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LOURDES
Marie Graumans en Wies van Dun uit Galder Strijbeek reageerden op onze foto die in 1927 "op" Galder gemaakt werd .
Evenals •in onze vorige Brieven van Paulus siert een oude
foto ook deze maal de middenpagina.
Pastoor Vermunt op bedevaart. Met wie?
Jan van der Westerlaken beschrijft in zijn tweede artikel
over Nieuwginnekense monumenten de oude melkfabriek te
Ulvenhout, die twee ".maanden geleden werd gesloopt.
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Vanzelfsprekend vindt U in deze aflevering van de Brieven
nog vele ande~e grote en kleine artikelen

Aannemingsbedrijf

Wellicht hebt U in Uw verzameling ook nog een leuke groepsfoto uit Bavel, Ulvenhout, Galder of Strijbeek, die het
publiceren waard is.

Gebr. Graaumans b.v.
Aann-onnngrand.rlolerlngs
· en bestntlngswerken

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

,a.A b

uto ednJ.. f G. van H0011.. don kB"
.v.
Ulvenhout TEL c076i 61 23 oo

Die foto lenen we graag enkele dagen van U en hij hoeft
niet persé gemaakt te zijn in
LOURDES

151

heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Grasmaand 1991

Voor degene die bela ngstelling hebben verzamelen op zondag
28 april om 12.00 u. op de Grote Markt in Breda bij de
Grote Kerk.
Met vriendelijke groet en
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

J.C. van der Westerlaken
voorzitter .

Beste Heemvrienden,
Op maandag 18 maart besloten we het winterprogramma in de
Fazanterie met een lezing van Lode Jordaens over de Kiekenhoeve
het schitterende karrenmuseum in Essen.
Lode Jordaens conservator van de Kiekenhoeve, oud-onderwijzer
en conservator van het heemkundig museum in Essen is een
begenadigd verteller die, zoals in de aard van onze Zuiderburen lijkt ingebakken, zaken wat bloemrijker kunnen brengen
dan een gemiddelde Nederlander.
We konden bijna de geuren van het verleden weer opsnuiven.
Het goede uit het verleden weten te bewaren, dat was de
boodschap, die Lode Jordaens ons te brengen had.
Een afsluiting waar we best nog enige maanden op kunnen teren.
Nu het intussen voorjaar geworden is kunnen we weer eens op
stap om het goede en mooie uit het verleden te gaan bekijken.
Op zondag 28 april staat een excursie gepland.
Op deze dag hebben wij Laurens Siebers, de beheerder van de
Grote Kerk in Breda en geboren en getogen Ulvenhouter,
bereid gevonden speciaal voor de leden van Paulus een rondwandeling in het mooiste monument in de verre omgeving te
verzorgen.
Eerst zal hij een korte inleiding geven over de kerk en
daarna een rondwandeling.
Vervolgens zal hij ons de pas gerestaureerde en prachtige
kapittelzaal laten zien. Een juweeltje, dat in al zijn
nieuwheid staat te pronken van jewelste.
Als er belangstelling voor bestaat is er ook de mogelijkheid om de toren te beklimmen.
Een unieke kans speciaal voor de leden van Paulus nog eens
wat meer van dit prachtige monument te zien en te weten
te komen.

- Ingrid van der Westerlaken en Paul van Gils in ons
museum te gast op h•1n trouwdag vrijdag 7 september.
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Jos Sprangers
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Paulus van Daesdonck

Museum open.
Veearts Rasenberg treedt op als "De
Zingende Veearts".
Museum open.
Opening tentoonstelling over Schutterijen
in Nieuw- Ginneken.
Brieven van Paulus 83.
Museum open.
Tentoonstelling "Sc hutterijen in NieuwGinneken".
Lode Jordaens uit Essen vertelde over
vervoer en gebruiken een eeuw geleden.
Leergang Volkskunde I in de KUB* .
Paulus 16 jaar.
Museum open
"Schutterijen in Nieuw-Ginneken" .
Leergang Volkskunde 2 in de KUB*.

Brieven van Paulus 84 .
Nationaal Museum-Weekend. Museum open .
Excursie naar de Grote Kerk te Breda.
Verzamelen bij Grote Kerk te Breda om 12.00 u.
Museum open.

juni

2
30

Museum open.
"Schatten bij Paulus" II bij Anno 1920
te Bavel.

juli

7
15

Museum open.
Brieven van Paulus

aug .

4
7-10
31

*

Museum GESLOTEN.
Heemkamp te Oirschot*.
Einde 16e Verenigingsjaar.

14

e
. .
.
Aanvang 17 VerenigingsJaar.
Open Monumentendag
16e Jaarvergadering.

9
15

Leergang Volkskunde 3 in de KUB*.
Brieven van Paulus 86 .

sept .

okt.

BS.

activiteiten van cle "Stichting Brabants Heem", ook voor U!

Opening .tentoonstelling schutterijen
door Ben Martens
"Ik denk dat we hier getuigen zijn van de vrij unieke gebeurtenis dat maar liefst acht schutterijen uit on ze gemeente
Nieuw-Ginneken aan deze tentoonstelling hebben meegewerkt",
aldus voorzitter Jan van der Westerlaken op zondag 3 februari
tijdens de opening van een tentoonstelling over schutterijen.
Gezamenlijk
De huidige expositie over schutterijen in Nieuw-Ginneken is
bijzonder en indrukwekkend, althans zeer zeker de moeite v.a n
een bezoek waard . Dat er grote belangstelling voor bestaat,
bleek ondermeer uit het gegeven dat velen afgelopen zondag
naar het Heemkunde-museum aan de Ulvenhoutse Pennendijk waren
gekomen. Voorzitter Jan van der Westerlaken sprak in zijn
korte openingstoespraak over het unieke dat ook nu weer gebleken was dat de kerkdorpen gezamenlijk best in staat waren
tot iets moois.
"Ze zeggen wel eens", aldus Van der Westerlaken, "dat Ba vel ,
Galder en Ulven ho ut elkaar het licht niet in de ogen zouden
gunnen en dat van samenwerking geen sprake zou zijn.
Het tegendeel is gebleken en het resultaat ervan ziet U bij
deze tentoonstelling".
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Brazilië
Alvorens tot de o fficiële opening over te gaan, werd gememoreerd dat naast de aanwezige acht Nieuwe-Ginnekense schutterijen ook een indruk verkregen kon worden van het schieten/
jagen in Brazilië.
Henk Mulder uit Ulvenhout is er tijdens zijn reis naar Brazilië in geslaagd om in het Amazone-gebied bij de inlanders
meer inzicht te krijgen in de jachtcultuur . Bogen, kokers,
pijlen en literatuur geven in ieder geval een goed beeld
hoe deze gebruiksvoorwerpen in al hun primitiviteit tot de
dagelijkse gebruiksvoorwerpen behoren.
Na de toost met een keizerbitter, was de volle aandacht
gericht op de vlaggemast voor het museum, alwaar door de
N~derlands jeugdkampioen Frank J ansen een groene ballon
werd stukgeschoten. Het lukte in een keer, waarmee de tentoonstelling over de schutterijen in Nieuw-Ginneken officieel geopend was.
Iedere eerste zondag van de maand is de tentoonstelling
te bezichtingen, van 14.00 u. tot 17.00 uur.

'

.

"
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VAN HANDKAR Tal' POSTKOEI'S
d(X)r Anneke Ocxnes-van den Berg
"We gaan kuieren door de tijd'' . Zo omschree f Lode Jorda ens
zijn diapresentatie die hij maandag 18 maart 199 1 aan
"Paulus-leden" liet zien.
Lode Jordaens is conservator van het Gerard Meeusen-Museum
(heemkunde en folklore) en va n het karrenmuseum Kiekenhoeve .
Beide musea vinden we in Essen-België.
Over het karrenmuseum ging zijn lezing.
De heer J ordaens brengt vee l tijd door in het museum en heeft
daar zijn kennis opgedaan.
Dit vooral doo~ te werken met de materialen en te luisteren
naar de bezoekers.
Kiekenhoeve
De K~ekenh oeve i s i n 1971 geopend en bezat toen een collect i e
van 30 karren. In 20 jaar tijd is het museum uitgebreid tot
176 zeer verschillende karren en wagens .
Uiteraard zijn er een groot aantal landbouwvoertuigen waaronder de, typisch Kempische boerenkar: de aardkar en de
Kempische driewielkar en een boerenwagen.
Het museum bezit echter ook rijtuigen voor personenvervoer:
Een Ho llandse Landauwer, Engelse T.ilbury 's en een aantal
Brusselse koetsen, van coupé tot postkoets.
Bovendien heeft het museum voertuigen voor bedrijf en
vervoer , zoals stoot- en handkarren, hondenkarren, een
zigeunerwagen, twee scharensliepen en een brandweerwagen.
Doordat men vele soorten karren en wagens heeft, kan de
ontwikkeling van kar (1 of 2 of 3 wielen) tot wagen
(meer dan 3 wielen) goed volgen.
Ambachten
Het museum laat niet alleen karren en wagens zien maar ook 'n
smidse ui t 1718 en een wagenmakerij uit Essen zelf.
Verder is men in het bezit van een groot aantal gereedschappen van tal van andere ambachten zoals gareelmaker,
klompenmaker, kuiper etc.

- Zou t'ie 'm raoke?

De wagens en karren die in het museum te z ien zijn, zijn
bijna allemaal gerestaureerd. Dit wordt gedaan door de
mensen van het museum. Va ak moet een wagen helemaal uit
elkaar worden gehaald om dan in elkaar gezet te worden
van vooral nieuwe materialen.
Hieraan werkt de heer Jordaens ook mee. Daaruit blijkt
dat hij hart heeft voor de karren en w~gens en het museum.
Maar zijn liefde voor het museum en alles wat daar bij
hoort hoor je ook terug in zijn l ezing, zowel de inhoud
als de uitvoering daarvan.

,_
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M'JNUMENI'EN IN NIEUW-GINNEKEN

.2.

door Jan van der Westerlaken
De R.K. Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting
" St . Laurentius".

"Paulus-voorzitter" J
van der Westerlaken stelde voor
dat iedereen maar eens op een zondag moet gaan kijken
in Essen en hij vroeg zich meteen af of dat misschien
eens in groepsverband kan gebeuren.
Extra tentoonstelling
van 15 tot 25 augustus van dit jaar biedt het museum naast
de vaste tentoonstelling van karren en wagens ook nog een
thematentoonstelling over het gebeuren rond overlijden .
De titel luidt: "Als de dood voor de dood", en gaat over
de angst die onze voorouders hadden voor de dood.
Op 25 augustus worden bovendien de Kiekenhoevefeesten gehouden, gecombineerd met een ambachtendag.

ARCHITEKTENBURO

C. PEETERS B.V.
Ulvenhout

SPONSOR MUSEUM (3)
De Ulvenhoutse Architect Kees Peeters is sinds kort
de zesde sponsor van ons museum.
Dank zij de bijdrage van onze sponsors kunnen wij
ons museum onderhouden en exploiteren .
Architectenburo c. Peeters B.V . staat met ere vermeld
op de binnenzijde van de omslag .

Bijna vijfentachtig jaar heeft " de melkfabriek'' aan de Molenstraat in Ulvenhout gestaan. Weliswaar geen rijksmonument
maar toch de moeite waard om even bij stil te staan, omdat
het een mensenleven lang mede het dorpsbeeld en het dorpsleven heeft bepaald.
In het begin van onze jaartelling leverden een aantal Ulvenhoutse boeren de melk aan de fabriek in Chaam en moesten
zelf de melk naar Chaam brengen.
Anderen maakten zelf boter. Maar de boterbereiding op de
boerderij was dikwijls een moeilijk werk.
Daarom kwamen in 1904 een aantal boeren bij elkaar in
herberg "'t Hoekske" o . a. Adr. Rops, J. Vergouwen en W.
Riel. De zaak wilde nog niet erg vlotten. Men wilde ook
Galder er in betrekken. Enkele mensen togen met het rijtuig naar een café in Galder, maar geen enkele Galderse
boer kwam opdagen en men ging onverrichter zake naar huis.
Daarna is men de Galderse boeren maar thuis op gaan zoeken .
Toen kwamen de bezwaren naar voren:
Hoe moeten wij onze melk naar Ulvenhout brengen als het
glad is er sneeuw ligt. Ook de plaats van de fabriek is
een hele kwestie geweest.
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Eindelijk wordt dan op 14 april 1906 de oprichtingsakte
getekend door 66 personen en werd het stuk grond gekocht
aan de Molenstraat. Het was er erg laag; daarom moesten
de boeren toen allemaal met de kar zand rijden.
Het bouwen van de fabriek werd gegund voor f 12.294,-Het heeft het vijfvoudige gekost om hem weer af te breken!
De eerste directeur was de heer Vermunt uit Hoeven en
de fabriek werd ingezegend door Pastoor Fick.
Het eerste bestuur was als volgt samengesteld:
Burgemeester Van de Borch, voorzitter
Adr. van Exel, · ondervoorzitter
Aug. Metsers, secretaris
leden: Willem van Gils, Adr. Jacobs, Henri Nooren,
Jos Oomen, J oh . van Riel, Marinus Oomen en
Adr. _Rops.
Op de algemene vergadering in 1910 werd besloten aan
te sluiten bij het Botercontrole-station om zodoende
ook het Rijksbotermerk te mogen voeren.
In dat jaar waren er 77 leveranciers. In 1911 waren er
al 107 leden.

- De melkfabriek omstreeks 1920
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In dat jaar wordt in de notulen geklaagd over het kaartspelen tijdens de algemene vergaderingen. Men vond ·dat
namelijk erg hinderlijk bij het afwerken van de agenda
en dat kan ik me levendig voorstellen ,
Tijdens de algemene vergadering van 1916 spreekt voorzitter Adr. Rops, die van 1913 tot 1940 voorzitter is
geweest zijn lof uit over secretaris M. v.d . Made,
hoofd der school te Galder en secretaris van 1907-î921,
voor zijn accurate werk en zegt dat het een hele opoffering moet zijn om door weer en wind door het modderige straatje van Jan Schrauwen naar de bestuursvergaderingen te komen.
Op de algemene vergadering van 1918 kon geen t.ract.atie gegeven worden vanwege het broodbonnenstelsel.
In 1919 wordt nog steeds geklaagd over dat v ervelende kaartspelen tijdens de vergadering.
In 1920 is pastoor Vermunt voor de eerste kee r op de alge mene
vergadering en stelt voor om de coöperatie te noemen:
R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "St. Laurentiu s ".
Als geestelijk adviseur zijn o.a. opgetreden de kapelaans
A. Stallaert, J. v. Besouw , Th. Lievegoed, J. v. Mechelen,
c. Joling, H. Fasaert, J. Bouwmans, J. de Kerf en A. v.
Ginneken.
In de algemene vergadering ~n 1926 werden de statuten gewijzigd omdat de naam van de fabriek "Hoop op Zegen" gewijzigd werd in R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
"St. Laurentius".

- Het bestuur omstreeks 1955 .
Zittend van links naar rechts :
Vice-voorzitter A. Peeters, Geestelijk Adviseur A . van
Ginneken, Voorzitter A.H. Vermeeren en directeur L . M.
van der Steen.
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Er wecird besloten een nieuwe stoomketel en enkele machines
aan te schaffen. Ook werd besloten de fabriek te verbouwen.
Totaal f 30.000,-In het begin van de dertiger jaren werd de crisis ook duidelijk merkbaar in de zuivelindustrie. Er kwam een sterke
daling van de prijzen en dat was ook merkbaar aan de aanvoer van de melk. De overheid greep in om het verdwijnen
van onze rundveestapel te voorkomen.
De concurrentie op de were ;l dmarkt werd zo groot dat er
alleen voor de beste kwalitèitsprodukten nog aftrek was.
Gevolg was dat in 1937 het zuivelkwaliteitsoontr6lebureau werd ©pgericht.
Ook "St. Laurentius" sloot zich hierbij aan.
In 1940 werd besloten de fabriek te vergroten door een
melkinrichting met koelcel aan te bouwen.
In 1942 werd de ijsfabriek "De Poolster" in Ginneken
aangekocht.
1943 en 1944 zijn erg moeilijke jaren geweest voor de
fabriek. Er was nl: een groot bonnentekort. Meer dan
f 29.000,-- moest door de leden bijgebracht worden.
Toen heeft het voortbestaan van de fabriek aan een
zijden draadje gehangen.
Bovendien had "De Poolster" door de oorlog veel schade
opgelopen en werd verkocht ,
Na de 2e w.o. kwam er weer verbetering in de situatie
In 1950 werd er weer volop gebouwd. Er kwam een tankbordes en dt koelcel werd vergroot. In 1951 werd een
wagenloods gebouwd.

In 1951 werd L. v.d. Steen tot directeur benoemd.
Ook hij ging door met het uitbreiden van de fabriek.
In 1954 kwam zijn eerste verbouwing.
In '59-'60 werd het voorste gedeelte totaal vernieuwd.
In 1961 werd achter de fabriek de grote loods gebouwd.
De concurrentie begon problemen op te leveren. In en om
Breda waren er 4 coöperaties en 4 particulieren die om
de gunst van de consument streden.
De zuivelfabriek St. Brigida in Bavel fuseerde in 1957
met St. Martinus in Princenhage.
"St. ' Laurentius" in Ulvenhout volgde in 1965.
Het was St. Martinus vooral te doen om de consumptiemelk
want e'1ke morgen waaierden vanuit de fabriek een aantal
melkbezorgers uit o v er Ulvenhout, Ginneken en Breda.

AN60UU

Jonge boeren vieren in 1956 het 50-jarig bestaan van
de melkfabriek St . -Laurentius ,

Grote verbouwing in maart 1960.
De melkventer van St.-Laurentius komt juist aan.
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wie kende in die tijd Piet van Rij ckevorsel, Chri st Martens,
Jan Martens, Pietje Roeland, Sjef van Boxel en Janus v. Gurp
niet. De consumptiemelk bracht het meest op. 130 Leden uit
Ulvenhout, Galder en Strijbeek voerden toen jaarlijk
7.000.000 liter melk aan. Nu zijn er agrariërs die op één
bedrijf meer dan 1 .000.000 liter produceren.
Na de fusie in 1965 wordt de melk nog wel aangevoerd in
Ulvenhout maar verwerkt in St. Marinus. In 1967 sluit de
fabriek definitief .
Een tijdperk wordt afgesloten. In de jaren 60 gaat er een
fusiegolf door zuivelland. Rond 1980 gaat ook St. Martinus
op in campina. Op dit moment zijn er alleen nog enkele
zuivelgiganten over "
De laatste directeur L. v.d . Steen is in 1970 als directeur
van Martinus met pensioen gegaan.
Momenteel 86 jaar in een goede gezondheid en een puike
conditie.
Ik ben hem dankbaar dat hij met mij een uurtje over de
laatste jaren van "de melkfabriek" heeft willen filosoferen.
Tot slot de lijst van directeuren vanaf de oprichting.
A. Vermunt
t906-1907
C. van Oirschot 1907-1913
J. Willemsen
1913-1937
1937-1943
J. Jl.ui cks
1943-1951
J. vonk
1951-1965
L. v.d. Steen

- Zo ken den we de o ude me lk fab r iek de l aa t s t e ja ren.

RffiIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (5)
door Christ Buiks
GINNEKEN IN 1758
In 1744 verscheen het bekende boek van Thomas Ernst van Goor
over de Baronie . Het grootste gedeelte van dat werk heeft de
geschiedenis van Breda tot onderwerp en slechts een beperkt
aantal bladzijden li c ht o ns in over de dorpen in de Baronie.
In de collectie aangelegd doo r Cuypers van Velthoven bevindt
zich onder de nummers 508 en 509 een handschrift van kolonel
Adam van Broekhuysen, dat evenals het werk van Van Goor een
beschrijving geeft van de Baronie. Op ve e l pu n ten v e rtoont
van Broekhuysen dan ook veel overeenkomst met Van Goor. In
het geval van Ginneken zijn er duidelijke verschillen tussen
beide handschriften. Terwijl in de eerste zin van Var. Goor
bijvoorbeeld gesproken wordt van een afstand van Ginneken
tot Breda van een half uur gaans, heeft Van Broekhuysen het
over ruym een kwartier. (een uur gaans was ongeveer 5,6 km.)
Van der Aa heeft in zijn beschrijving van de plaatsen in
de Baronie wel gedeelten uit Van Broekhuysen overgenomen.
we laten hieronder volgen wat Van Broekhuysen ons over
de gemeente Ginneken en Bavel weet mee te delen (Collectie
Cuypers van Velthoven in het Rijksarchief Den Bo sch,
nr. 509, hoofdstuk 23) :
GINNEKEN
Een dorp met een schoon beplante straatweg, een groot
quartier uurs van de stad gelegen, welken weg gestraat en
aangelegd is by(=door) de stad in 't jaar 1683. Gelegen
in een vruchtbare landstreek. Halfweg dese straatweg loopt
de lij of Molegravt (nee, De Molenley) daar door in de Merk,
waarop voortijds een korenwatermolen gestaan heeft, die mogelijk de naam aan dat water gegeven heeft en is in 't jaar
1624 in de belegering weg geraakt. Mas er nog in 1634)
By welke brug (over de Mo lenlei) eenige huysen staan die den
Santberg genaamd worden na de Zantbergen daar tegen gelegen,
die veel hoger zijn geweest, maar ten deele geslegt tot verzekering der stad en de paal waaraf de gilde van de hantboog der stad en de vogel schieten behoord o nder Teteringen,
gelijk meer geschreven is (in het manuscript). De aangename
wandeling loekt de menschen by goed weer dagelijks uyt en men
vind daar in de Herbergen de beste bieren die in Braband ge-·
brouwen worden. In dese berg zyn anno 1503 en vervolgens
de kloeken tot den grooten kerktooren gegooten. Ginneken
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is tot het jaar 1316 een parochie geweest wiens oude moederkerk Gilse was. Het heeft een groote kerk, ter eere
van Sint Laurentius gesticht, staande op een hoogte
tegen de Mercke .
In de lentemaand van het jaar 1625, de prins voorneemens
synde Breda van het beleg van Spinola te ontsetten, dede
dese kerk in brand steeken, waar in wel ses dusent sakken
tarwemeel waren en daar digt by nog een haversolder .
Het dorp doorgaande heeft men aan de linkersyde van den
straatweg boven de bossen van den Ypelaar.
BAVEL
Dat een oud dorp is met een kerk toegewyet .... seer eensaam
gelegen en verder verschyde kleyne plaatsen, die wy om de
korthyd voorby gaan.

GRIMHUYSEN
Aan den steenweg boven Ginneken by de Marck (verbeterd in
Merck) op een hooge grond, waarom het een schilderagtig
gesigt tegen het mastbos en Bouverie heeft. Het is een
schoon groot huys gebouwd by Graave Justinus van Nassouw
als (hij) tot Breda Gouverneur was om een vermakelijke
eensaamhyd in syn oude dagen te genieten en is na syn
dood verkogt. De Roomsen doen in het klyne gebouw hun godsdiens, omdat daar geen kerk is. Aan de oversyde van den
straatweg staat het Ulvenhoutse Bosch soo genaamt na de
gront waar het op staat. Ulvenhout is een gehugt van ouds
gekend, waaronder de huysen hooren die op dese straat
en rondom staan. Het heeft een capel gehad om voor de
Roomschen den dienst te doen, dog door lange tyden syn
daar niet als de ruinen van overgebleven, gestaan hoogerop aan het begin van de Hijde 1 .
Dit bosch is meest uyt de Hyde in 't wild opgewassen van
Eyke, mast en andere boomen, dog in 't jaar 1699 is het
seer verbeterd met een eyken laan als men in komt aan den
straatweg elfhonderd en over de dertig treden gaans en
seer breet en van den straatweg met een wal van soden
afgesloten en voor de laan met een hecken gelijk de bijgevoegde prent vertoond .
Voor dat men by dit bosch komt is aan de rechterhand van
de weg <_. )t tegen de Merck een hoge sandberg(=de Bieberg)
die nu al veel afgegraven word en beplant waarop de paal
staat waar af die van Ginneken de vogel schieten en ons.
versekerd dat hier over eenige jaaren een ysere deur en
swaare steenen in de grond gevonden syn, dog kan hier geen
gedenknisse van vinden 2.
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MASTBOSCH
Als men in het dorp Ginneken ter rechter hand veibij de
kerk de straatweg af gaat komt men tegen de Merk, die
aldaar een brug heeft, waarover men in het Mastbos komd,
dat soo genaamd is omdat het van geen andere bomen3
als maste is. Men geevd voor dat dit van een boom in de
Heyde uytgekomen sijnde (een vliegden dus), soude voortgekomen zijn, t'geen mogelijk is voor een gedeelte, want
int jaar 1505 heeft graav Hendrick dit tot een volkomen
bosch aangeplant en met Laanen gemaakt, die daar door
gehakt zijn, want alle boomen staan sonder ordre wijd
en dicht.
Enige willen dat de eerste saaijing door de noordmannen soude geschied zijn, dog dit was niet noodig, want
den gront uijt haar se l ve o ver v loedig mast ge e vd.
Dit is een van de vermakelijkste wandelingen die men
vinden kan. De boomen sijn seer hoo g, de gro nd droog
en hard. Daar heeft een boom gestaan aan de we g die
hier door loopt na Rijsbergen en Me ersel van
Fijne Mast, dien wy int jaar 1715 onder gelijk de
grond 14 (Rhijnland s e maat) v oeten dick be vonden hebben (dat is ruim 4 meter ) en seer hoog na pr oportie,
dog ging seer af, had weynig groente(sic), van binnen
hol en van buijten hard en dik me t harst (=hars) beset.
Door het branden van de s on (?) den 2e juni de s jaars
1716 is de Blixem in d es selfs wo r tel geslagen, welke
vlam van binnen den st a m vatte e n brande.
De omleggende boeren volgens haar plicht4
kwamen met schoppen en bijlen om den brand te lessen, dog
wyl het van binnen was en de harst te sterk aan het branden
(was), soo viel hij neder, waar op de boeren toekwamen en
lesten den brand met aarde, want anders soude het geheele
bosch in brant geraakt hebben, wyl de grond uyt verdroogde
verdorde blaadjes, houtjes en schelfers van den bast, alsoock met heijde bedeckt is, waar tussen uijt komt wassen
een ongelooflijke menigte kraake besien, die men oock bosbesien naamd, die des somers bij de mensen en kinderen
die hier komen wandelen, al wandelend geplukt worden en het
geevd sommige arme nog wat occasie om geld daar meede te
winnen, als sij die in de stad gaan verkoopen .
Het bosch bestaat uyt groove mast, behalve agter daar een
groot gedeelte Fijne mast is, waar in sig bij uijtneemendheijd veel Rijgers en kraaijen in de bossen onthouden en
broeden, daar sijn ook schollevaars geweest, dog over
eenige tyd weg gedaan, om dat sij te veel visch verslinden.
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Dit bosch heeft syn boschwachter, die oock tapt aan syn
huijs, staande int Bosch, alwaar de menschen kunnen wijn
en bier krijgen en die in haar rijtuigen wat mede brengen
word haar behoorlijk gereed gemaakt en voorgediend.
Ook kan men hier berckewater krijgen om met den wijn te
drinken, dog de beste boomen sijn al door ouderdom vergaan en daar word nu ook soo veel niet meer om gevraagd,
omdat den oorlog (Oostenrijkse successie-oorlog, 17411748) be l et heeft daar na toe te gaan, soo dat het nu
s c hijnd bijna met dese vrede vergeten te sijn.
De liebhebbers drincken het tot verfrissing en seggen ook
dat het bloed daar door gesuiverd en verkoeld wordt .
De wijse ho e het gevangen word is deese: den Boschwachter
h e eft omtrend sijn huijs eenige oude Berkeboomen, daar hij
i n t voorjaar, als de sappen na booven komen, een gat in
boo r d door de bast tot tegen het hout en een houten kraan
in steekt, die niet aan het hout vast moet stooten,
onder welke kraan een fles of kan gehangen wordt. De kraan
opendraayende, beginnen de sappen te lecken .
(volgt nog een stukje over de talrijkheid van wolven en
vossen)
Den Y~elaar is een ongemeen stuck goed, seer groot in
landen en eykelaanen die seer aangenaam te bewandelen
sijn, waar in een seer oud hys staat uyt het water
opgtimmerd. Boven de deur staat in blaauwen steen gehouwen het wapen van Daalhem en daar bij: Cornelis van
Dalhem, 1566.
1. Welke kapel bedoelt Broekhuysen hier? Stond er een
kapel in de buurt van de Heuvel, waar nu 't museum staat?
2 . 1.

Op een los velletje staat: Op sheeren hoeve(=de Prinsenhoeve) daar Jan Michielssen op heeft gewoont is agter aan
de Marcke te sien de vervallen muren van 't slot van de
heeren · van Ulvenhout .

2. 2. Zie : K. Leenders: Oude hof van Ulvenhout in: Brieven
van Paulus, 27 (1980), p . 147 en Chr; Buiks · Veldnamen
in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, pp , 85,86.

GEACHTE REDAKTIE ( 3 2 )
St rijbeek, maart
Naar aanleiding v an de indeling op de groepsfo to uit
B.v.P . 83 moet ik u het vo lgende me edele n . Deze foto
van 24-5-'27 is geen kla s foto maar een g roepsfo to van
alle schoolgaand~ kinderen van Galde r-Strijbeek uit
die tijd.
Er waren die tijd 6 klassen van gemidde l d maar 10 à 15
kinderen, soms nog minder. Rond 1930 kwam e r een 7e
klas bij.
Om de 2 à 3 j a ar werden 2 groepsfoto's gemaakt. Het
schoolhoofd ordende het zo dat de kinderen van wat 9rotere gezinnen en familie's op dezelfde f o to kwamen,
zodat de ouders niet genoodzaakt waren beide groepen
te kopen, al wa s me n daar wel vrij in natuurlijk.
wanneer na 2 à 3 jaar de fotograaf (Melai-Ginneken)
weer een schoolfoto kwam maken, werd door het schoolhoofd meegedeeld.
Men kreeg dan natuurlijk een heel andere opstelling
te zien.
We waren ouder geworden en er waren broers of zusjes,
familie, of buurkinderen af of bij gekomen.
Alles bij elkaar was het telkens een fijne dag en de
moeite waard om er 50 à 60 jaar later nog met veel
plezier op terug te zien!
Gegroet,
W. van Dun
P.S. No. 23 Kees van Opstal is omgekomen bij bombarde ment thuis tijdens het ploegen op 12 mei 1940.
Zijn naam vindt U op het monument in Ulvenhout
bij 't gemeentehuis.

3. Mastbosch (zie ook · Veldnamen in de voormalige gemeente
Ginneken en Bavel, deel 16 p . 85,86)
4 . Als er brand was bij de Domeinen, moesten de boeren tot
'n uur in de omtrek komen blussen,

Mw, Wies van Dun en Mw, Marie van Haperen-Graumans zonden
beiden een volledige naamlijst in,
De gegevens waren geheel het zelfde.
Wies van Dun deed er bovenstaande brief bij.

......
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DIT ZIJN ZE (1)
door M. van Haperen-GraUITBils
Op de klassefoto uit Galder , die in de vorige Brieven van Paulus ( 83) werd gep ubli c eerd,
staan de volgende personen:
1. Juffr o uw Nelly

14. Kee Hereijgers

2 7. Wies van Bun Jan dr .

2 . mij n b roer Geert Gra umans

15 . Rie van Dun Jan z n.

28. Anna v an Du11 Jan d r

3 . Jan van Dun Kees zn.

16.

(van de Made)

Sjef van Dun Kees zn. +

1)

2':!. Marie Braspe nning

Janus van Opstal

Jz

1 7. Rie Chr i stianen

Az

30 . Anna Braspenning

5. Sjef Christianen

Kz

18. Jan Braspenning

+

31. Bart Christianen

6 . Lowie van Opstal

Jz

19 . J an Oomen

4

7 . Lowie Jansen

~

Kz

32 . Gabr i e l van Opstal
(Canada)

20. Janus Ansems

+ 2)

33 . Miet Chr i st i anen
34 . Marie Graumans

Az
4)

8 . Dries Oomen

2 1. Kees van Opstal

9. Lowie van Dun Kees zn .

22 . Anna van Dun Piet dr .

35. Piet van dun Kèes zn.

23 . Pi etha Hereijgers

36 . Nelly Oomen

11. Sjef Jansen

24 . Lien Ja n sen

37 . Jan van Dun Piet zn .

u.

Juffro uw Brouwers

25. Stien van Dun + Piet dr.

38. Riet Oomen

13. Juffro uw van de Drift

26 . mijn zusje Fien Graumans

39. Mina Oomen (Canad a)

10 . Jan van Opstal

+

3)

+

.....
.....

-.J

+

1) verdronken tijdens het zwemmen op 31 juli 1943 in de Maerk Le Sti jbeek .rn de leeftijd van 26 jaar .
2 ) overleden 12 mei 1940 getroffen door ' n granaatscherf toen hij buiten aan ' t werk was in de
boomgaard bij de boerderij van z ' n ouders te Strijbeek
3) Missiezuster (rustende)
4) ik wa s toen 9 jaar

1111111

~11111 1 1 1 1 1 1 .

WIE ZIJN DIT? (2)
door Kees Leijten
Twee dames uit Galder-Strijbeek reageerden op onze f oto
~it de Brieven v an Paulus 83.
Zo ligt er vast wie er op die groepsfoto staan .
In het archief van Paulus bevindt zich ook een fot o gemaakt
te Lourdes in en achter een fraaie open autobus.
Pastoor Vermunt (nr. 19) en 18 andere bedevaartgangers.
Op het bordje achter de bus staat "Raoul Photo Lo urdes"
en "Lourdes 3 km-Gavernie".
Wie weet wie de overige personen zijn en in welk jaar de
foto gemaakt is?
Kan iemand iets meer over de foto vertellen?
Graag ontvangen we Uw reacties op ons redaktie-adres .
Gewoon op ' n paP'iertje he t nummer met de naam.
Zet ook Uw eigen naam en telefoonnummer op de brief,
dan kunnen we U bellen indien we meer informatie wens e n.
Elke reactie is belangrijk, ook al kent U maar één of
enkele personen,,
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HET LIED VAN HERTOG JAN
Toen in de zomer v an 1980 door onze Kring het 32e werkkamp
van Brabants Heem werd georganiseerd was daar een wedstrijd
aan verbonden om op het overbekende Brabantse Lied "Het
Lied van Hertog Jan" een 11e couplet te maken.
De strijd om "Den Bram van Brabant".
Mej. M. Engelen uit Bavel, een van de deelnemers, zond
eveneens een lle couplet in (zie Brieven 30 p. 90) alsmede
een kopie van het middeleeuwse lied, waar ons huidige Brabantse "Volks"-lied een moderne afspiegeling van is.
Het luidt als volgt:

1

HET LIED VAN HERTOG JAN I VAN BRABANT (+ 1240- 12 9 4)
Eens meienmorghens vroeghe
Was ic upghestaen,
In een scoen boemgardekijn
soudic spelen gaen:
Daer vant ic drie jongfrouwen staen,
Si waren zo wale ghedaen.
Dene sane vore, dander sane na:
Harba lori fa, harba harba lori fa,

wrn

KENI' DEZE BOERDERJJ

(2 )

door Kees I.e11ten.
In onze "Brieven" deel 72 publiceerden we de tekening
van een boerderijtje onder Notsel, waarvan we nog steeds
niet weten welke boerderij het precies is.
In het Stedel ijk Museum te Breda berusten een aantal te keningen, die C. Huyzers oms treeks 1837 maakte in de b u urt
van Breda.
"Een Hoeve o nder Ginneke" is er een van.
Herkent U deze boerderij of plek?
"Ginn eke " kan het dorp Ginn e ken zijn, maar uitera ard z o u
het ook een boerderij i n de geme ente Ginneken of Ba vel
kunnen zijn.
Kent U deze boerderij? Graag Uw reacties!

OUDE HUISMIDDELTJES

(19)

Kamerlucht verdrijft men door verbranden van suiker. Er ontwikkelen zich gassen, die de kiemen, welke de slechte geur
veroorzaken, doden en de geur verdwijnen doet.

Doe ic 1 versach dat scone cruut
In den boemgardekijn,
Ene ic verhoerde dat suete gheluut
Van den magheden fijn,
Doe verblide dat herte mijn,
Dat ic meeste singhen na:
Harba lori fa, harba harba lori
Doe groette ic die a lrescoenste
Die daer onder stont;
Ic liet mine arme al omme gaen
Doe, ter selver stont ,
Si sprac: laet staen , laet
Harba lori fa, harba harba

·176
HET LIED VAN HERTOG JAN (2)
BRAM VAN BRABANT
door Pater Wilfried Mertens, ofm-cap.
In Brieven van Paulus 28 werd in de strijd om de "Bram van
Brabant" gevraagd een extra couplet te schrijven op "Het
lied van Hertog Jan", een middeleeuws lied waarop Harrie
Beex enkele decennia geleden het nu bekende Brabantse
"Volkslied" schreef.
Wie was die Jan van Brabant.
Uit vele studies stelde ik het volgende overzicht samen.
JAN is de naam van vier hertogen van Brabant: Jan I, Jan II,
Jan III en Jan IV.
Hier in ons geval gaat het om JAN I.
Hij was hertog van Brabant van 1268 tot 1294.
In de loop van de middeleeuwen kreeg ik elk gewest der Nederlanden, een bepaalde dynastie of 'huis' de macht in handen. Nadat een aantal leden van zo'n adelijke familie
achtereenvolgens over de bewoners van een bepaald gebied
had geregeerd, begonnen zij zich als rechtmatige heersers
over het gewest te beschouwen en wisten hun belastingplichtigen niet beter of het hoorde nu zo. Dat de heersende
familie oorspronkelijk het gebied slechts in léén had ontvangen, speelde op den duur geen enkele rol meer.
Zo ontstonden de dynasties of huizen van verschillende gewesten.
Zo spreken wij o.a. van het 'Huis van Oranje'.
Brabant was een van de grote uitzonderingen dat lang in dezelfde dynastie of huis bleef voortbestaan. De ene hertog
mocht dan een wat krachtiger figuur zijn dan de andere;
werkelijk onbekwame of onbetekenende figuren leverde het
Brabantse heersersgeslacht niet op.
Hertog Jan I. van Brabant kreeg de opvoeding die alle
jonge edelen in die tijd genoten: hij leerde lezen en
schrijven, paard rijden en zich bekwamen in het middeleeuws steekspel of toernooi.
Ook de manieren en gebruiken vandien moest de jongen aanleren. Hij deed het met brio. Reeds op jeugdige leeftijd
werd hij tot ridder geslagen. Dat hoorde zo voor een toekomstige hertog van Brabant.
Naarmate hij opgroeide werd hij steeds ontvankelijker voor
vrouwelijk schoon en was hij maar moeilijk uit de omgeving

177
van de kemenade (vrouwenvertrek in een kasteel) weg te
ki:ijgen.
Kortom, Jan was een veelbelovende knaap.
Wat het langere voortbestaan van het 'Brabantse Huis' betreft: één voorname reden hiervoor was de onmiskenbare
trouw die de adel en de steden in Brabant aan deze dynastie
hebben betoond in een tijd, dat het regionale nationalisme
nog geen rol speelde in de andere Nederlandse gewesten.
Het Brabantse saamhorigheidsgevoel zal vooral zijn voortgekomen uit de bewuste politiek van de Brabantse hertogen
zelf; misschien waren zij wel niet veel beter en bekwamer
dan hun meeste kollega's; maar wel veel moderner: zij hadden oog voor ekonomische verschijnselen en keken verder dan
hun persoonlijke belangensfeer. Zij begrepen al heel vroeg,
dat men van welvarende onderdanen meer belastingen kon innen
dan van armlastige, en dat goed doorvoede onderdanen ook beter tevreden zijn over de gang van zaken in het hertogdom.
Bij de dood van hertog Hendrik III (1261) - door sommigen
'de vrome' genoemd -, de vader van Jan I, geraakte Brabant
in een gevaarlijke situatie.
Hendrik III liet geen meerderjarige kinderen na.
Zijn oudste zoon, ook een Hendrik, was zwak van lichaam en
geest. Het zag er dus niet rooskleurig uit voor de dynastie.
Gelukkig was daar de jonge maar kordate weduwe van de overleden hertog, Aleidis van Bourgondië.
Zij zette al haar verwachtingen op haar tweede zoon Jan,
die nauwelijks één jaar jonger was dan de zwakke Hendrik.
Jan was een driftige, eerlijke en ridderlijke jongen en gaf
van het begin af blijken van diep doorzicht.
Aleidis wist precies wat zij deed. Eerst moest zij tot overeenstemming zien te komen met het handjevol begerige heren
die in aanmerking kwamen voor het voogdijschap over de minderjarige opvolger Hendrik.
Na een reeks netelige intriges van de heerszuchtige rivalen,
grepen de Staten van Brabant echter in.
Door een gemeenschappelijk besluit van adel en steden werd
hertogin Aleidis aangewezen als énige voogdes over haar
oudste zoon Hendrik. Uit eigen beweging stelde zij tot medevoogd aan de graaf van Gelre en de bisschop van Luik. Zo
wist zij de zaken op een bijzonder handige wijze naar zich
toe te trekken.
In mei 1266 was de jonge Hendrik van Brabant meerderjarig
en hield het voogdijschap op. Maar de zwakke Hendrik deed
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afstand van zijn rechten ten gunste van zijn jongere broer
Jan.
In de zomer van 1267 werd de blijde inkomst van de nieuwe
hertog Jan I gevierd. Onder zijn beleid zou Brabant meermaals op zijn grondvesten schudden.
Theoretisch was de Brabantse hertog nog altijd vazal van
het Duitse keizerrijk.
Op 24 oktober 1273 was hertog Jan bij de kroning van de
Duitse keizer Rudolf van Habsburg te Aken, door deze in
het bezit van de Brabantse lenen bevestigd. Maar in feite
gedroeg hertog Jan zich als een onafhankelijke vorst,
handelde volgens eigen goeddunken en veranderde van politieke lijn naar gelang de omstandigheden, alléén met het
oog op zijn eigen belang.
Door huwelijken verzekerde de jonge hertog zich de vriendschap van de Engelse en Franse koningen. In de binnenlandse
politiek toonde hij zich een beschermer van de steden.
Het grootste sukses van zijn regering was de aanwinst van
het hertogdom Limburg.
In 1283 schonk de dood van Irmgarde, hertogin van Limburg,
die kinderloos stierf, aan hertog Jan de gelegenheid om
de hand te leggen op dit belangrijke gewest.
Hij kocht van graaf Adolf van Bergen diens opvolgingsrecht
in Limburg af. Onmiddellijk verzetten zich tegen hem de
aartsbisschop van Keulen, de graaf van Luxemburg en Reinold,
graaf van Gelre, weduwnaar van Irmgarde van Limburg.
Dit leidde tot de befaamde slag van Woeringen (5 juni 1288),
waarin Jan I zijn mede-rechthebbenden en hun bondgenoten
versloeg.
De gevolgen van deze overwinning waren zeer belangrijk.
Het was nu voorgoed gedaan met de aanspraken van de Keulse
aartsbisschoppen op de hegemonie over Neder-Lotharingen,
waar de macht van het Brabantse vorstenhuis, door de aanhechting van het hertogdom Limburg, zijn hoogtepunt bereikte.

1lertog .Jan 1 van Brabant in de slag hij
Woer·ingen.
Uit hel Ma11essische Liederllandschrif't
f4.dc eeuw.

Hertog Jan I was een groot beschermer van de dichtkunst.
Op zijn naam zijn negen minneliederen overgeleverd, in
Duitse omschrijving. Slechts vijf echter schijnen oorspronkelijk Dietsch te zijn: frisse, meer volkse liederen, met een zekere minnelijke bekoorlijkheid en zangerigheid.
Jan van Heelu, Vlaams dichter in de 2e helft van de 13e
eeuw, - waarschijnlijk menestreel aan het hof van Jan I -
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heeft veel bijgedragen tot de beroemdheid van de hertog,
en hem heel bijzonder opgehemeld als overwinnaar in ontelbare toernooien. Hij zou er volgens een overlevering 71
overwinningen geteld hebben.
Hertog Jan I, kampioen in steekspelen, viel als slachtoffer van die passie op 3 mei 1294.

MJNDIG EN ONM:>NDIG
door J.Th.M. Melssen
In de transport- of overdrachtsregisters van schepenbanken treft men veel de termen "mondig" en "onmondig"
aan. Zoals bekend deze termen meerder- en minderjarig.
Het ging er dus om of de betreffende persoon al dan niet
behandelingsbevoegd was gezien zijn leeftijd. Dit had
dan meestal betrekking op mannen. Vrouwen en "onnozel.e "
personen (g.e estelijk gehandicapten) kregen altijd van
rechtswege een voogd toebedeeld.
Bij het doornemen van de registers van de schepenbank
wordt zo nu en dan de sluier opgelicht rond de juiste
leeftijd waarop men de mondigheid bereikte. Zo treedt
de circa 24-jarige Huybert Niclaes Franssen in 1625
op met een momber(=voogd), terwijl Isack Peter Franssen
van Leur uit Gestel in 1626 zelfstandig optreedt onder
ziJn mededeling "sijns ouderdoms vier en twintich jaeren
acht maenden stijff" te zijn!
Dat ook elders de grens van mondigheid op die leeftijd lag
blijkt uit de inschrijving van het van hier naar Haarlem
verhuisde gezin van Jan Janssen van Stratum en Grieten
Servas Jansen van Rethie. Hun tien kinderen worden in 1625
ingeschreven in het register van de weeskamer van Haarlem:
zij variëren in leeftijd van 9 tot 24 jaar.
Kan men de mondigheidsgrens dus in de eerste helft van de
17e eeuw op 24 jaar en acht maanden stellen, in het begin
van de 18e eeuw schuift die grens iets op: in 1727 wordt
gesproken over het levensonderhoud van vier kinderen, die
dan nog onmondig zijn, "tot henne meerderjarigheyt ofte
dat sij L: sullen hebben bereykt den ouderdom van vijff
en twintigh jaren".
Uit: "'t Gruun Buukske" herfst 1989 .
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SAGEN EN VOLKSVERTELLIM;EN UIT HEI' IAND VAN PAULUS
VAN DAFSOOf\CK ( 13 )

verzameld door Jan Bastiaansen
HEKS HERKEND
Een heks is altijd een vrouw, gewoonlijk een oude en
bar lelijke.
onder de schijn van vriendschap bezocht ze buren en
vrienden en streelt de kinderen.
ze bracht ook allerlei lekkers mee voor de kinderen,
vooral appels en peren.
wanneer de kinderen er dom van aten kregen ze zeker
en vast de tering en kwijnden helemaal weg.
De heks verscheen ook dikwijls vermand als een zwarte
kat. In Rijsbergen heb ik nog als kind meegemaakt dat
een oude vrouw die altijd in het zwart gekleed was
en boodschappen ging doen, door ons beloerd werd.
Wij gingen dan in een sloot liggen langs de weg waar
de vrouw passeerde.
Wij meenden dan onder haar zwarte rokken een lange
zwarte kattestaart te zien. ze was dus een heks.
Een heks kan ook het vee beheksen. De koeien gaven
dan geen melk meer en kwijnden weg.
Het was dus zaak om een heks zo gauw mogelijk te herkennen. In de volksmond waren daar veel middeltjes
voor.
om te weten of een vrouw een heks is moet men haar
achterna gaan en een voet dwars zetten in haar voetstap, zodanig dat er een kruis ontstaat.
Als op dat moment het wijf omkijkt is zij wis en waarachtig een heks.
om te weten of er in de kerk een heks aanwezig is moet
de misdienaar het misboek open laten liggen, geen heks
kan de kerk dan verlaten.
Daarom is het goed met een witkwast een kruis op de
buitenmuur naast de deurstijl te schilderen.
De heks die daar dan de deurklink aanraakt wordt ontmaskerd. Bij Sjoke Jansen op Grazen kan men nu nog
altijd zo'n wit geschilderd kruis zien.
Het witte huis is bij Sjoke niet naast de deurstijl
geschilderd, maar boven het kelderraampje.
De volgende vertelling speelt zich af onder Ginneken.
omstreeks 1840 kwam een jeugdige moeder met enige
kinderen bij zich op een binnenweg onder Ginneken een
oud wijf tegen, dat vroeg of ze de kinderen een hand
mocht geven. De moeder die achterdochtig was, zette
haar voet dwars in de voetstap van het oude wijf.
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Toornig en verschrikt riep het wijf: "ik moet eens
wateren". "Zeikt maar toverheks" riep de moeder en
vluchtte met haar kinderen. Toen ze eindelijk eens
omkeek zag zij dat de toverheks nog immer zat te
wateren.

KOLLECI'IE PAULUS VAfJ DAFSOONCK (79)
HERINNERI~ (3)
door Jan van Dongen.

De kapel van St.-Lucia te . Meerseldreef beschreef Meester
Jaak Verboven in het volgende lied.
DE KAPEL
Hoe vervallen en verwaarloosd
Staat zij daar en treurt en schreit
Om vervlogen roem en luister
Uit de goede oude tijd.
Met haar ingevallen daken
't Torentje dat vallend neigt
Lijkt zij op een ruïne, puinen
Waar men stil bij staat en . . zwijgt.
Droever nog stemt ons 't aanschouwen
Van 't inwendig diep verval
Daar waar kunst en rijkdom praalden
Treden we als in een stal.
Eenmaal toch was zij 't juweeltje
Van ons Vlaamse kerkenbouw
Middenpunt van christ'lijk leven
In ons Noorder-Kempengouw.
Soms nog hoort me, 't klinglend klokje
Als een treurzang over ' t veld
Als het aan de vrome buren
't Scheiden van een ziel meldt.
Oude brokkelende muren
Wij verstaan uw hard verwijt
Maar wij wensen dat gij spoedig
Weer het schone kerkske zijt.

In de afgelopen 2 maanden kwamen er weer vele grote
en kleine zaken binnen voor ons museum.
we kunnen de giften onderbrengen in de volgende
kollekties:
Bibliotheek
Diverse boeken en jaargangen, pude kookboeken ,
Curiosa
Oude typemachine, pentekening Nolensplein, oud borduurwerk, sierbloemen in suiker gestijfd.
Foto-archief
Diverse foto's
Keuken
Slaschep
Koninklijk-Huis
Wandbord, tegel, beker
Land- en Tuinbouw/Veeteelt
Perenben, Mollenklem
Meubelmaker
Gereedschap
Oudheidkamer
Koektrommel
Reügd:è
Gouden Medaille H. Familie
Religieu~e Bibliotheek
Vele bidprentjes

School
Oud handenarbeidmateriaal
'l'immerman
Rijschaaf, profielschaaf, aftekenblok, spanzaag
Vakbonden
Asbak KAB
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Verenigingsleven
Tegel w.s.v. Anneville
wereldoorlog II
oorlogsdocumentatie

GEAGHTE REDAKTIE (33)

Winkel van Sinkel
Sigarenblik, chocoladeblik
De schenkers waren:
Dhr., Mw. of familie: W. Colsen, E. Cuber, J. v.d. Leur,
A. v. Loon, M. Meeuwissen, H. Mulder, J . Vrieling, s.
Wagemans.

"----··
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Heiligen in de Weersvoorspelling (9)
Grasmaand-Paasmaand-April
Op Lidw~èna na de noen (14-4)
Worden alle velden groen.

Bij een bezoek aan een verp l eegtehuis in Sc hayk hoorde ik
een heel oud v rouwt je onders taand versje opzeggen.
Ik heb geprobeerd om er meer uit t e krijgen maar dat lukte
tot mijn spijt ni et.
Ze heeft het wel 30 k e er herhaald maar sp r ak n oo i t het
laatste woord uit.
Kaa t je
buiten
Ze had
je zag

ging eens wa te r h ale n
bij de put
een gaatje in haar rok
haar blote prr ..

Wat U schrijft over de mei, als er een bouwwerk klaar is
wordt hier nog steeds flink gevierd met de me tsela ars en
timme rlieden. Vorige maand h e bben wij o o k n o g "de mei"
gegeven.
U schrijft dat jongelui uit de buurt het huis van het
bruidspaar mee in o rde mak e n. Dit is hier zeker niet het
gebruik, het is s o ms o nbes c hrijftelijk wat een b e nde ze
maken. Dikwijls z o e rg dat het bruidspaar 's avon ds het
huis niet binnen kan. Wel wordt e r afgespro ken dat bij
eventuele schade iedere en de kosten mee bet aalt. Dit is
natuurlijk niet bij elk e bruiloft maar zeker wel bij de
mensen uit de do~pen en gehuchten buiten de kern van Veghel.

Bloeimaand-Bloemenmaand-Mei
Sint Macharius rust noch duur (8- 5)
want de hemel staat in vuur.

Met vriendelijke groeten,
Mevr. J. v. Boxmeer-v. Asseldonk.
Leinserondweg 12
5465 RV Zijta a rt

SCHATI'EN BIJ PAULUS (2)
Ook dit jaar doet onze heemkundekring weer mee aan het
jaarfestijn "Bavel Anno 1920".
In Zaal Bruininks zal op zondagmiddag een team van deskundigen Uw curiosa, klein antiek en interessante spulletjes op waarde schatten, zoals U op de t.v. kon zien
in het f=- ":ogramma "Kunst en Kitch".
Wij noemen het "Schatten bij Paulus".
Vorig jaar was het een groot succes.
Wij verwachten U ook dit jaar.
Zondag 30 juni *14.00-17.00 uur *Zaal Bruininks
"Schatten bij Paulus".

FOLKIJJRE (3)
HEEMKUNDE-COCKTAIL
dcx:>r A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst
Hoera! Eindelijk kwam er eens een reactie op een stukje
uit de "Brieven van Paulus" Mevr. v. Boxmeer-v. Asseldonk
uit Zijtaart bij Veghel reageerde op het stukje "Folkore
2".
Zij vertelde ons dat ze een oude dame uit een verpleegtehuis in Schayk een versje hoorde opzeggen, waarschijnlijk,
aan het ritme te horen, een springtouwliedje, maar wel uit
een heel andere streek.
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Ook d e "mei"- v ie r ing als het h o ogste punt van een b ouwwerk bereikt is, en de metselaars en timmerlui getracteerd
worden, is in deze streek nog steeds gebruikelijk.
Maar de "burenplicht", als een j o ng paar gaat trouwen, is
in de dorpen rond Veghel wel een beetje anders. Er wordt
in het huis van de j o nggehuwden d o or de buurtgenoten op
een onbeschrijfelijke manier huisgehouden. Het bruidspaar
kan s o ms 's a v onds na de bruiloft het huis niet in.
Het komt wel 'v oor dat het bed boven op het dak gehesen wordt.
Als e r schade is, wo rdt wel door iedereen meebeta a ld om de
k osten te v ergoeden. Het kwam mij ongelo felijk voor, dat
zoiet s kon bestaan. Toeval l ig kende ik een dame, die tientallen jaren in Veghel gewo ond had.
Zij b evest i gde, da t deze gewo onte, zolang zij zich herinneren kon, d a ar altijd bestaan had.
We h open dat meerde;re lezers van ons blad ons ook eens
s c hrijven als ze d e rgelijke bijzonderheden weten.
Hun mededelingem zullen zeker in o ns blad wo rden opgenomen .
Nu ik toch aan deze "cocktail" bezig ben, wil ik n o g enke l e
aanvul l ende bijzonderheden o ver Oud-Breda meedelen, waar ik
d e l a atste t ijd wee r ac h te rgekomen b e n.
1. Cato Martin wa s een bekende mo di st e in Breda, o ngeveer
.v a n 1910- 1940.
Zij had v r o eger een b e z o rge r, want e e n hoed werd haast
noo it meeg enomen ma ar thuis bezo rgd in e en speciale hoedendoos. Me t een mooi e hoe d de ed j e ook j a ren, e n di e werd
ieder jaar opnieuw opgemaakt met fri s lint of v eren.
Oo k deze h o eden we rd e n t huis op gehaald e n weer t erugg e bracht i n de fraai bep l akte kartonnen hoedendo os .
De naam va n de b e z o rger heb ik niet kunnen achterhalen,
maar hij we rd "Ja n Ho eidoos" g e n oemd .
2. Aan de Eme r kwa m ieder jaa r in de mosseltijd "Kaat Kop"
met haar mo ssels c hip, al rond 19 00. De naam "k op" is niet
v r e emd, want mo ss e len en o ok a ard a ppe len, werden per kop
verkocht, e en me talen sc haal, waarin ze gewogen werden.
3. Verder n o g een heel oud springtouwliedje, waars c hijnlijk
van rond 18 80 :
Mie de nop zat op de toren
Vrouw de Bralie sloeg de trom
En d'r gat was dichtgevro·r en
Zodat ze nie meer poepen kon.

ANNEXATIE ANNO 1961
door Kees Ieijten
En k e l e maande n geleden kreeg onz e h eemk u nde k ring van
pater o ago be r t Goo ren , die in het na j aar naar Bavel
v erhui sde, een map met o ude krantekn i ps e l s.
Daar bij een aan ta l k n ip se ls ove r de annex a ~ie i n 1961
toen Breda Heu s de nhout annexeerde .
Bl i j ke n s de k nipsels h e e ft de annexati e v an 196 1 ~ i nder
stof doen op wa aien d a n d i e van 1942 of de dr e ige nde
annexati e van nu .

Gemeente Nieuw-Ginneken
De BURGE'.\1EESTER der gemeente Xi euw-Ginne ken ;
G ele t op artikel 160 d er Gemeente-.vet ;

maakt bekend :
dat op de se cr etarie der gemeente ge d urende 30
èagen ter inzage van een ieder is nedergelegd. een
ontwerpregeling met k aar ten en toelichting inzake
\\·ijziging van de g rens tussen de g emeen ten Breda,
Teteringen e n Nieuw-G inn eken.
Nieu w -Ginneke n , 12 febru ar i 1960.
De B urgemeester van Nieuw -G inneken ,
R OUPPE "' · d. VOORT.

Çrenscorrecties
goedgekeurd
D e gre n swijz~g i ngen , zoals die ~ n 
dert ij d zij n overeen gekomen tussen
Breda en de ran d gemeenten T eterin gen en Nieuw-Ginneken zijn vo o~l o 
pig goedgekeurd d oor h et mi:l isteri e
van binn enlandse zaken.
Het b et ekent, d at Breda zich t ot
1980 geen zorgen behoeft te maken I
o ~· er nieuwe
bouwgrond, want èe
d rie nieuwe gedeelten , die bij B re da
worden gevoe gd, k unnen de bevolkin gsaa nwas tot dat jaar opvangen,
ald us is
we tenschappelijk uitgemaakt. D e bel:oefte a an deze gronden
klemde t em eer, om dat d e plannen
tuinbouwgr onden in P rincenhage voo r
bouw grond te be stemmen, niet konden wor den gerea!iseerd. De K ,·con
heeft dit r aadsb eslu'. t ind ertijd \·ernie tigd.
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Grenswijziging bij
Breda aan orde
<.Van onze Haagse redacteur)
De minister van Binnenlandse Zaken
heeft thans bij de Tweede Kamer het
wetsontwerp tot wijziging van de grens
tussen de gemeente Breda en de gemeenten Nieuw-Ginneken en Teteringen Ingediend. lllinister Toxopeus spreekt tn de
memorie van toelichting op dit wctsontwrep er zijn vreugde over uit, dat in dit
geval nu eens van een grenswijziging
sprake is, die de instemming van alle betrokken gemeenteraden en Gedeputeerde
Staten heeft. l\let name heeft hij waardering voor de houding van de raden
van de gemeenten Nieuw-Ginnektn en
Teteringen.
Uit het gemeentelijk overlegorgaan is
een werkcommissie voortgekomen, riie ~o:
taak had, de te verwachten bevolk :r:gsgroei van · dit gebied te onderzoeken en
na te gaan, tot welke conseq uenti~s de
komende ontwikkeling ziu moeten leiclen.

BUURTEN

en "Heusdcnhout" <gemeente Nieuw-Ginneken). Daar het om redenen van bestuurlijke en skdebouwkundige aard 3anbevelmg verdient, deze toekomstige Hrcdase woonwijken binnen de grenz~n der
gemeente Bred a te brengen is do'lr de
stedebouwkundigen van de ge mPcn1cn
Breda. Nieuw-Ginneken en Teteringfon
een P.lan opgesteld voor een nieuw~ begrenzing · der ·gemeente Breda ten 1<uste
van de beide andere gemeenten.
0

UITBREID/JVG
_Het van Teteringen naar Breda ov(:rgaande gebied, gelegen in de Vugtpolder
is ,l.17 . h~ groot en .o nbewoond. Het zai
door. de ' gemc~nte . Brèda, ,in samenhang
met · aangrenzende terreinen binnen de
bestaar;de grens, in .gebruik worden .genomen voor de stichting· Vàti' 'eéri 's'*a<fs:
wijk in aansluiting aan het uitbreidingsplan "Doornbos''.
·

Hét gebied Ypelaar, dat van Nieuw-Ginneken naar Breda zal woráen ovErgebracht, beslaat een oppervlakte \/'an 49
ha en wordt door drie personen (een ge·
zin) bewoond. Het is bestemd om, tez3
men met een aansluitend gebied van Bre·
Mede op basis van door de provincie da, ruimte te bieden voor het stic:1ten
Noordbrabant gedane onderzoeking:>n is van een nieuwe stadswijk. Dat is e\·en ~
door de werkcommissie
de bevol- eens het geval met het mede door Nieuw- "'
kingstoename voor Breda en :anci- Ginneken aan Breda over te dragen ge ~
gemeenten tot 1980 geraamd op een bied Heusdenhout, dat een oppervlak:e 1
kleine 100.000 personen. Voor het heeft van 281 ha en door ruim 1000 oer· "(
':'
onderbrengen van dit bevolkingsaccres sonen wordt bewoond.
Na de grenswijziging zal het kruis- 0
zullen, volgens de commissie de woonkernen in de randgemeenten 'slechts een punt met bijbehorende kunstwerken van ~
~eperkte functie vervullen:
zij zulien, de toekomstige weg Bavel-Breda met d,,
:iaar geschat wordt, gezamenlijk niet meer toekomstige rijksweg naar Tilburg - en
dan ten hoog·ste 50.000 personen oPnhen dat van laatstgenoemde weg met de toe· ~
op te vangen. Breda zal evenwel met eE'n komstige rijksweg 27 - geheel binnen de 1..:
bevolkingstoename van minimaal dit ' grenzen der gemeente Breda komen t~ "1
·
aantal moeten rekenen. Daarom her.ft d e liggen.
commissie gestreefd naar een stadsuitbr.eiding van Breda, die zoveel mogelijk
b1J de. bes~aand e bebouwing zal aanslui- :
t en . Dit leidde tot het aanwijzen van zeven potentiële woongebieden.
Drie va·n deze gebieden behoren evenwel niet tot het territoir van de gemeente Breda, t w. de ten noordoosten van
Bred~ gelegen "Vugtpolder" (gemeente
Tetermgen) en de oostelijk van Breda ligIn de openbare raadsvef6adering
gende buurtschappen "De Grote Yp<elaar"
van de gemeente Nieuw-Ginneken,
maandagavond 22 februari op het gemeentehuis, za1 een veertien punten
tellende agenda worden behandeld
waarbij o.m. aan de orde komt: d~
ontwerp-regeling grenswijziging Breda, TE'.teringen en_ Nieu"."-.Ginneken .•

AA1VSLUITE1VD
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Grenswijziging in
raad Nieuw Ginneken

In die dagen zaten we nog niet als tamme konijnen voor de
flikkerende lichtbak in de huiskamer. De avonden waren 's
winters lang, donker en koud.
Na ' t werk schoof iedereen voor de laatste keer aan tafel
om uit diepe borden botermelkse pap te lepelen. De mensen
waren toen weinig van zeggen en als er al eens een woord
viel, dan ging ' t over het werk van 's anderendaags of over
't weer •••• Na nog wat gerommel heen en weer, wat geknutsel
aan een bezem, wat vlechtwerk aan een mand of korf, werden
alle deuren en ramen potdicht gesloten, de slagvensters
klapten toe, het vuur ging in de doofpot en haast met de
kippen trok iedereen beddewaarts, want 's morgens was ' t altijd vroeg dag.
Over en weer ging men nogal eens buurten op die lange winteravonden en pas dan kwam er wat leven in de brouwerij. Ganse
familiekwesties werden er alsdan uit de doeken gedaan, stambomen tot in de verste voorgeslachten met vereende krachten
opgebouwd zodat na korte tijd iedereen familie bleek van alleman. Erfenissen werden haarfijn uitgeplozen alsof ' t voor
eigen zak was en ieders kansen in ' t vooruitzicht van een
nakende grondverkoop werden tot in de kleinste details gewikt en gewogen. Ziektes bij ' t vee en ook wel bij de mensen
vormden steeds weer een dankbaar onderwerp bij avondlijke
buurten en de daaropvolgende sterfgevallen werden ervaren en
meebeleefd alsof dit alles in eigen leven ingegrepen had.
De grond, de seizoenen en het allesoverheersende weer keerden
steevast terug als buurtthema's, waarbij een gevoel van duldzaamheid en grenzeloze aanvaarding van het vaak harde lot
nooit weg was.
's Zondags na de Hoogmis in de herberg ging ' t over niks anders; wel klonken de anders gedempte stemmen na enkele wittekes heel wat luiàer en levendiger. Er kon zelfs al eens gelachen worden. Alhoewel. Ook in de winkel konden 's zondags
kleine kopers en grote praters heel wat kwijt. Men had altijd
tijd en een gewillig oor voor alle vreugden en verdriet van
de kleine gemeenschap.
's Zomers op het veld viel er bij het werk geen woord. Maar
tegen twaalven bij schafttijd als de koehoorn getoeterd had,
dan kon er al eens een kwinkslag af. Anders verliepen de gesprekken bij verkopen van vee op voet. Kooplui gingen de
boer op en zij kenden hun klanten stuk voor stuk door en door:
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de ene was koppig als een ezel en had maar één gedacht, het
zijne; de andere was gierig en taai als een pees; de derde
bleek achteraf onbetrouwbaar en sluw en daartegenover verzamelde de veekoopman in zich al deze ondeugden in de hoop
en het geloof ze a llemaal te slim af te zijn. Vaak werd er
urenlang gepalaverd over kwaliteiten en gebreken, over centiemen, dagen en uren van leveren en betalen, over gewichten
en al of niet gedraaide poten, ' t was een loven en een bieden als gold het het gouden keizerrijk en naar gelijkwaardige
tegens tanders kon ik u ren staan luisteren in hun welsprekende
sluwheid en vindingrijkheid. Eens de koop met een handslag
afges loten veranderde er niks me er en de kemphanen van zoëven
sloegen t er afronding nog een gezellige babbel. Voor zo'n handel was toen nog gee n vodje papier van doen, geen computer
noch waterdichtkontrakt. En er werd minder gefoefeld dan vandaag . En op de koop toe volgde alti jd nog wel een borrel.
Uit: "De Hoogstraatse Ga zet" - vrijdag 30 maart 1984.

IN ORSKor ZITI'E GOED
43e HEEMKAMP TE OIRSCHor
door Kees Leijten
voor de 43e keer organiseert de Stichting Brabants Heeffi
dit jaar een heemkamp
Drie dagen heemkunde in een Brabants dorp.
Voor de derde keer in Oirschot.
ook in 1953, een jaar na Nieuw-Ginneken, en in 1966 organiseerde Oirs c hot re eds zo'n vierdaags festijn.
Het programma vermeldt o.a. een rondwandeling door Oirschot,
bezoek aan de mu sea, fietstochten door de rijke natuur in
de streek.
' s Avo nds va nzelfsprekende Bram van Brabant en muziekgroepen.
Deelname van woensdaga vond 7 augustus tot en met zaterdag
10 augustus kost in clusief maaltijden en slapen op een
kampeerboerderij f 150 ,--.
Vanzelfsprekènd kunt U ook 'n hotel bespreken of met de
caravan of tent komen.
Deelnemers moeten lid zijn van een heemkundekring.
Onze leden kunnen een deelnameformulier verkrijgen op
Craenlaer 18.

SMOKKELAAR NEERGESCHOTEN
De 28 -jarige Booth, woonachtig te ' s He rtogenbosch ,
doch verblijvende bij zijn broeder te Rijsbergen, werd
toen hij per fiets pakjes sigarettenpapier van België
naar Nederland smokkelde, in gezelschap va n zijn broeder en geen gevolg wilde geven op het bevel tot stoppen
van een Hollandsch kommies, nad a t deze in de lucht geschoten had, in den rug getroffen door een revolverkogel. De man overleed enkele ogenblikken later.
Het gerecht we rd ve rwittigd, Boo th was s lechts enkele
weken gehuwd.
Gansch de streek spreekt met afschuw over dit gruwelijk
smokkeldrama, waarbij een douanier een weerloozen
jongen omverkogelt voor een paar boekjes sigarettenpapier!
Uit: Gazet van Hoogstraten
1 oktober 1936

- Heemkundig Werkkamp te Nieuw-Ginneken in 1980.
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UIT HET' MUSEUM (3)
door Kees Lei~ten

GEALLIEERDE

DANK

door Kees I.eijten
Nadat vijftien jaar geleden Paulus van Daesdonck zich
voor het eerst aan het publiek gepresenteerd had werd
ook begonnen met het verzamelen van interessante spullen, die niet aan de vergetelheid priis gegeven mogen
worden.
Af en toe komen er hele interessante dingen binnen, soms
spullen die we niet thuis kunnen brengen, soms voorwerpen met een heel boeiende historie.
In deze rubriek wil ik regelmatig die interessante,
unieke, boeiende of raadselachtige zaken aan U presenteren.
Henk Muntjewerff en Gerard Mous gingen me voor in de
vorige Brieven van Paulus.

Onlangs ontving onze Kring door bemiddeling v an Frans
Verschueren een aantal zeer interessante documenten ..
Janus Vermeeren heeft zich in de Tweede wereldoorlog erg
ingezet voor hulp aan geallieerde vliegers.
.
Na de oorlog ontving hij dankbetuigingen van Britse en
Amerikaanse zijde.
De documenten spreken voor zich.

Enige tijd geleden kwam er een ijzere n ketel binnen, waarvan we het gebruik niet kennen.
De ketel is van ijzer en z o wel va n binnen als buiten roesti g .
De ketel heeft een hengsel om te dragen, een losse deksel
en een aftapkraan.
Onze vragen:

Jhis certificate is awarded to

.. . . . . ..___(i tJ.._fkrmeeren. _____ _______ --·

Wat is dit voor een ketel, door wie werd die gebruikt en
uit welke tijd stamt hij?

as a tok.en

of

of gratit11de

tbe help given to the Sai/ors, So/diers

and Airmen

of

for and appreciation

of

the Britisb Common111ealtb

N ations, 111/Jicb enab/ed tbem to escape

from, or evade capt11re by the enemy.

Air Chiej Marshal,
Dep11ry S11pren1e Con1n1a11der,
Allied Expeditio11ary Force
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EOI.l.Al-:D OFFICE
680! ~-X DETACH?.ENl'
PILIT.t.RY Ill'I'::LUG:!::NCE SERVICE

UJ.:'l':'ED STATES .t.ill.)Y
Bloemce.mplaan 36 Was senaar

Wasser.aar, 14 :t.:a.art 1946.
aan den Heer A. Vermeere,Tuinman.
L.mdgoed Hondsè.onk.
Ulvenhout bij Breda.
Nae.r aanleiding van de inlichtingen die ik over U ontvangen heb,
'tfaarin l!lij nededeel~g gedaan werd van de hulp die U tijdens den oorlog aan
gealli eerd personeel verleend hebt ,verz.oek ik u, bijeeendè questionnaire ingevuld l'.an mij t e willen tel"l.lg ze!lden; een rortvrije enveloppe sluit ik hiervoor in.

-1i::il
~- ~--/~.
Ca~tain

CCELEIT,
Air Corps.

llze

}:J1·es i de1l l

Of THE UNIIID SIATES Of AHIRICA
has direc led nze lo

UNITED STATES ARMY
---

This i• to ccrtify that th e abovc u.ed
Krvicc bieyclc hH been eîvcn to, and
· is the lcsra.l property of :

·-· ·~

•

A. H. VERMEEREN

Certilicate ~ ) 00984

Bièyclc N
Rijwiel
o. -

.-...:..... ~.-- - 'r

ei[Jl'P.ss lo

-

.

Hierbij verklaa r

ik.

dat bet bovenvermeld ·
acacvcn ia aan, en het

dicnstrijwiel
eiacndom ia van :

ll1e 9ralilude and apprt?cialion of' lhe
~ 4me rica n people for gallanl Sè n·icl!
lil assislin~q llzt? escape
aF Al/Jed·
.soldie rs !i-tJJn llze P ne nz.z;

. '.

Streel

Straat ; - - ··············-······-··-·---·-·-········-···-··----··-··---·-····-···-···-··- ·No. - - Datc
: _ ....3.....t.nrJ,J._ 19_1!;/_________ _
D atum

FRANKLIN D. COSLETf
Capwn. Air Corpo

;

l

Genera! of the Army

;

----- ~{.

ipaturc of iaauina offieer
.
Aleclcvcrd door (handtcckcnine) : ~ ·

.. .... ... .. " . .

~ ----- - -

Commonding Genera! Uni~ed States Farces European Îhecter
;..

···---J :·r·'->·

.. ....." .. ... ........ .. -

. ; ·"

....... _...:.,. __

het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck"
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MJNUMENI'ALE BROKSTUKKEN (I)

Brok
stukken

l i euv-Ginneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
ve l e kleine bijzonderheden en saillante details u i t de geschieden i s van de
0199r• Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
.....nt• Nieuw-Ginneken.
lld•kti•.
lldaktie-adres
CIM la9teke ning

Lay-out

HOUTEN RAMEN
Houten ramen lijken de meest kwetsbare onderdelen van
een monument te zijn. Toch komt het voor dat ramen die
bijvoorbeeld in 1739 zijn gemaakt nog in redelijke staat
verkeren; er zijn zelfs voorbeelden van nog oudere in
goede staat verkerende ramen .
De mate waarin onderhoud heeft plaatsgevonden, is bepalend voor de technische staat van het monume nt als geheel,
maar met name de technische staat van de ramen is sterk
afhankelijk van het gepleegde onderhoud.
Gebreken aan ramen bevinden zich veelal aan de onderdorpels en roeden. Om die reden werden de ramen tijdens
een restauratie mèt het oude glas naar de afvalbak verwezen ,
Een onherstelbaar verlies .
Het is goed mogelijk nieuwe dorpels en/of roeden in te
brengen op zodanige wijze dat het overige raamhout èn
het oude glas worden gehandhaafd .
Een oplettend toeschouwer zal kunnen zien dat menig
timmerman een raam met het oude glas heeft kunnen behouden . Kleine kruisjes werden gebruikt om de roedekruisingen te versterken, onderdorpels werden vervangen, zelfs stijlen werden aangelast met nieuwe
stukken . Met de tegenwoordig aanwezige hulpmiddelen
als -0 m. fabrieksmatig gemaakte deuveltjes kan bijvoorbeeld een roede van een nieuwe pen worden voorzien.
Ook een roedekruising kan worden hersteld door het
inlijmen van nieuwe sponningkernen
Meer zorg voor het behouden van oude ramen betekent
dat de authenticiteit van het monumentale optimaal
gewaarborgd blijft en leidt er toe dat aan het milieu
minder grondstoffen worden onttrokken
De bouwkundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kunnen desgewenst van advies dienen
Uit RDMZ Nieuwsbrief .

UITSPRAAK (77)
Het fundament waarop al onze kennis en wetenschap
stoelen is het onverklaarbare.

c . J.M . Leijten en J.C. va n der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076- 61 27 42
J . A.M. Soeterboek
C.J . M. Leijten

De heemkundekr i ng "Paulus van Daesdonck" "werd opgericht 3 apri l 1975 en koninklijk

arkend a l s ve r e niging op 25 november 1975 .
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.
lekre ta riaat
" nkreke n i ng
Giro r e ke n i ng

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
52 . 18.33. 639 t . n . v. Paulus van Daesdonck
37.13,311
t.n.v. Paulus van Daesdonck

J.!4• nadmin istratie
" ulus va n Dae sdonck, Pos tbus 89, 48 50 AB Ulve nhout
lllJM
De heemkund ekri ng heeft e e n ~ i gen heemkundig museum op het adres Pennendi j k 1.

la

1111aeum i s geopend elke 1

zondag van de maand van 14 . 00 uur- 17 . 00 u . e n

YOOf 9 r oepen op verzoek . Schenkinge n voor de kollektie gaarne op de adressen :
A. P. J . 11. Luijten
Langen
Ve rkooijen

"·"·
"·"·"·
llU!!!!
.c.

v .d . wes t e rlaken
Leijten
,J , M.
Dors t
.J, A. v.
Langen
Mee r en
A. P. J. M. Luijten
Grauwmans
eooydonk
. ~ . v.
Verkooije n
A. M. M.
.J, M. 1 . M. Jespers

"·"·
. .".

·"·"·

36
't e o fflandt
Kloos terst r aat 46
2
Ma rkweg

Ulve nhout 076-61 29 26
01613-14 67
Bavel
Strijbeek 076- 61 31 55

voorzitte r
v i c e -voorz i t ter
s ecretaris
2e s ecretaris
p~nningmeester

2 penning:iieester
techni sch koOrdinator
medew. Bavel
medew . Ga l de r/Strijbeek
medew. Ulvenhout

Pl!ILICATIES
1975 MOnumentenboekje
1977 MOlen "De Korenbloe m"
1977 130 jaar Mariaschool
19 78 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulve nhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw- Ginneke n
1981 Dr iekwa rteeuw Cons t ant i a
1982 David Tomkins ·
1983 Ve ldnamen 1- 20 (1983- 1986)
1983 100 jaa r school Ga l der
1984 Carnaval in OUd- en Nw. Ginneke n
1984 Gouden Paulus
1985 TUssen Witte Wo l k en Annevi lle
1986 Wa ndelen in Strijbeek
1987 Ke rken in Bavel
1987 Wa ndele n in Ulvenhout (Ca llot)
1990 Het Mastbos en he t we r k van houtvester va n Schermbeek

(1990)
(1988)
(1 988)
(1989)
(1989)
(1990)
(1989)
(1990)
(1988)
(1988)

J.M . E.M. Jespe rs (u itverkocht)
J . C. van der We s t erlake n
C.J.M . Leijten
e. J. Dirve n , K.A .e. w. Leenders e. a .
Dr . J . L. M. de Leppe r
B.J. Dirven , J . C. van de r Weste rlaken
J.C . en R. van der Westerlake n
Drs. B.J.C. Verhoeven (B . v.P . 39)
Ir . Chr. Bu i ks
A.M. M. Verkooijen e.a . (B . v.P. 4 ~)
Br i even van Paulus (46)
Redakt ie e. v. a . (B.v . P . 50)
Jac Jes pers
Jac Jes pe rs e n Drs . Bar ry Ve rhoe ven
Dr. C.S.M . Rademake r ss.cc.
I r. W.J. Bonekamp , M P . C. _Scheepe rs
A.J. Spie r ing s

JdDMAATSceAP
Het ve renigingsjaar va n de heemkundek ring loopt van 1 s eptember tot 31 augustus .
.....t divers e heemakt i v iteiten , le z ingen, tentoonste llingen en exc ursie s geeft
de kring het tijds chri ft "Br i even van Pa u l us " u it.
He t l i dmaatschap van d e Kring geldt voor het ge hele gezin en bed r aagt voor het
ve ren i 9 i ngs j aar 1990-1991 f 25 ,-- per jaar.

