4 november
1946; bedrijfschef 1918-1931, limonadefabrikant 1931 - 1946
(firma Jan Sips) Academiesingel 33.
tr. Breda 4 mei 1931
Cornelia Johanna Maria van Baarle, geb. Breda 16 augustus 1901 overl. (Breda), dr. van; mineraalwaterfabrikant en bierhandel
1946-1961 (firma Jan Sips) Academiesingel 33.
Kinderen:
1. Johan Martin, Ginneken 29 augustus 1932.
2. Castharina Adriana Maria, Ginneken 19 januari 1935.
3. Wilhelmus Johannes, Ginneken 29 mei 1937.
Slijterij 1961-1970 (firma W. Sips).
4. Cornelia Johanna Maria, Breda 18 juli 1943.
II.b. Pieter Johan Maria Sips, 27 september 1902 - overl. (Breda)
boekhouder en brandstoffenhandelaar 1918-?, Academiesingel 34.
tr. Breda 2 juli 1931.
Adriana Wilhelmina Huijbregts, geb. Breda 12 december 1901 -overl. (Breda), dr. van
Kinderen geboren te Breda:
1. Johannes Petrus Maria, 16 april 1932.
2. Antonia Cornelia Maria, 30 januari 1936.

H.H. Breda 29 november i989.
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STILSTAAN IN DE KRUIDENIUIN
door 'Ibn Sas
VENKEL

tuin weer volop aan de gang.
Vol belofte voor de naderende zomer!
Zo ook de venkel, die de hele winter groen is gebleven (een
zeldzaamheid in ons land) . Zij belooft dit jaar een ~rote plant
te worden. De venkel hoort in het middellandse zeegebled thuis
en wordt sinds de oudheid door de mensen die daar won~n gebruikt .
Venkel getrokken op wijn gold als een uitstekend middel~tegen
slangen - en schorpioenenbeten.
'\..
Plinius - een kruidendeskundige - schreef dat de slangen ieder
jaar een nieuwe huid kregen en dat dit met behulp van venkel
gebeurde; tevens dat ze de plant ook gebruikten tegen hun oogkwalen! Hij meende dat de mensen dat ook moesten doen .
In veel kruidenboeken staat dan ook, dat men bij oogzwakte
venkelwater moet gebru i ken. Blinden dronken venkelsap in de
hoop het gezichtsvermogen terug te krijgen; gekookt in wijn
werden de knollen op de ogen gelegd om staar te genezen .
Venkel was ook het voedsel voor de armen, die er hun honger
mee stilden, terwijl de rijken er een bouillon van trokken
om er hun zwaarlijvigheid mee tegen te gaan.
Venkel werd ook als een voorbehoedsmiddel tegen betovering
gebruikt. Men hing het voor de deur of stopte het in ' t sleutelgat. Het kruid moest dan wel op St. Jansdag gezegend zijn
en wanneer men het in ' t sleutelgat stak, moest men zeggen:
"Indien door d i t gat vandaag een tovenaar wil binnenkomen,
riek goed venkel!" en hij zal van schrik niet binnen durven
komen.
Op midzomeravond versierde men het huis met slingers van
venkel om heksen te beletten binnen te komen.
Daarnaast was venkel ook weer een kruid om zelf mee te toveren. In de middeleeuwen kon men een meisje in haar hemd
zien dansen, als men op de dag voor St. Jan en voor zonsopgang wat marjolein, ijzerhard en drie venkelbladeren en
-wortels verzamelde, er poeder van wreef en dat naar het
meisje blies!
Maar ook in o n z e tijd i s venkel een t o v e rkruid, en wel in
de keuken . Sla uw kookboek maar eens ope n, d a n z i e t U
hoe ve e l venkelre c ept en er z i jn .
En t o t s lot : venkel is een g oed vermageri ng smidde l .
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door Ir. Chr. Buiks
Mo ndelinge o v erd r ac h t van gegevens wa s v r oege r vr ii wel de
e nige ma ni er va n i nfo r ma ti everstrek ki n g . Kr a nten b e sto nden
er 3 eeuwe n ge l e d en vr ij we l n og n i et. Als e r z i c h iet s b ij zonders v oo rd e e d , b v . een ster fgeva l, e e n gewonde , een vec htp artij, o pli cht e ri j et c . vonden de s c h e p e n e n h et wel eens
d e moe ite waa r d h e t gepassee rd e aa n h e t pap i e r t o e t e ve r tro uwen, vaa k a l s voor- o nderzoek vo o r de d r ossaa r d van Br e da.
Ho n ge r
I n 1692 ve r~ l aa rt Peter He nd r i ck d at h i j 2 jaar ge l e d e n op d e
Hoeve va n Daesdon ck was ge wee st e n dat hi j toen d oo r "hon ger
gedreven dr i e p o tte n b o e k we i t u i t een a l daar staande h ave rkist h a d genomen e n di e in ee n " buyl o ff sack je " had ges t o pt
e n meegen o men .
Cl ae s Be r naerd Stoops , de p ac h t e r va n de h o e ve , vroe g h e m wa t
hij "gelade n" h a d, waarop Vlamincx naar waarh e id antwoo rdde
"Boec kweyt ". Hij h a d nu e c ht er spijt va n z ij n daad e n zou h et
n oo it mee r d o e n. (R7 1, f 2 1 ).
Bes chad iging eige ndomme n van de v o r s t e r
He ndrik Herma n Ra u s we rd b eg in 169 2 aa n ge s prok e n d oor h e t
ec htpaa r Eske n s - Been s . De z e h a dd en nog e en r e k e ning t e vere ffen e n met de vorster J a n van Opst a l e n hadd e n Raus g evraagd
o f deze n i e t de wij nstok in d e tuin va n Va n Ops t a l wild e verni e ti g en. Dat deed Raus we l, a ls h ij maar vo ldoende drank k reeg .
Oo k b es ch a di gde hij e e n aa ntal b ome n in de tuin v an Van Opst al .
Eskens le verde h em n og ee n pi s t oo l, waarmee hij d e ruit e n van
de v or s t e r k a p o t ko n sc h i et e n.
Telkens kreeg hij flin k e po rtie ' s j e never: "he b b en hem d aerna
a g ter in d e s t a l ge b r a g t e n h em op een e n b u e t sack(=?) met
dee c k e n overdec kt e n t e s l apen geleyt". Vervo l ge n s hadde n z e
hem twee d age n verborgen ge h ouden e n hem vervo l g ens geadv i seerd
n aa r I e p e r te gaa n o m de "f rans sch e n te di e n e n " . Inderdaad
vertro k Ra u s met v r o u w e n kind e r e n: Es k e n s b eloo f de hem n o g
r e is ge ld. I n d e tuin va n Mr . Will e m Sc hu i f h i l h a d Es k e ns nog
e en "appelco s eboompj e " (a b r i k o o s )
ng weze n h e t welk Raus
weg moe st h a l e n .
Dat Esk e n s n i e t z o m
o mga ng wa s , blijkt wel
uit een voorva l v a n
r , t oe n hij een c onfli c t
kr e eg me t zijn buu r m
o p c h ir urg Ja n Re y ns, o ve r h e t
"to eslae n ende b e h ym
(• o mh i n n) v a n e en stuk grond o p d e
g r e n s van hu n b i d r
( R7 1, f 138)
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Vorster beledigd
Op 6 april waren diverse personen in de grote kamer van de
vorster aan het vergaderen over het bijengilde, toen een zekere Catharina Vingerhoets, de vrouw van Mr. Hendrik Verheyden
voor het raam kwam staan en ging fulmineren tegen Van Opstal,
de vorster: "ghy bent maer een schelm, een schurck, een eerdieff, een eerlosen schelm, ghy schelm, ghy hebt uw eerste
vrouwe doodt off halff doort geslagen en uw tweede is rasent
ofte sot gestorven".
En tegen de huisvrouw van Van Opstal, Jenneken Jordaens:
"ghy, Jen, ghy secretarishoer ende hetselve meenisch en
verscheyden reyse gerepeteert ende wederhaelt. ghy hoer, ghy
hoer, ghy sleepdeecken ofte ghy slyshoer .. gaet nae de haegh
en betaelt uw vaers (vaders) schulden, die de sleutels heeft
op de kist geleyt, en gaet en betaelt schuyfhill, ick of de
myne syn soo nog niet gevaeren". (sleutels werden op de kist
gelegd als men een erfenis niet aanvaardde, nl. als de lasten
hoger waren dan de baten) .
Verder weer tegen Van Opstal: ·~ghy duyvel, ghy duyvel, ghy
bent maer een dorpsbederver en een fielt".
Van Opstal repliceerde:
"foey, schaem ghy uw niet dat ghy hier sulcken cout stelt
in de weeck voor Paesschen, gaet nae huys toe, ghy behoort u te
schaemen".
Catharina Vingerhoets: "ghy vorster, ick sal maekcken dat ghy
van de taeffel des heeren blijft en ghy Jenne oock, uw wyff
oock .. en ick sal maecken dat van dese weecke het dorpe het
onderst boven staet off dryfft".
Er zat blijkbaar nogal wat oud zeer bij de bevolking ten
opzichte van Van Opstal, de dorpsveldwachter of vorster.
De aanwezigen hadden de woordenwisseling voor het merendeel
niet gehoord, of ze wilden het niet horen, daar ze aan de
kant van Catharina Vingerhoets stonden. Alleen Willem van de
Steeght, schepen, 63 jaar, verklaarde de bovenbeschreven
woordenwisseling in werkelijkheid gehoord te hebben.
Adrianus Anssems, gezworene, had de woorden ook wel gehoord,
maar is er niet zeker van dat de vrouw in kwestie wel Catharina Vingerhoets was.
De andere aanwezigen: Adriaen van Alphen, Robbrecht, 19 jaar,
Mr. Johannes Reijn, 27 jaar, Anthonis Janssen, 27 jaar en
Magdalena van Rethy, de weduwe van Cornelis Jordaens verklaren
geen kennis van het voorval te hebben.
Catharina trok echter aan hetkortsteeind: ze bekende enkele
weken later dat ze haar woorden niet gestand zou doen en
verder dat "alle woorden haer van herte leedt syn".
Ze vroeg vergeving. (R71,f54-58)
Een jaar later nemen schout en schepenen van Ginneken/Bavel
Johan van Opstal weer aan als vorster en gerechtsbode.

Bovendien was hij ook deurwaarder van diverse gemeenten:
: Ginneken, Alphen, Baerl, Chaem, Ghils, Dongen, sundert en
Rijsbergen, evenals trouwens zijn voorzaat Sebastiaen van
Rethy. Er wordt bij vermeld dat hij een "man van eer" is,
staande ter goeder naam en faam bekend. (R71,f96v)
In 1700 wordt door schepenen van Ginneken, Hendrik Verheyden,
Adriaen Michiel Deckers, Hendrick Montens en Nicolaes van
Alphen een verklaring afgeven over de inkomsten die men
aan vorster en koster verschuldigd is een lopen rogge (21,6
liter).
De boeren die maar een half bunder of in elk geval minder
dan één bunder bewerken zijn slechts 1/4 lopen verschuldigd
aan de vorster en een 1/2 lopen aan de koster.
Men mag ook de waarde ervan in specie uitkeren. De vergoeding aan de vorster was vanouds waarschiinliik een soort
schadevergoeding voor het werk dat deze verrichtte om b.v.
vee uit de akkers van de boeren te houden. (R71,f143v,144).
De verklaring werd afgelegd ten behoeve van Govert van Opstal,
vorster in Gilze (een broer van Jan van Opstal, vorster in
Ginneken?).

PRAATJE RIJ EEN PJ.M'T'JE

door Kees Lei JtP..n
Ter gelegenhe id v a n
maakte ons lid J a n So
passelijke tek e n i n g o p

v n o n ze heemkundekring
mo oi e é n tevens toei ng .

In het midde n h e t wa p n
de poort v a n d e o ko m
Op 't schildbo r.d
v an Ni e uw- Gi nn . k. n m
Ulvenho ut .

n Da esdon c k gaa n de door
l ustra geplave id zi;n .
i~ a r ;

ko

oo hP. r.P.c hter h o rd h e t wa p e n
v n B ve l en het rooster va n
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BRABANTS

42e HEEMKAMP ']'E ZUNDER'J' EN RILTSBERGEN

door Kees Leijten.
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HEEM

Vanaf woensdag 8 augustus a.s. zal voor de 42e keer een heemkamp worden georganiseerd door een van de 88 Kringen van
Brabants Heem.
Tweemaal werd een kamp georganiseerd in onze gemeente (1952 e
1980), tweemaal was dat erg succesvol.
De Heemkundige Kring "De drie heerlijkheden" uit ZundertRijsbergen is de gastheer van dit jaar, ook voor de tweede
keer ( 19 68 en 1990) .
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 8 augustus
Tussen 17.00 en 18.00 uur ontvangst der deelnemers, daarna
broodmaaltijd, kennismaken, opening, informatie en 's - avonds
verdiepen we ons in het Brabantse leven van Vincent van Gogh .
Donderdag 9 augustus
Zundertse dag.
Na het ontbijt maken we een fietstocht door Zundert, de grens
over, 'n Belgische lunch en via een bosrijk gebied terug
naar ons centrum. Na een heerlijk diner, de Bram van Brabant
met veel Zundertse gezelligheid.
Vrijdag 10 augustus
Rijsbergse dag.
Als we het ontbijt hebben genoten vertrekken we per fiets
naar Rijsbergen, om toch nog even de grens over te gaan en
het "Rijke Roomse Leven" te proeven.
De lunch gebruiken we toch weer in Nederland en met verdere
v erkenning van Rijsbergen komen we weer terug in onze thuishaven. Het diner is bekend en we genieten 's-avonds van de
muziek van Rijsbergse muzikant e n .
Zaterdag 11 augustus
Eerst het ontbijt en daarna een bezoek aan het van Goghcentru ,
de kerk waar Vincent is gedoopt, het geboortehuis etc.
We sluiten het Heemkamp af met van Gogh, maar niet alvorens
we o ns g e s terkt hebben me t een goeie koffie-maaltijd.
Elk jaar is Paulus van Daes donck goed vertegenwoordigd.
Oo k dit j a ar? Miss c hien i e ts voor U!
Info rmati e bij h e t se c r eta riaat van de Kring:
A. Ne leman s Meirseweg lOB 4881 DJ Zunde r t
01 696 - 34 0 8.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAE.SOONCK ( 7 4 )

Vijftien jaar lang verzamelt Paulus voorwerpen. Ook na die
vijftien jaar blijven we verzamelen voor o ns unieke museum.
Nieuw was o.a. het v olgende:
Archief
Kaart Nieuw-Ginneken, 30 jaar oude radiogids.
Bibliotheek
Vakantieboek.
Café
'Kruik.
Curiosa
Juten geldzakje .
Electra
Vroeg sche erapparaat .
Foto-·appara tuur
Flitslampjes .
Geneeskunde/Ge z o nd h id zo 9
Pillendoosje, wind s l , k nd
Kapper
Warmwaterkrul set.

in.
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Kelde r
Weckfle ssen.
Keuken
Parafine voor afsluiten jampot, zinken babyteil , koekepan,
gietijzeren pan, theepot.
Oudheidkamer
Houten closetrolhouder, boordband voor kokosmatten, "stoof"poets, oude naaimachine.
Religie
Zeer vele oude en nieuwe bidprentjes, missiebusje SVD,
kaart H. Hart.
Religieuze Bibliotheek
Pelgrimst'ocht Fatima.
Schoenmaker
Oud doosje schoenpoets.
Sc hool
Rekenboekjes.
Speelgoed
Racespel, stok kaarten, reclame-dobbelstenen, klei-kralen.
Verenigingsleven
Rollen kaarten Wielerronde Ulvenhout.

SCHATI'EN BIJ PAULUS
Iedereen heeft op de televisie wel eens het Avro- programma
"Kunst en Kitch" gezien.
De Belgen hadden vele jaren "Schatten op zolder".
Ook in Nieuw-Ginneken bevinden zich ongetwijfeld vele grote
en kleine schatten, schatten waarvan men de betekenis of
waarde niet kent.
Op zondag 24 juni organiseert Paulus ter gelegenheid van
Bavel anno 1920 een middag waarop men bij deskundigen z'n
"schatten" kan laten bespreken en taxeren.
De deskundigen zijn :
Mevrouw D. Vos uit Bavel, die curiosa, porcelein en glas
zal schatten.
De heer M. Langeweg uit Tilburg vertelt U meer over schil derijen, platen, tekeningen enz .
De heer F. Oosterwaal uit Loon op Zand is deskundig op
het gebied van horloges, goud, zilver, edelstenen en moderne
munten.
De heer A. van der Lee uit 's Hertogenbos c h behandelt arc h e ologica, oude vondsten en "Heemkundige" spullen.
Schatten bij Paulus tijdens Bavel anno 1920 in zaal Bruininks
van 13.00 u.-16.00 u.
Toegang tot de zaal kost U f 2,50. Ëlke ta x atie ook f 2,50.
Zondag 24 juni: "Schatten bij Paulus".

Verkennerij
Primusbrander.
wereldoorlog I
Bonkaarten.
wereldoorlog II
Munitiekist.
Winkel van Sinkel
Winkelkistje, eerste nylonkousen, zeepstukken, enkele
blikjes, oude margarinedoos, sigarettenkoker, zakjes soda.
Schenkers waren o.a.:
A. v. Beek, w. Hoeven, Mw. P. Janssens, G. Mous, Mw . v.
Schendel, A. Snepvangers.

De stichting Brabant s Heem h eeft het b es tuur van de Katho li e k e
Universiteit Braba n t i n T il bu rg v erzoc h t een bijzondere leerstoel voor volkscul t uu r i n t e s te llen.
Als de universitei t d aa rtoe o v ergaat , k a n een g ekwalificeerd
wetenschapper zich e e n aa n ta l j are n b u i g e n o v er de volks c ultuur
in Brabant in soc iaal -c ul t u r
l e n h istorisc h p e rspectief.
De leerstoel kan, zo me n t Rra b a n t
H m, b e l a n g r ij k e impuls e n
geven aan de huid ige r qio n ale volk kund n h eemk u ndebeoefening. Belangstelle nde n d i
nu no9 a mat u ristisc h b e zig z i j n ,
kunnen profes sion e l e st un k ri1g n opda h t werk beter u i t
de verf kan k o men. De l
rato l k n h
b li kveld v a n d e on geveer 15 . 000 b ii Bra ba n ts H
lo n led e n v e rruimen,
vindt de sti c h ti ng .
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LAMBERT roELL (1872-1937) EN DE

KA'T'HOT~IFXF.

VAN PAUillS

SCX:IAT...F. BEWErolt-l;

Op 2 maart jl. is dr. A.A.J. Thelen, bestuurslid van de
Gemertse heemkundekring èn bestuurslid van de Stichting
Brabants Heem, bij de Katholieke Universiteit Brabant in
Tilburg gepromoveerd op een dissertatie met de bovengenoemde titel.
Kapelaan L. Poell heeft een belangrijke rol gespeeld bij
de opbouw van de katholieke vakbeweging in Noord-Brabant.
Op zich is dat al voldoende reden om kennis te nemen van
de inhoud van dit interessante boek.
TRED HÖJ\r,ENS SCHRFEF HET

Uitgebreid schreven we in deel 78 van de Brieven van Paulus
over ons aller Toon Huyben.
Onder de artikelen ook een sfeerverhaal "Boer Piet altijd
present", dat onder redaktie van Wippel Houben in ziJn rubriek "Onder de Narrekap" in 1988 in De Stem werd gepubliceerd.
Wat we niet wisten was het feit dat het verhaal geschreven
was door ons lid Theo Höngens.
En . .. Ere wie ere toekomt, Theo Höngens schreef het!

Heiligen in de weersvoorspelling (4)
Grasmaand-Paasmaand-April
Na I sidoor (4 april)
Gaat de Noordenwind teloor.
Bloeimaand-Mariamaand-Mei
Regen in Wilburgisnacht ( 1 mei)
Heeft steeds de kelders volgebracht.

UITSPRAAK ( 72 )
Niemand is in waarde
in zijn eigen gaarde .

i nformat i eblad voor de l eden van de heemkundekring " Paulus van Daesdonck"
Nieuw-Ginneken . Het s taat internati onaal geregistreerd onder ISSN-0166- 0438 .
t verschijnt vijf maa l per jaar e n gee f t naast vee l inf ormat ie voor de leden
vele kleine bijzonderheden en saillante de t ails u i t de geschieden i s van de
r oegere Hee r lijkhe i d Gi nneken en Bave l , de gemeente Gi nneken en Bavel en de geente Nieuw-Ginneken .
C. J.M. Le ij t en e n J .C. van der West e rlaken
Craenlaer 18, 485 1 TK Ul venhout , 076 ·- 61 27 42
J.A . M. Soeterboek
C.J.M. Leijten

De heemkundekring " Paulus van Da esdonck" werd opgericht 3 april 1975 en koninkl i jk
erkend als vereniging op 25 november 1975 .
De vereniging is ingeschreven b ij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
Sekretariaat
Bankrekening
Gi rorekeni ng

Abdij van Thor nstraat 18 , 4854 KG Bavel, 01613 - 34 88
52.18.33 . 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
37.13.31 1
t . n . v . Paulus van Daesdonck

Ledenadministrati e
Paulus van Daesdonck, Pos tbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM

~mkundekring hee f t ee n e ige n heemkundig museum op het adres Pennend i jk 1.
Bet museum is geopend elke l e zondag van de maand van 14 . 00 uur-17 . 00 uur en
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
W.A.
A.M.M.
BESTUUR
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.

Lui j ten
Langen
Verkooijen

't Hofflandt
36
Kloosterstraat 46
Markweg
2

Wester laken
· Leijten
Dorst
Langen
Meeren
Luijten
Grauwmans

Hooydonk
Verkooijen
Jespers

PUBLICATIES
1975 Monumentenboek je
1977 Molen "De Korenb loem"
1977 130 jaar Mar iaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Dri e eeuwen kerk i n Ulve nhout
1980 Van Ginneken t ot Nieuw Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantie
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1 ~2 0 ( 198 3- 1986 )
1983 100 jaar s chool Galde r
1984 Carnava l i n oud - en Nw, Ginne ke n
1984 Gouden Paulus
1985 Tussen Wi tte Wolk en Anne vill
1986 Wandelen i n Str ijbeek
1987 Kerken i n Bavel
1987 Wande len i n Ulvenhout (Ca ll

Ulvenhout
076 - 61 29 26
Bavel
')1613 - 14 67
Stri j beek
076 ·- 61 31 55
voorzitter
vice-voorzitter
secretari s
2e secretaris
~nningmeester

2e penn ingmeester
techni sch koördina tor
medew. Bavel
medew. Galde r /Str ij beek
medew. Ul venhout

(1987)
(1988)
(1988)
(°1989)
(1989)
(1987)
(1989)
(1987)
(1988)
(1988)

J.M.E. M. J espers (uitverkocht)
J.C. van der Wester laken
C.J. M. Leijten
H.J. Dirven , K.A . B. W. Leenders e.a.
Dr. J.L.M. de Lepper
H,J, Dirven, J.C. van der Weste r laken e.a
J . C. e n R. van de r West er l aken
Drs . H.J.C. Ve r hoeven (B. v .P. 39)
l • Chr . Buiks
A. M.M . Verkooij en e .a. (B . v . P. 44 )
r i ven van Pa ulus (4 6 )
R dak ie e. v .a. (B.v.P. 50)
J
J espen
J spe s e n Drs. Ha rry Ve r hoeven
.a. M. Rademaker ss. cc.
W.J. one kamp , M. P . C. Scheepers

LIDMAATSCHAP
Bet ve renigings jaar va n de he mkundek in; l oop ve n
eep ember o 3 1 augu s t us .
Naast diverse heemaktivite i e n, 1 z in; n, e n
na e ll n; n e n excursies gee ft
de kring het tijdsch rift "Brie ve n van Pe ulus " .ûi •
Bet lidmaa tschap van de Kring ge ldt voor he t gehe l e gezin en bedraagt voor het
verenigi ngsj aar 1989-1990 f 25,-- per jaar.

