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15 Wijnmaand 1991

VAN ALLE TIJDEN
Van alle tijden zijn de monumenten in onze gemeente niet,
maar toch worden ze in onze gemeente beter gekoesterd dan
in Breda .
Op monumentend a g hebben we genoten van een aantal van
"onze" monumenten uit de laatste eeuwen , zoals die bewa a rd zijn gebleven in Bavel.
Jan van der Westerlaken b e schrijft een van die monumenten
in zijn rubriek "Monumenten".
Ook Karel Leenders en Jac Jespers gaan op dat onderwerp in.
Naast het jaarverslag, een verslag over het optreden van
de tachtigjarige Drik de Bruijn en de kroniek van J an
Grauwmans gaan we uitvoerig in op het speelgoed, dat thans
in ons museum tentoongesteld is.
Een pracht tentoonstelling over oud speelgoed, uit de
kollectie van Paulus en het Speelgoedmuseum in Oosterhout.
En U wist het reeds, ook speelgoed is
VAN ALLE TIJDEN

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V .
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken

Zaaimaand 1991

Beste Heemvrienden,

Na een vlot verlopen vergadering en overheerlijk Bavels
worstebrood trad Drik de Bruin op met zijn metgezellen
Wim Dictus op gitaar en Kees Schoonen op accordeon.
De tweeëntachtige jarige Drik de Bruin heeft ons versteld
doen staan van zijn vitaliteit en vingervlugheid op zijn
lepelbasser. Zijn zelfgëmaakte liedjes brengt hij nog altijd
met een stem waar velen, die jonger zijn dan hij, jaloers
op zullen zijn.
Een muzikant in hart en nieren. Dit was heemkunde.
Op bruiloften en partijen zorgden de feestgangers vroeger
zelf voor de nodige liedjes met teksten op de feestelingen.
Er kwamen toen weinig of geen buitenstaanders aan te pas.
Hier moest ik aan denken tijdens het optreden van Drik,
die zelf dacht dat hij wel honderd zal worden, "als er
tenminste niets bij zond ers gebeurt", zei Dr ik.

De wintertijd is weer aangebroken.
De tijd van Bamisweer, donker, koud, na~ lange nachten
korte dagen en van gezellige heemavonden.
Op 1 september is het nieuwe verenigingsjaar begonnen met
de opening van de nieuwe tentoonstelling over oud speelgoed.

Op maandag 18 november zal in de Fazanterie om 20.15 uur
Lode Jordaens optreden.
In het voorjaar heeft Lode Jordaens ons vertelt over " z ijn"
karrenmuseum in Essen, van handkar tot post.koets.
Nu komt Lode Jordaens vertellen over hoe de opvoeding
van de kinderen in grootmoeders tijd ge s talte kreeg.

Deze tentoonstelling werd op originele wijze geopend door
onze nationale speelgoed specialist Ben de Boer en mevr.
Heemskerk van het speelgoedmuseum in Oosterhout: op de step.

Daarbij komt aan d e orde wie er zoal in het d o rp woonden
en hoe ze woonden.
Dit zien we op de fraaie dia's die Lode Jordaens op deze
avond zal vertonen. Op deze avond zullen we ook te weten
komen wat onze grootouders zoal te eten kregen en ook
hoe ze aten.
Het onderwijs uit die tijd zal ook de revue passeren.
Geloof en opvoeding zullen dus het centrale thema op deze
avond zijn.
Een onderwerp waarbij velen van ons zich nog iets kunnen
voorstellen, omdat zij het soms letterlijk nog aan den
lijve hebben ondervonden.
Dit alles wordt overgoten met een heerlijke Vlaamse jus.
Voldoende redenen om deze avond niet over te slaan!

Beiden waren vol lof over deze tentoonstelling, die ook
echt de moeite waard is en waar U veel van uw al lang
weggegooid speelgoed zult terugvinden.
Deze tentoonstelling kunt U nog tweemaal bezichtigen
n.l. op 3 november en 1 december.
Op zaterdag 14 september fietsten een dertigtal leden
van Paulus naar het kerkplein van Bavel om daar te
verzamelen voor een tocht naar één van de mooiste
delen van onze gemeente: de kop van Bavel.
Ons bestuurslid Jac Jespers had een tocht uitgezet
langs een aantal schitterende boerderijen, het klooster
van de paters H.H. Harten en het vroegere klein seminarie
Ypelaar.
Onderweg sloten nogal wat Bredanaars aan, die waarschijnlijk door het gevoerde monumentenbeleid in Breda in de
afgelopen decennia, noodgedwongen naar de buurgemeenten
uitweken om daar te gaan genieten van "onze" monumenten
en van de geurige koffie met koekje van de paters.
De zestiende algemene ledenvergadering is gehouden op
maandag . 16 september.

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

J.C. van der Westerlaken
voorzitter.

5

4
AGENDA 1991/1992 (66)
sept.
2
14
16

okt.

6
15

nov.

3
17

18

dec.
14
15
jan.
5
20

febr.

2

Museum open. Tentoonstelling "Oud
Speelgoed"
Brieven van Paulus (86)
Museum open. Tentoonstelling "Oud Speelgoed"
Archeologische dag Brabants Heem bij
Boerke Mutsaers te Tilburg (aanvang
10 uur)*
Lezing Lode Jordaens:
"Geloof en opvoeding in Grootmoeders tijd"

Gemeente Nieuw-Ginneken bestaat 50 jaar
Opening tentoonstelling 50 jaar NieuwGinneken.
Zangavond bij Paulus te Bavel ter gelegenheid van 50 jaar Nieuw-Ginneken.
Jan Jorissen, Herman Polman, Jan Soeterboek, Roeland Stoop e.a.

15
23

16

Museum open . Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw-Ginneken.
Lezing door weerman Johan Verschuren.

3
5
15
24 en 25

mei

3
16~22

17

28

Museum open. Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw-Ginneken.
Historische optocht door Nieuw-Ginneken.

juli

5
15

Museum open.
Brieven van Paulus

aug.

2
19-22
31

juni

7

Museum open. Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw-Ginneken.
Paulus exposeert in Ginneken ..
Excursie met Paulus

Museum gesloten.
Heemkamp te Baarle Nassau/Hertog.*
Einde 17e Verenigingsjaar.

* Activiteiten Brabants Heem, ook voor U.

Museum open. Tentoonstelling "Oud Speelgoed"
Sluiten tentoonstelling "Oud Speelgoed"
Brie ven van Paulus (87)

Museum open. Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw-Ginneken.
Brieven van Paulus (88)
Schatten bij Paulus III te Ulvenhout.

mrt.

april

Aanvang van het 17e verenigingsjaar.
Opening tentoonstelling "oud Speelgoed"
Open Monumentendag. Fietstocht langs
monumenten in de Kop van Bavel
16e Jaarvergadering in de Fazanterie
Drik de Bruin (82) treedt op.

Paulus bestaat 17 jaar.
Mu seum open. Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw-Ginneken.
Brieven van Paulus (89)
Nationale Museumdag

Zeer gevarieerd zijn elke keer weer de grote en kleine
giften die bij ons binnenkomen.
we kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:
Bibliotheek
Twee oude atlassen, gebonden Libelle (1951), aantal gebonden panorama's, Tussen Windvaan en Koepel, Geschiedenis
Klooster Huijbergen, Tien Pausen, onvergetelijke paus. ·
Café
Oude jeneverkruik.
Curiosa
Oorkonde 40 jaar trouwe dienst J. Hellemans, zeer oud
muziekboek, wandbord 25 jaar ziekentriduum sacramentskerk Breda, tegeltje Kerk Ginnekenstraat.
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Elektra
Een vijftal oude radio's, waaronder e e n or iginele etherkruiser.
Geneeskunde-Gezondheid
Houten wandelstok

1

82-jarige Drik de Bruyn spcclL nog

Humor van de zandgrond

Keuken
Gehaktmolen, ouderwetse koffiefilter

RIJSBERGS DIALECI' NA DE JAARVERGADERI:tiX;
door Anneke CX:mes-v.d. Berg.

Maten en Gewichten
Unster

Op 16 september 1991 vond alweer de 16e jaarvergadering
plaats. Zoals altijd werden de belangstellenden na de
vergadering getrakteerd op worstebrood en een ontspannend
optreden.
Dit keer waren Drik de Bruin uit Rijsbergen, en de lompe
bèren (zoals ze zichzelf noemen) te gast in de Fazanterie.
Drik de Bruin zong enkele liedjes en bespeelde een lepelbasser, een soort accordeon waarbij onder 1 toets, 2 tonen
zitten. Wim Dictus uit Zundert en Kees Schoone uit Breda
vormden samen de lompe bèren. Zij begeleiden Drik op
gitaar en accordeon.

Oudheidkamer
Koperen vaas, koperen schaal.
Religie
Mariabeeld, H. Hartbeeld, schilderijtje Engelbewaarder,
H. Hartbeeld, schilderijtje le Communie, offerbusje
paters H.H. Harten Bavel.
Religieuze Bibliotheek
Dossier St. Laurentius en dossier Sint Brigida.
Schoenmaker
Stikmachine anno 1920.
School
Letterdoos
Speelgoed
Enkele paren schaatsen, houten autobus, houten tram,
bl i kken vrachtwagen, houten blokkendoos met platen,
"veilingkist-kar", op schaal nagebauwde boerderij.
Uniformen
2 Koppels verkennerij
van de scherpschuttersvereniging te Bavel kregen we
een oude vitrinekast voor medailles.
Van de gemeente Nieuw-Ginneken namen we de grote staande
vitrinekast over voor een vriendenprijs.

De "liekes" werden gezongen in Rijsbergs dialect en waren
meest zelf geschreven door Drik de Bruin, inmiddels 82
jaar jong. Al heel snel zong het publiek uit volle borst
mee en was iedereen vol aandacht. Helaas was dat niet
het geval toen Drik pauzeerde en de lompe bèren waarnamen.
Doordat zovelen zaten te kletsen en rondliepen is het
wellicht veel mensen ontgaan dat Wim Dictus en Kees Schoone
een muzikaal hoogstandje weggaven.
In de jaren dat ik bij de avonden van Paulus aanwezig ben
geweest, heb ik alleen maar belangstellend publiek meegemaakt en daarom was het des te opvallender dat er deze
keer niet werd geluisterd. Op het moment dat Drik de
microfoon weer _ter hahd nam was de aandacht weer gericht
op het trio. Drik zong over de satan, over Sjefke, over
Peerke en zijn laatste hemd van wit katoen, dat zoals
we weten geen zakken heeft en over het huis dat hij wilde
kopen voor zijn vrouw ('t Tietenkot=het kippenhok).
Als je Drik zo hoorde zingen dan zou je zeker niet zeggen
dat hij de 80 al is gepasseerd. Zijn stem mag er heus
nog zijn. En als je dan zijn vingers over de toetsen zag
dansen, dan zou je werkelijk gaan twijfelen aan de juistheid van de leeftijd van 82 jaar.

De schenkers waren:
De heer, mevrouw J. v.d. Aa, H. Berendschot, J. ConstantRebecque, M. v. Dongen, A. v. Eyl-v.d. Klashorst, R. Lameyer,
H. v.d. Mast, c. Neefs, J. Robbemond, Zandbergschool .

J,
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VERSLAG VAN DE 16e JAARVERGADERING VAN DE HEEMKUNDEKRING
PAULUS VAN DAESOONCK, GEHOUDEN OP MAANDAG 16 SEPI'EMBER 1991
door Jan van Dorst

~4)

door Kees I.eijten
Eind september k reeg Paulu s van Da esdonck van z ijn
lid drs. Harr ie Bere nds c hotuit Ul ve nho ut ee n s tikma ch in e , di e 75 j aar geleden ge b r uikt werd door zijn
vader die vanaf 1924 een schoenma kerij h ad in Twe llo .
De machine heeft aanva nk el ijk in het Ned erlands Leder- en
schoenenmuseum te Waalwijk gestaan .
Het i s een Singer li nksarmige platvoet stikma ch i ne va n
het type 18-2 gemaakt door The Singe r Manufact uring Co .
U. S.A . en ongeveer 75 jaar oud .
De machine is een moo ie aanvu lling op het sc h oen makersgereedschap van Guus Carton en anderen .

1. Om 20.15 uu r
vergadering.
Hij dankt d e
Van Eyl voor

opent voorzitter Van der We st e rlaken de
Hij h eet de aanwe zige leden van harte welk o m.
famili es Neefs , v.d. Aa, Van Dongen en
h etgeen zij voor Paulus hebben meegebracht.

2 . De n otule n van de 15e ledenvergadering d.d. 17 september
1990, gepubliceerd in de brieven nr~ 81, worden zond er
op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3 . Het jaarverslag v an het verenigingsjaar 1990-1991 wordt
door de secretari s voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.
4. De penningme ester doet verslag van h e t financie e l b e l eid over het a fg e lopen verz e kering s jaar.
De totale inkomsten bedroegen ruim f 23.000,-- .
De uitgaven f 22.500,--.
De suggestie van dhr. Baartmans, om de begroting achteraf
te controleren en te publiceren in hoeverre deze gehaald
is zal in de volgende bestuursvergadering besproken
worden.
5. Jos Denis en Henk Baartmans hebben de boeken en stukken
gecontroleerd.
Hiervan hebben zij schr iftelijk verslag gedaan.
Zij stellen de vergadering voor om de penningmeester te
dechargeren.
Zij stellen verder voor, om de contributie te koppelen
aan de ledenadministratie en om van iedere uitgave via
kas, bank of giro een getekend stuk te bewaren. Dit
maakt de controle gemakkelijker.
6. De begroting voor het volgende verenigingsjaar wordt
ongewijzigd vastgesteld.
7. Jos Denis treedt af als lid
Jo van Kaam uit Bavel wordt
samen met Henk Baartmans de
richten. Hij verklaart zich

ë

~

Jubileum
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1954

van de kascommissie.
gevraagd om volgend jaar
c ontrole te willen verhiertoe bereid.

8. De bestuursleden Jan van Dorst, Jac Jespers en Kees
Leijten zijn dit jaar aftredend. Zij stellen zich
herkiesbaar. Daar er bij de secretaris geen tegenkandidaten zijn binnengekomen, worden allen wegens
enkelvoudige kandidaatstelling bij ac c lamatie herkozen.
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9. De voorzitter loopt met de aanwezige n het p rogramma
voor het komende verenigingsjaar door.
Op 1 september is de tentoonstelling van oud speelgoed
geopend.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 14 sept e mbe r
had Jac Jespers een fietstocht uitgezet. Deze voerde
de belangstellenden langs het kerkhof in Bavel en langs
Groot en Klein Ypelaar.
Vanavond na de pauze zal Drik de Bruijn uit Rijsbergen
optreden.
In november komt Lode Jordans weer met een lezing.
Op 5 januari opent in ons museum de tentoonstelling
over 50 jaar Ginneken.
Op 23 februari zal in Ulvenhout "Schatten bij Paulus"
georganiseerd worden.
In maart komt weerman Verschuren.
In juni zal tijdens Bavel Anno 1920 een historische optocht georganiseerd worden.
Tijdens dit verenigingsjaar zullen ook weer 5 Brieven
worden uitgegeven.
10. Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.
11. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt
iedereen voor hun aanwezigheid en biedt namens de Kring
het traditionele worstebrood aan.

BESCHUIT MEI' MUISJES
Boek over gebruiken en ideeën rond zwangerschap en geboorte
Bijna iedereen trakteert op beschuit met muisjes als er
een kind is geboren, maar vrijwel niemand weet waar dit
gebruik vandaan komt. Over de oorsprong van deze traditionele lekkernij en de vele andere gebruiken en ideeën
rond zwangerschap en geboorte is op 27 mei het boek
"Beschuit met muisjes" verschenen, van drs. Ineke Strouken,
directeur van het Informatiecentrum Volkscultuur.
Ineke Strouken, interviewde hiervoor meer dan 200 vrouwen
in de leeftijd van 80 tot 104 jaar. Daarnaast reageerde
honderden mensen op oproepen via kranten, radio en televisie.
"Beschuit met muisjes" wordt uitgegeven door Uitgeverij
Kosmos in samenwerking met het Informatiecentrum
Volkscultuur.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandel. De prijs bedraagt
fl4,90.

11

JAARVERSIAG VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESOONCK
TE NW.-GINNEKEN OVER HEI' VERENIGINGSJAAR 1990-1991
door Jan van Dorst.
VERENIGING
De eerste activiteit in dit verenigingsjaar was de fietstocht langs de landgoederen in onze gemeente ter gelegenheid van Open Monumentendag op 8 september.
Een vijftal fietsers genoten van de uiteenzetting van ons
bestuurslid Jac Jespers.
Op 17 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden
in de Fazanterie.
Na de pauze trad voor de aanwezigen de groep Glacis uit
Bergen op Zoom op.
"Van Palmbos naar 't Strooike" was de titel van de lezing
van Dr. Roger van Laere.
Deze huisarts vertelde op 14 november in de Fazanterie.
De titel zou vertaald kunnen worden met: Van de wieg
tot het graf.
Op 21 januari trad in de Fazanterie de zingende veearts
Rinus Rasenberg uit Roermond op.
Met zijn liedjes en sketches ging hij uitgebreid in op
het verschil tussen vroeger en nu, met betrekking tot
de landbouw, maar ook binnen het gezin, de opvoeding
en het kind zijn.
Lode Jordans, de conservator van o.a. het karrenmuseum
Kiekenhove kwam op 18 maart naar de Fazanterie met een
diapresentatie handelend over:
De opvoeding van onze grootouders omstreeks 1900.
Op 28 april togen tachtig leden van Paulus richting
Grote Kerk in Breda.
Laurens Siebers stelde t.b.v. de leden van Paulus de
kerk en de toren open.
Voor de tweede maal werd op 30 juni tijdens Anno 1920
te Bavel met succes "Schatten bij Paulus" georganiseerd.
BRIEVEN VAN PAULUS
In afgelopen veren .i _gingsjaar zijn de Brieven van Paulus
nummer 81 t/m 85 verschenen.
Een groot compliment voor de samenstellers hiervan.
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MUSEUM
Op Zondag 2 september 1990 waren voor de laatste maal
"Miniatuurkoetsen en Paardenbitten" te bewonderen .
Op 7 oktober werd de tentoonste lling van k erststallen
geopend. Deze tentoonstelling is tot en met augustus
te zien geweest.
Op 3 februari werd de wisseltentoonstelling over
Schutterijen in Nw.-Ginneken geopend.
Deze tentoonstelling is tot en met augustus te zien
geweest.
Het museum is in het afgelopen verenigingsjaar 28 maal
geopend geweest.
Elf maal op de le zondag van de maand en 17 maal voor
groepen, verenigingen en scholen.

- Wethouder Jan van der Westerlaken zaagt een koker open.
Omroep Brabant regiseert de arbeid.
v.l.n . r . :Jan Grauwmans, Joep van Dun, ?, Kees van Alphen,
Jan van der Westerlaken, journaliste Omroep Brabant
(half zichtbaar) en Ben Martens
foto· Jac Bax

DRIE OORKONDEN OPGE.GRAVEN IN HEI' ULVENHOUTSE BOS
door Jan van der Weste rlaken
Tijdens de boomplant.dag vertelde Chris t Wirk e n mij dat
het met de prinsessebomen aan de Prinsessepad erg slecht
gesteld was.
Volgens hem waren ze in de loop der tijd allemaal gesneuveld.
Alle en de Julianaboom die in 1909 geplant is staat nog
overeind en ook · de Wilhelminaboom aan het Kroningspad staat
nog in volle glorie te pronken.
Ergens in het bos zou nog een Bernhardboom staan, maar
geen mens weet waar en of hij nog leeft..
Langzamerhand is toen het idee geboren om de prinsessebomen opnieuw te planten in het kader van de oproep van
koningin Beatrix: iedereen plant een boom .
Kees van Alphen als districtshoofd van het Staatsbosbeheer
in het district de Baronie stelde voor om dat samen met
mij te organiseren.
Toen kwam bij mij het beeld op van hoe dat plant.en vroeger
ging.
Wij gingen dan met de hele school naar het Prinsessepad
waar dan de burgemeester en de houtvester van de houtvesterij Breda samen een loden koker in het plant.gat legden
en daarop een eikeboom plantten.
Als schooljongen ben ik altijd erg nieuwsgierig geweest
wat er in die loden kokers nu eigenlijk in zat.
Ik besefte dat er nu de gelegenheid was om daar achter
te komen.
Kees was meteen enthousiast en zo gingen we dan op donderdag 19 september om 9 uu r met.e e n met een graafmachine
en een aantal b ela ngstellenden aan de slag.
Op de plaats waar we ons nog vaag iets konden herinneren
en met als baken de Julianaboom vonden we vijf oude
boomstronken in de grond.
Eén met palen en prikkeldraad er nog omheen.
Dàt moest er een zijn. De graafma c hine trok de stronk eruit, de metaaldetector piepte bij het leven .
Dat moest. raak zijn. Maar er werden alleen stukjes prikkeldraad gevonden. Ook bij de tweede boomstronk werd er bot
gevangen .
Teleurstelling alom. Dan de derde stronk er uitgetrokken
en jawel hoor. Tussen de wortels zat een verwrongen koker .
Nadat hij opengezaagd was kwam er een oorkonde uit 1948
uit. De boom was geplant ter gelegenheid van de troonsafstand van koningin Wilhelmina en de troonsbesti j ging
van Juliana . Bij de volgende stronk weer raak.
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Nu de oorkonde uit 1947 t.g.v. de geboorte van Christina.
Iedereen raakte enthousia st. De vijfde stronk leverde
de oorkonde op die ingegraven was bij de geboorte van
Prinses Beatrix. De stronken die binnen de greppel lagen
waren op . Zou er een systeem in het planten te ontdekken
zijn?
Er waren geen aanknopingspunten. Het werd zoeken naar
een speld in de hooiberg oftewel een koker in het
Ulvenhoutse Bos. Er werden nog een paar pogingen ondernomen maar Irene(1 939) en Marijke(1943?) bleven zoek.
om elf uur werden de werkzaamheden gestaakt. Tevreden
ging iedereen huiswaarts. Binnenkort zijn de kokers en
de oorkonden in het Paulus museum te bezichtigen en in
november zullen er nieuwe prinsessebomen geplant worden.
Een traditie wordt in ere hersteld!
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OPEN MONUMENTENDAG 1991
door Jac Jespers
Op zaterdag 14 september jl. precies om 2 uur, werd onder
de pas gerestaureerde kerktoren van Bavel gestopt met de
Se Monumentendag in Nieuw-Ginneken.
Het fietsende gezelschap was weliswaar iets klein e r dan vorig
jaar maar vol goede moed want de weersomstandigheden waren anders dan vorig jaar - uitstekend.
Toch was de fietstocht van dit jaar bedoeld als een vervolg
op de landgoederentocht van vorig jaar.
Werden toen Anneville, Valkenberg, Hondsdonk en Luchtenburg
nader bekeken, deze keer zou een bezoek worden gebracht
aan de twee resterende landgoederen in onze gemeente,
De Grote Ypelaar en De Kleine Ypelaar.
In het centrum van Bavel werd allereerst halt gehouden
op het oude kerkhof, waar vanaf 1488 de oude Brigidakerk
heeft gestaan.
Op deze begraafplaats, die korte tijd geleden door de
gemeente is opgeknapt, werd vooral st il gestaan bij de
gerenoveerde graven van de familie de Bruyn, die zo'n
opvallende plaats aan de straatkant hebben gekregen.
Vooral op de graven van dr. J. de Bruyn en zijn zoon
mr. Arnout de Bruyn werd, vanwege hun betekenis van het
huidige landgoed "De Kleine Ypelaar" speciale aandacht
gevestigd.
Vervolgens ging de tocht in de Kerkstraat naar "d e Kop
van Bavel" waar gestopt werd bij enige rijks- en andere
monumenten.
In "Groot Ypelaar" stond de deur al wagen wijd voor ons
open en kon het gebouw van top tot teen bekeken worden.
Ook werd natuurlijk 'n bezoek gebracht aan de eeuwenoude
tuin gelegen achter het vroegere kasteel.
Op "Kl ein Ypelaar". het domein van de Paters H. Hart en,
stond de koffie al klaar. In twee groepen werd ook hier
rondgewandeld in de uitgestrekte tuin met zijn vijve~
ijskelder, begraafplaats en, niet in 't minst, met zijn
bijzondere vegetatie.
Door een van de paters werd gewezen op de merkwaardige
combinatie van moerascypres-treurbeuk-wellingtonia, die
ook op 'n paar andere plaatsen in Nederland is terug te
vinden , zoals in de voortuin van het Laurensziekenhuis.
Tenslotte werd het gezelschap rondgeleid in de oude
en de nieuwe gebouwen van "De Kleine Ypelaar", van
binnenuit bezien een geslaagde combinatie van 19e en
20e eeuwe architectuur.
Een afsluiting van een tocht langs zes eeuwenoude
landgoederen in één gemeente.
Waar elders in Nederland is dit nog mogelijk?
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'T HUIJS DAASOONK IN DE BARONIJE VAN BREDA 1671
door Karel Leenders
Bij het artikel over het kasteel van Daasdonk van
Jan van der Westerlaken, dat in de reeks "Monumenten
in Nieuw-Ginneken" verscheen in Brieven van Paulus 1)
staat een tekening van het kasteel afgebeeld met de
titel "'t huijs Daasdonk in de baronije van Breda
1671". De tekening is niet gesigneerd, zodat de tekenaar onbekend blijft.
Toch heb ik een sterk vermoeden dat Jacob Stellingwerff
de auteur is. Van zijn hand zijn twee tekeningen bekend
uit Princenhage, van Gageldonk 1694 en van De Emer 1652.
Die tekeningen zijn van zelfde aard en zijn evenals
die van Daasdonk niet goed in overeenstemming te brengen
met wat we verder van de afgebeelde gebouwen weten.
Bij Jacob Stellingwerff is de dat overigens niet zo verwonderlijk.
Alhoewel hij beweerde steeds "naar het leven" te tekenen,
leerde een verkenning van de grote collectie van zijn
werk op het gemeentearchief van Amsterdam heel anders.
Naar het leven getekende tekeningen beslaan er de enorme
periode van eind 15e eeuw tot enkele dagen na zijn dood
in 1756.

Huis Ü•w:.;<lunk in 1671 <loor een onbekende tekenaar. Pen en penseel in bruin

en grijs.
llillliud1cck NoorJlm1b;111t.~ Gcnooischap,
's·HertugcnboM:h.
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Dat moet· to c h een soort Methusalem geweest zijn!
Bovendien ble e k dat hij, althans in Amsterdam, heel wat
tekeningen maakte aan de hand van bestaande oudere afbeeldingen. Doordat foto's van de afbeeldingen er ge ordend per s traat opgeborgen zijn , zitten de " originelen"
en Stellingwerffs kopieën er vaak pal naast elkaar in
de bak!
Het meest typisch is de, ook naar een oudere afbeelding
gema a kte, laatste tekening.
Deze dat ee rt kort na de dood van Ste~lingwerff en geeft
ee n uitvoerig begrafenisceremonieel weer als een soort
stripverhaal. Het is alsof de tekenaar zijn einde voelde
naderen en zijn eigen begrafenis "naar het leven" heeft
willen verbeelden.
Alleen was hij wat te optimistisch over de lengte van
zijn levensadem ... Jacob komt trouwens toch uit een
merkwaardig geslacht: zijn vader kunt u nog gaan bewonderen in de gedaante van een der mummies in Wieuwerd
in Friesland.
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Nu ik toch over Daasdonk bezig ben nog even iets anders.
Bij monumentenzorg denken we vooral aan gebouwen.
Het is al heel bijzonder als reeds verdwenen gebouwen,
zoals Daasdonk, nog in de beschouwingen worden betrokken.
Maar we kijken te gemakkelijk heen over landschappelijke
monumenten!
Zo heeft vermoedelijk de heer Lauder bij Daasdonk een
grootschalige landgoedstructuur laten aanleggen , met
een dreef die vanuit de voordeur van het kasteel over
de hei recht op de (inmiddels verdwenen oude) toren
van Rijsbergen uitzag. Deze dreef kwam uit bij de
Drie Zwaantjes. Loodrecht op deze korte dreef werd
een lange dreef aangelegd. Deze is niet minder dan
1610 meter lang: juist een Engelse mijl !
Ik kan me alleen niet voorstellen dat een Schot zich een
Engelse mijl liet aanmeten, maar de dreef is onmiskenbaar
zo lang.
In het landschap tekenen beide lijnen zich nog steeds af.
Ook andere lijnen uit de aanleg van omstreeks 1700 zijn
nog te herkennen. Het is wenselijk dat ze mede als monument
gezien worden en zo mogelijk opgewaardeerd worden door aanvulling van de (dreef)beplanting en herstel van de dreeffunctie, bij voorkeur voor wandelaars of fietsers.
Uiteindelijk zijn er weinig landgoederen die zich zo'n
grote landgoedaanleg konden veroorloven. Het trotse kasteel dat Pronk in 1729 tekende past heel goed in zo'n
omgeving.

1) Zie Brieven van Paulus 85 p . 204-216
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IN NIEUW-GINNEKEN (4)
door Jan van der Westerlaken

M)NUMENI'EN

Bijzondere Grafzerken op het oude kerkhof in Bavel
Op open monumentendag 1991 hebben een aantal leden van
d e heemkundekring o.a. een bezoek gebracht aan het inmiddels gesloten kerkhof van Bavel.
Dit jaar heeft de gemeente Nieuw-Ginneken het kerkhof,
waarvan het al een aantal jaren eigenaar is, een opknapbeurt gegeven. Zo is er een klinkerpad aangelegd vanaf
de Kerk straa t naar het dodenhuisje dat gebouwd is op de
plaats waar vroeger de oude Brigadakerk gestaan heeft,
die in 1888 afgebroken is.
Ook is de muurs c hilder ing aan de voorzijde van het dodenhuisje door Jan de Koning pra c htig gerestaureerd.
Op de schild er in g is te lezen: Ego sum resurrectio et
v ita. Ik ben de verrijzenis en het leven. Onder deze
tekst i s de verr ijzenis van Christus uitgebeeld.
Tegen de buitenmuur van het lijkenhuisje zijn een zestal
o ud e grafzerken geplaatst. De drie oudste grafzerken
hebben betrekking op lede n van de familie Lips en hun
aanverwa nten en zijn waars c hijn l ijk afk omstig uit de
o ude kerk.
De drie n egent i ende-eeuwse grafzerken zijn de grafzerken
van twee pastoors e n een kapelaan uit Bavel.

Anna Rombout
Jan Lubs

+

1561

Op de oudste grafzerk, op de schets genummerd 1, is in
het midd en een wapenschild afgebeeld en in de rand is de
vo lgend e tekst uitgebeit eld:
(boven)
Hier is begrave n Anna Rombout
(rechts)
J an Lubs' d oc hter, wijlen Hendrick Geijsbr.
(onder )
Meeu s zijn huisvr. sterf
(links)
An XVc LXI den XXVI dach januarius
In hedendaags Nederlands staat er:
Hi er ligt begraven Ann a Lubs
(doc hter van Ro mbo ut Jan Lubs)
en gehuwd geweest met Hendrik Grijsbrec ht Meeus
Zij i s op 26 j a nuari 1561 gestorven.

- Het monumentale
kerkhof van Bavel
toto ' s:Jan Grauwmans

Volgens authentieke ak te n heeft deze grafzerk betrekking
op Anna Lips dochter van Rombout Lips, sc hepen van
Ginneken en Ba vel (155 2) en Ma ria van Heerl. Zij was de
weduwe van H e nri c~ Grijsbrecht Me e us Brocx , zoon van
Gijsbrecht Brocx en Henr i ca van der Mole n.
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Op grafzerk nro. 2 staat in het midden eveneens een
wapenschild afgebeeld en staat in de rand uitgebeiteld.
(rechtsboven)
Hier leyt
(rechts)
begraven Anna Niclaes dochter van den
Poel
(onder)
huysfrou van Jan Mie
(links)
hiel Rombout Lips sij sterf opten
27 dach octobris anno 1614.

,
'
.,

,
f
,2.

Anna Niclaes dochter
v.d. Poel

+

1614

Rombout Jan Lips

+ 1624

Jenneken Adriaansen
van Alphen

+

1620

Adriaan Rombout Jan
Lups

+

1652

Anna van den Poel was dus de dochter
Poel, die volgens oude akten vorster
en Bavel.
Haar echtgenoot, Jan Michiel Rombout
van Ginneken en Bavel en overleed in

van Niclaes van den
was in Ginneken
Lips was schepen
1625.

Ook op grafzerk nr. 3 staat een wapenschild. In de rand
staat:
(boven)
Hier leit begraven Ro
(rechts)
mbout Jan Lips sterf den
september 1624 ende sin huysvr.
ouwe Jenneken Adriaen
(onder)
(rechts)
sen van Alphen, is gestorven den
VII mey anno 1620
(midden onder
ende Adriaen Rombout
Jan Lips sone sterf den
Adriaen Lips was brouwer en poorter van Breda.
Hij huwde te Bavel Catharina Aert Peter Eijckmans.
Gezien het wapen op de zerk is het mogelijk dat zijn
vader Rombout Jan Lips landmeter was.
Het geslacht Lips in Bavel
Het is mogelijk dat deze familie zijn naam ontleend heeft
aan een middeleeuwse stamvader met de voornaam Lubbrecht
of Liebrecht . .
Het feit dat de drie grafzerken op het oude kerkhof van
Bavel, die een wapen dragen, alle op deze familie betrekking hebben, wijst erop dat zij destijds tot de notabelen
van deze plaats moeten hebben behoord.
Tussen de vijftiende en de zeventiende eeuw vinden we
dan ook verschillende leden van deze familie in de schepenband van Ginneken en Bavel.
Tussen 1526 en 1543 vinden we Jacob Janszn. Lips als
Schepene in Ginneken en Bavel.

27

26

Zo had Jan Lips die omstreeks 1390 geboren moet zijn
en "op den Leeghen Eijckbergh" te Bavel woonde een aantal kinderen waaronder Rombout Janszn. Lips die van
1499-1503 Schepen van Ginneken en Bavel was en ook
"op den Leeghen Eijckbergh" woonde.

Pastoors en kapelaan
Op grafzerk nr. 4 vinden we de volgende latijnse tekst e n
en afkortingen
D. 0. M.

et pie memorie
revermi dni
Wilhelmi Cornelii van Eekelen
parochi ecclesie B: M: V:
de Bavel
Quam per annos 34 rexit
obiit 6 augt 1881
anno etatis 83
R. I. P.

- De schildering vóór
de restauratie.

Lt.

v.

Wilh, ·c o rn. Ee k e len
p astoor

+ 188 1

(D.O.M.= Deo Optimo Maximo)
(reverdissimi is afgekort tot revermi en domini tot dni)
Vrij vertaald staat er:
Aan de allerhoogste God en
tot vrome gedachtenis
aan de zeereerwaarde heer
Willem Cornelis van .Eekelen
van de paroc hie van de H. Maagd Maria
te Bavel
welke hij gedurende 34 jaar heeft bestuurd
overleden 6 augustus 1881
op 83 jarige leeftijd
Dat hij moge rusten in vrede
Wilhelmus Cornelius van Eekelen was geboren 29 juni 1799
in Nispen en was zoon van Petrus Wilhelmus van Eekelen
en Maria Catharina Lemmens.
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Onder de kelk vinden we op grafzerk nr. 5 de volgende
latijnse tekst:
D. O. M.
et
piae memoriae
rdi dni Francisci Antonii Loenen
Bredani
sa c el l ani hujus parochiae
pietat e mansuetudine zelo
Carus hominibus
Ca r i o r autem Deo
Ad quem
ev i v i s s empe r victurus decessit
Br edae
VIII id oc t o bris an dni MDCCCLXXX IV
a e t s ua e anno XXXV cum V men s
R.

De stene n v an pastoo r
Co rn el i s Leijten ~ 1892 ( L )
en Rombout J an Li p s
(R)

)

Frans Ant. Loenen
ka p elaa n

t

188 9

Co rn. Le ijt e n
Pa s t oo r

+

1892

I.

P.

Aan de alle r h o ogste God
en
t ot v rome g e da c htenis aan
d e e e rwaarde heer Frans Antoon Loenen
uit Breda
Kapelaan in d e ze parochie
die om zijn godsvrucht,
zachtzinnigheid e n ijver
dierbaar wa s aan de mensen
Maar nog di erb aa rd e r is aan God
naar wie
hij uit de levenden als overwinnaar i s heengegaan
te Breda
op 18 oktober 18 89
in het 35e j a ar van zijn leven
Rust in vrede

Francis c us Antonius Loenen in 1854 geboren te
Breda was de zoo n van Johannes Loonen en Maria
Johanna de Le e uw e n i s ingeschreven op 23 februari
18 87 vanuit Aard e nbu r g.
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Op de laatste grafzerk vinden we de volgende tekst'.
D . O. M.

et
pie memorie
rev. adm dni Corn. Leijten
Natu Hage Principis
Qui per annos XXXII in Eede
per duos in Bavel
Fuit
omnibus ovibus suis
Pastor vere bonus
obiit in Bavel
Anno dni MDCCCLXXXXII
Etatis sue Tere LXX
R. I. P ..

KERK STRAAT

KERK - HOF

Ego sum resurrectie
et vita

Frans Ant. Loonen

Wilh. Corn. v. Eekele
pastoor

+

kapelaan

1881

t

1889

Anna Niclaes dochter

Anna Rombout
Jan Lubs

+

v.d. Poel

1561

Corn. Leijten
Pastoor

t

1892

Rombout Jan Lips

+

1614

+ 1624

Jenneken Adriaansen
van Alphen

+

1620

Adriaan Rombout Jan
Lups

+

1652

Aan God de allerhoogste lof
en
tot vrome gedachtnis
aan de zeer eerwaarde Heer Corn. Leijten
geboren in Princenhage
geduren 32 jaar in Eede
en 2 jaar in Bavel
Hij was
voor al zijn schapen
een waarlijk goede herder
Hij is gestorven in Bavel
in het jaar onzes Heren 1892
in het 70e jaar van zijn leven
Rust in vrede
Cornelis Leijten was op 17 september 1817 geboren
in Princenhage als zoon van Franciscus Leijten en
Margaretha Schipperen. Hij was op 8 juli 1885 ingeschreven vanuit Eede.
Voor alle duidelijkheid nog wat feiten uit deze periode.
Willem van Eekelen is pastoor in Bavel geweest van 1847
tot 1881. Zijn opvolger was Petrus Leijten, die pastoor
geweest is van 1881-1885. In dat laatste jaar is hij
begonnen met de bouw van de nieuwe kerk en is kort
daarna bisschop van Breda geworden.
Hij werd opgevolgd als pastoor in Bavel door Cornelus
Leijten die pastoor geweest is van 1885-1887.
In 1887 wordt de nieuwe parochiekerk van Bavel door
Mgr. Petrus Leijten, die als pastoor met de bouw
begonnen was, plechtig geconsacreerd.
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Een zestal grafzerken die twee verschillende peri odes
uit de Bavelse geschiedenis beslaan en bij nade r inzien
best de moeite waard zijn om ze wat beter te bekijken.

REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (7)
door Christ Buiks
Nog geen veepest onder het rundvee in 1744
Als er in het land veepes t of een andere besmettelijke
veeziekte uitbrak , moest iedereen die veel wilde vervoeren van de ene plaats naar de andere een certificaat , een soort paspoort halen voor dat vee .
Daarin moest dan zwart op wit staan dat het vee afkomstig was uit een " gezonde " stal of een niet-besmet dorp.
Clemens Wouter van Caster, wonend onder Hage , had bij
Jan Kermans uit Galder twee muntige (=ni et-drachtige)
runderen gekocht. Schepenen van Ginneken verklaren dat
onder het vee in Ginneken geen ziekte heerste. R72, f215.
Niet alleen bij verkoop was zo ' n b ewijs nodig , maar ook
bij het stouwe n v an vee naar de vruc htbare weidegronden
onder Holland: Klundert , Zevenbergen, Moe rd ijk, Ra amsdonk etc . Vaak wordt dan ook nog een soort signalement
van de betrokken dieren gegeven . De weduwe van Co rnelis Jan Roovers wilde van uit Ginneken onder de Hage
een zestal beesten in de "tommet" brengen.

Bron archief Herman Di rven .

Het ware n: " een bruyne bleere (=blaar) stier, een swarte
koij(=koe), een swart bleere veers, twee rooye veersen
en een root veersken(veers =vaars) . R72 , f219 .
Zo volgen er nog tientallen akten over verkoop en stouwen
van vee, waardoor een aard ig overzicht van de kleuraftekening van het toenmalige rundvee verkrege n kan worden.
Verhuur van de hoeve Valkenberg,

- De door Jan de Koning schitterend gerestaureerde schildering .
foto: Jan Grauwmans

1662

Voor d e heeren Damis ianssen en de Jo .r J ohan vander Straten
Schepenen in Breda, quamen Me Vrouwe Maria andre weduwe
wijlen d ' heer Quartiermeester generae l ende Ritmr. Anthonis
Crocq saliger met Jo.r Johan de Vi llegas , Corneth, haeren
schoonsone als haeren gecoren vooght ende assistent in d esen
ter eenre, dese l ve betekent verhu ert ende Jan corneli s Leyten ,
woonende inde haeghe t er andere sijden , die b e kende gehuert
te hebbe n haer Vrouwe Crocq qualitate qua Groote hoeve , l ande rijen ende erffenisse genaemt de hoeve , die bij Anthonis Gestelaers , Adriaen Reijnvaen ende Vro uwe verhuerdersse besaeijt
ende gebruijckt sijn geweest met een gedeelte inden hoff
tot des hue rders nootdruft. Voorts sal den huerma n oock vande
huysingen bewoonen end e tot sijnen gebruijcke hebben de twee
keuckens met een camerken metten voorsten kelder ende den
corensolder omtrent den stalle , oock de achterhuijsinge ende
sta llinge daer aengehoorende met den missum ende de groote
schuere opde selve hoeve.
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WIE ZIJN DIT? ( 3)

door Kees Leijten
Pratend over de foto met Lourdesgangers (zie B.v.P. 85
p. 234) en zoekend naar de namen diepte Nel van den BergDiepstraten een fraaie prent op uit het fotokistje van
haar moeder.
De dames, die de kerk gaan schoonmaken.
De foto zou dateren uit ± 1935.
Nel kende drie personen van de foto:
Anna Emmen (haar moeder); Cor van Nijnatten en Louise
Serraris (Louiske van de Pastoor).
Kent U de andere drie?
Geeft even aan mij door op 'n briefje of per telefoon
(61.27.42).

1.
2.

3. Louise Serraris
4. Cor van Nijnatten
5.
6. Anna Emmen

De Kapelaan op de foto in deel 85 (p. 220) is volgens
ons bestuurslid Wim Langen:Kapelaan Remme
Ook andere namen kwamen binnen.
Wim is echter zeker van z'n zaak.
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VERSCHENEN (44)

door Kees Ieijten

•

Bovendonk van Uithof tot Seminarie
Op vrijdag 10 mei presenteerde heemkundekring "De Honderd
Hoeven" uit Hoeven zijn zesde jaarboek over Bovendonk,
het vroegere Groot-Seminarie van het Bisdom Breda.
Thans is er o.m. de priesteropleiding nieuwe stijl in
gevestigd.
Een vlot leesbaar boek over de geschiedenis van een huis.
Uitvoerig zijn er ook de Nieuwginnekense bisschoppen
Joannes van Hooydonk en Antonius van Dijk in behandeld.

Bovencionk van Uithof tot Seminarie,

uitgave

1991.
Heemkundekring Honderd Hoeve

f 25,--.

KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS (S)
sarrengeste ld door Jan Grauwrrans
Januari

1. Met veel v uurwerk wordt ook in Nieuw-Ginneken
het nieuwe jaar ingeluid.
2. Traditio nele nieuwjaar sb ij eenkomst in de hal
van het Gemeentehuis. Het muzikale gedeelte
werd dit jaar verzorgd door harmonie Caecilia
uit Bavel.
5 . In het Mariakapelleke aan de Dorpstra at in
Ulvenhout wordt dankzij inspanning van o . a .
Henk Mulder een nieuw Mariabeeld geplaatst.
6. Veldloop en wielercross in Bavel.
Ni e uwjaars concert van harmonie Co nstantia.
Pau l us houdt nieuwjaarsontvangst in het
museum.
De Kerststallententoonstelling wordt gesloten.

50 JAAR GEANNEXEERD
door Kees Ieijten
Vijftig jaar geleden voerde de gemeente Ginneken
en Bavel een hevige strijd om niet geannexeerd te
worden, een strijd, die zich thans in Nieuw-Ginneken
herhaalt en gaat herhalen.
Thans doet zich het wonderlijke feit voor dat Ginneken
feest gaat vieren over 50 jaar overheersing door Breda.
Dat zal wel ingegeven zijn door de gedachte die in
Ginneken sterk leeft "Feest als je kunt feesten".
Het feest, dat ingeluid wordt in Ulvenhout op vrijdag
27 december in zaal De Harmonie krijgt zijn hoogtepunt in de feestweek van vrijdag 15 mei tot en met
zondag 24 mei.
In de feestweek zal Paulus gebruiksvoorwerpen uit het
begin van deze eeuw exposeren onder de titel "Terug
naar vroeger" in de zaal van Viandenlaan 3 . ·

7. In verband met verbouw van het gemeentehuis
vergadert de commissie Welzijn in de Pekhoeve.
11. Jan van Boxel neemt afscheid van de Rosmolen.
13. Spetterfes tival in Zaal De Harmonie.
17. Om 0 . 30 uur uitbreken van de Golfoorlog.
"Dessert Storm "
18. In Bavel viert men 3 dagen feest .
De Carnavalsvereniging "De Baviaonen" bestaat
33 jaar.
19. Ac ht Schutter ijen uit Nieuw-Ginn eken richten
in het museum een mooie tentoonstelling in .
21. Rinus Rasenberg treedt op voor 'n volle zaal
Paulusleden als de zingende vee-arts.
22. De provincie N. Brabant geeft een eerste
voorzet voor herindeling van gemeenten in
het gebied rond Breda.
I n de contourennota staan de ui tga n gsp unt e n.
Gemee nte rond grote steden mog e n vrezen voor

hun voortbestaa n.
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19. Comité Ni e uw-G inneken 50 houdt vergadering met
verenigi nge n uit N.G. over aktiviteiten bij
het 50 jaar bestaan van de gemeente in 1992.

24. Offiële oplevering van de zogenaamde aanleunwoningen bij de Donk.
De voorzitter van woningbouwvereniging St. Laurentius dhr. R. Pegel metselt een gedenksteen in.

21 . Plan Konijnenberg gepresenteerd met betrekking
tot de gemeente lijke herindeling rond Breda.

24/25. In Bavel brengen Oud KPJers het toneelstuk
"Goud en dagen" op de planken.
29. Gouden bruidspaar Vissers-van der Velden in
Bavel.
· 29. Ondertekenen van het convenant Chaamse Bekenstelsel door staatssecr. Gabor - gedeputeerde Welschen,
de heren Van der Velden en Van Zeeland respectievelijk burgemeester van Nieuw-Ginneken en Chaam en
de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap de heer
Van der Weijde.

Februari

Ma art

1. Ons lid Baron J.W. de Constant Rebecqu e overlijdt
op 63 jarige lee ftijd.
6 . Prov in c iale State n verkiezingen.
Het CDA- lid Arie van Harten uit Ul venhout wordt
Statenlid .

1. Invoering van de trein-taxi voor Ulvenhout en
Bavel.
2. Sauwelavond in Ulvenhout.
3. Opening van een expositie over de Nieuw-Ginnekense
Schutterijen in het museum van Paulus.
De Nederlandse jeugdkampioen handboog Frank Jansen
Ulvenho ut "s c hiet" de expositie open.
6. Historis c h eerste gesprek tussen de gemeenten
Nw. Ginneken, Chaam, Baarle Nassau en Alphen en
Riel om te komen tot de vorming van één grote
groene gemeente.

7 en 8. We worden geplaagd met hevige sneeuwval.
8. Jan en Corry Goethals uit Galder ontvangen uit
handen van Carna'!alsprins Jos de Eerste , "de
Bosratiaon". Een onderscheiding voor mensen
die zic h onderscheiden op soc.- en cultureel
gebied in de gemeente Nieuw-Ginneken.
8. Overkoepelende vrouwen orga ni sa tie in NieuwGinneken opger i c ht. Bundeling van 6 vrouwenorganisaties.
8-9-10-11 12.
Carnaval in Ni euw-Ginneken.
10. Geslaagde optochte n in Nw. -Ginneken.
11 . Bredase optoc ht weggesneeuwd.

26 . De raadsvergadering wordt gehouden in de Pekhoeve
dit in verband met de ve rbouwing van het gemeentehuis.
Tevens wordt afscheid genomen van de fractievoorzitter van het CDA, de heer Van Harten.
Ben Ma rte ns volgt hem op in de Ni euwginnekense
gemeenteraad.
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9. Basisschool "De Tweeschaar" uit Bavel houdt een
Pandamarkt. De opbrengst van f 4274 , 60 is bestemd
voor het Wereldnatuurfonds.

29. Braderie in Ulvenhout.
Koninklijke onderscheidingen waren er voor:
Dhr. J. van Gils (ridder), Dhr. A. Bruininks
(zilver) en Dhr. G. Hilderink (ridder) allen
uit Bavel.
Dhr. P. Bon(officier), Dhr. M. Kramer en Dhr.
A. Vermeulen (officier) .

10. Speciale kerkdienst in Bervormde Kerk te Ginneken
ter gelegenheid van het 350 jaar bestaan hiervan.
18. Heropening van de verbouwde slagerij Denissen in
Ulvenhout.
Het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken is vanaf
vandaag telefonisch te bereiken onder een nieuw
nummer. Het nummer is 107700.
Lezing bij Paulus over vervoer in de Kempen in de
vorige eeuw. Spreker is Lode Jordaens.
20. Gedeputeerde de Geus geeft het startsein voor de
herinrichting van de Dorpstraat/Molenstraat in
Ulvenhout.
22. Cie Wagemans wordt door de buurtbewoners met paard
en wagen naar De Donk vervoerd.

30. Oranjefeesten in de diverse dorpen.

Mei

4. Herdenkingsdienst in de hal van het gemeentehuis.
Het jongerenkoor uit Ulvenhout o . l.v . Bart Sperber
verzorgde het concert .
9. Traditioneel dauwtrappen.
12. Bavels spektakel (Wielerronde)
14. Officiële start van de Superloterij t.b.v. de
kerk in Bavel . De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de kerk.
18. Gouden bruidspaar Oomen-de Brouwer te Ulvenhout.

April

1. Geslaagde aprilmop van het weekblad van NieuwGinneken.Wethouder Rops zou zich per parachute
laten neerdalen boven de Pekhoeve.
Er was best veel belangstelling.
3. Gehandicapten uit Zakopane brengen een bezoek
aan de Efteling.

20. Gouden bruidspaar Rops-Jansen te Ulvenhout.
24-25-26. Festiviteiten i . v.m . de viering van het 25-jarig
bestaan van de KPJ Bavel
Officiële opening kinderdagverblijf De Dribbel te
Bavel.
Ghana manifestatie in de Rosmolenschool.

17. Gouden bruidspaar Wijngaarts-Buijks in Ulvenhout.
22. Diamanten bruidspaar Van Ginneken-Verschuren in
de Donk.
20 Lindebomen uit de Dorpstraat worden verplaatst
naar Bavel in de buurt van De Carroussel en naar
de Slotlaan in Ulvenhout.
23. De gemeenteraad vergadert in de hal van het gemeentehuis, omdat de raadszaal nog niet verbouwd is.
25. De gemeente Nieuw-Ginneken neemt deel aan de
NCRV-kwis "Heer en Meester". Het panel bestond
uit burg. Van der Velden, Jan van der Westerlaken en Letta Karskens.

28. Eerste raadsvergadering in de vernieuwde raadszaal.
De heer J. Coppens wordt met algemene stemmen
gekozen tot secretaris van de gemeente NieuwGinn e ken. Hij volgt de heer Nuijten op . Die m.i.v.
1 juli g e me ente-secretari s van de g e meente Deurne
wo rdt
31. Laat s te d a g van de avondvierdaagse van Nieuw-Ginneken.
Er waren 550 de e lnemers.
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3. De raad van elf uit Bavel neemt afscheid van
Rinus Giesbergen. Rinus wordt tot Ere-baviaon
benoemd. 31 Jaar was Rinus lid van de raad.
10. Mevrouw Platzbeecker uit Ulvenhout ontvangt
de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje
Nassau.
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Speelgoed is
van alle tijden

15. Officiële heropening van het gemeentehuis.
Afscheid van de heer Nuijten.
Gemeente neemt nieuw logo in gebrui-k.
17. Gouden bruidspaar Dingemans-Van Oevelen in Ulvenhout.
Molenstraat voor alle verkeer afgesloten. Vrachtauto's lopen vast in De Beekhoek.
27. Heropening van de verbouwde/vernieuwde winkel
van Twan Jansen in Bavel.
28. Jan Soeterboek ontvangt de eremedaille in goud
in de orde van Oranje Nassau.
De heer
O.N.
29~30.

c.

de Put wordt officier in de orde van

Feesten Bavel Anno 1920.
Voor de 2e keer~Schatten bij Paulus~
Een groot succes met een schilderij van fl0.000,--

Speelgoed bestaat al heel lang. Uit ~gyptische kindergraven
van lang voor onze jaartelling zijn al houten beesten op
planken met wieltjes, tollen en stenen poppen tevoorschijn
gekomen. Het is moeilijk meer na te gaan, of kinderen ook
echt met die voorwerpen speelden, of dat het talismans
waren, gewijd aan de goden van de onderwereld, en meegegeven
aan de doden.
Maar dat ook Egyptische, Romeinse en Griekse kinderen al
speelden met speelgoed lijkt wel zeer waarschijnlijk.
Bij de Grieken en Romeinen was het bovendien gebruikelijk
dat meisjes hun speelgoed bewaarden tot aan hun huwelijk.
Op hun trouwdag wijdden zij dat dan aan godinnen van huwelijk, de liefde, de vruchtbaarheid, zoals Juno en Venus.
Jongens, op hun beurt, offerden de dag dat zij volwassen
werden, bijvoorbeeld tollen en hoepels aan goden van oorlogen en handel, zoals Jupiter en Mercurius, of Hermes
zoals die bij de Grieken heette.
In het volgende Griekse gedichte vind je hier iets over
Aan U wijd ik,

HEEMKUNDIG
Heiligen in _ de Weersvoorspelling (11)
Fruitmaand-Herfstmaand-September
Met Sint-Lambert zonneschijn (17/9)
Droog zal het komend voorjaar zijn.
Zaaimaand-Eikelmaand-Oktober
Een schoon nazomerken
Is Trezia's zomerken (15/10)
Vijf dagen zonneschijn
Om elkeen te verblij 'n.
Jachtmaand-Slachtmaand-November
Met Sint Lieven (12/11)
Komt men ons me t vorst gerieven.

o

Hermes, mijn
leren bal,
mijn palmhouten ratel
vol vreugd,
mijn drijftol en kooten , ontvang
hier het al.
Aan U wijd ik mijn speelgoed van
de jeugd.
In de Middeleeuwen verschilde speelgoed niet veel van
dat uit de Oudheid. Ook toen vormde de wereld-van-de
volwassenen een belangrijke inspiratiebron voor spelletjes en speelgoed. Het nabootsen van de wereld van de
volwassenen werd bovendien gezien als leerzaam, als een
voorbereiding op de volwassenheid.
Vóór 1600 werd speelgoed meestal thuis gemaakt, door
broers en vaders, of anders in een werkplaats door
pottenbakkers, houtdraaiers of metaalgieters.
Helaas is er maar weinig speelgoed uit die voorbije
perioden bewaard gebleven.

44
Het meeste is weggegooid, vergaan. Bij opgravingen,
zoals in Amsterdam op de plaats waar nu de Stopera
staat, wordt nog wel eens wat vroeg speelgoed teruggevonden. Vaak is het dan wel de vraag of een klein
kookpotje bijvoorbeeld, of een miniatuurpaardje, echt
gebruikt is als speelgoed.
Er is wel meer speelgoed bewaard gebleven van nà 1600.
Maar dat is mee sta 1 we 1 het duurdere speelgoed, waar
rijke kinderen mee speelden.
Lang niet alle voorwerpen die eruit zien als speelgoed,
waren bestemd om mee te spelen. Zij werden gebruikt
als pronkstukken, gemaakt voor de kinderen, maar ook
voor volwassenen: het zilveren speelgoed en de poppenhuizen, waarvan ook exemplaren te zien zijn in het
Rijksmuseum zijn daar voorbeelden van.
Tot 1600: afbeeldingen schaars
Afbeeldingen van spelende kinderen zijn tot de 16e
eeuw nog niet erg talrijk. Wel zijn er enkele illuminaties in handschriften, waarin je spelende kinderen
terug kunt vinden.
Maar eigenlijk werd alleen het kind Christus vaak afgebeeld.
Hierin kwam verandering in de loop van de 16de eeuw, met
de Renaissance. Er ontstond meer belangstelling voor de opvoeding van kinderen, en daarmee voor de kinderjaren in
het algemeen.
Kinderen werden agebeeld op familieportretten die kunstenaars
in opdracht schilderden.
Er werden soms zelfs portretten gemaakt van kinderen afzonderlijk. Kunstenaar gingen nu ook meer aandacht besteden aan
zaken die bij de kinderjaren horen, zoals aan speelgoed en
aan spelletjes. Na de Middeleeuwen zie je dan ook speelgoed
afgebeeld op schilderijen, prenten tegels en tapijten.
Die afbeeldingen en het nog bewaard gebleven speelgoed geven
er een beeld van, wèlk speelgoed kinderen hadden en welke
spelletjes zij speelden. Je vindt bijvoorbeeld hoepelende
kinderen op stadsgezichten, en kinderen op portretten met
poppen.
Speelgoed in massaproduktie
Na 1600 ontstond er een speelgoed-industrie, waar speelgoed
in grote hoeveelheden gemaakt werd.
De Duitse stad Neurenberg ontwikkelde zich tot het Europese
centrum voor de speelgoedhandel- en produktie.
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Tot de Reformatie hadden de vele houtsnijders in deze stad
zich beziggehouden met het snijden van religieuze beelden
voor de (katholieke) kerk. Maar na de kerkelijke hervormingen,
toen er dus een "markt" was weggevallen, waren zij gedwongen
hun beelden voor klanten te maken. In plaats van heiligenbeelden gingen zij nu houten poppen produceren, en later ook
ander speelgoed. Dit speelgoed werd niet alleen in Duitsland
verkocht, maar ook in andere Europese landen, zoals in Nederland. Dit speelgoed was toen echter nog erg kostbaar
en daarom voor de meeste mensen te duur. Kinderen van minder
rijke huize speelden nog steeds met eenvoudige, thuis-gemaakt
speelgoed. Ook kon goedkoper speelgoed gekocht worden bij
marskramers en bij speelgoedstalletjes op markten en kermissen.
Echte massaproduktie ontstond pas toen in de 19de eeuw de
produktie van het blikken speelgoed kon worden gemechaniseerd.
Het waren de goud- en zilversmeden en de uurwerk - en slotenmakers, die als eersten begonnen met het maken van mechanisch
en blikken speelgoed.
Tot de 19de eeuw werd blikken speelgoed door de blikslager
eerst met een schaar uit een plaat blik geknipt, dat
werd met een hamer om een mal in model geklopt, en daarna
met de hand beschilderd.
Aan het begin van de 19de eeuw kwam met het gebruik van de
stoommachine, de massaproduktie van goedkoop blikken speelgoed op gang. Bovendien kon het beschilderen-met-de-hand
in de tweede helft van de 19de eeuw worden vervangen door
lithografische kleurendruk.
Behalve dieren, clowns en
acrobaten werden zo ook stoommachines, treinen, auto's,
fietsen en vliegtuigen in het klein nagemaakt. Treinen
waren, en zijn nog steeds, populaire. Na de stoomtrein
en de opwindbare trein kwam ongeveer 100 jaar geleden de
elektrische trein. Het eerst elektrische treintje werd in
december 1887 in de handel gebracht. De grote produktiecentra ervan waren Frankrijk en Duitsland. Grote nog
steeds bestaande fabrikanten zoals Fleischmann en de
gebroeders Märklin, begonnen beide in de jaren '80 van
de 19de eeuw.
Tegenwoordig wordt er vrijwel niet meer met blikken speelgoed gespeeld, omdat het als onveilig beschouwd wordt.
Het is er nu alleen nog maar voor de sier.

Uit: Rijksmuseumkunstkrant.
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Speelgoed uit vervlogen jaren

Tentoonstelling voor het hele gezin
door Elly Zwijnenburg
Voor de zoveelste keer heeft de Heemkundekring Paulus
van Daesdonck ook nu weer een unieke tentoonstelling
in het museum weten te realiseren.
Deze keer is het onderwerp " oud speelgoed".
Een groot gedeelte ervan is eigendom van het speelgoedmuseum te Oosterhout, het andere deel is uit de eigen
collectie van Paulus van Daesdonk.
De expositie blijft tot 15 december in het museum en
dat is, zoals U weet , elke eerste zondagmiddag van de
maand open .

- Ben de Boer en Nellie Heemskerk steppen de tentoonstelling
o pen .
Daa rna spelen zij een spelle tj e " Mens erger je niet".
,fo!p~s

Jac

Bq

)(

Vice - voorzitter Kees Leijten verwelkomt de gasten bij
de opening van de tentoonstelling " Oud Speelgoed "
v.l . n.r.
Gerrie Jespers, vice- voorzitter Kees Leijten, Wethouder
Bob Zwijnenburg, bestuurslid Pieter van Hooydonk,
Ben de Boer en Nellie Heemskerk .

4B
Voo r: jong en oud
He
leuke van deze tentoonstelling is, dat niet alleen
de o ud eren, maar zeker ook de jeugd ervan zal genieten.
voor de ouderen is het één brok pure nostalgie en de
jongeren kijken hun ogen uit bij het zien van het spelmateriaal, waarmee hun ouders en grootouders zich vroeger
bezig hielden. Er staan werkelijk juweeltjes bij, o.a.
blikken speelgoed, altaartjes , prachtige porseleinen
serviesjes, gezelschapsspellen (met het aloude mens
erger je niet en ganzenbord en een origineel Engels
monopolyspel), een oud spoorwegenplacement met toebehoren, houten tollen , kegels en sleetjes, knikkertjes van klei , poppen en poppewagen , een kindertheater,
leitjes met griffels en griffeldoosjes, leesplankjes
en leesboekjes, echte ouderwetse teddyber:en en nog veel
meer . De tentoonstelling werd op zondag 1 september geopend door de speelgoedkenner bij uitstek Ben de Boer,
samen met Nel Heemskerk, eigenaresse van het speelgoedmuseum in Oosterhout.
Na een korte inleiding van vice-voorzitter Kees Leijt en
kwamen zij samen het museum ingestept , Nellie op een
ouderwets houten stepje en Ben op een moderne versie
ervan . Nadat zij gezellig samen een spelletje mens
erger je niet waren begonnen en met aansluitend een
klein toespraakje over de funktie van speelgoed ,
het samen (ouders en kinderen) spelletjes doen en het
nut van de Stichting Goed Speelgoed , verklaarde Ben
de Boer de tentoonstelling voor geopend. Onder de
gezellige tonen van nostalgische kinderliedjes,
gespeeld door Jan Soeterboek op zijn accordeon , kon
iedereen zic h vergapen aan het speelgoed dat voor
velen prettige herinneringen oproept.
Het is beslist de moeite waard , zowel voor Uzelf
als voor de kinderen , om binnenkort even binnen
te wi ppen bi j Pa u lus en ... heeft U nog iets u i t vervlogen jaren . . . nee m het mee voor Paulus .

UITSPRAAK (79)
Als leerlingen op school niet lastig zijn
zijn het geen jonge mensen.

pp.vm VAN

PAUI.m

la bet informatieblad voor de leden van de heemkundekring •paulus · van Daesdonck•
te Nieuw-Ginneken. Bet staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
let verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden
ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
Yroe<Jere &eerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
....ente Nieuw-Ginneken .
Waktie.
Waktie-adres
O..lagtekening
Lay-out

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

De heemkundekring •paulus van

Daesdonck•·~erd opc;ericht 3 april 1975 en koninklijk
erkend als vereniging op 25 november 1975 • . .
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568.

lekretariaat .
Bankrekening
Girorekening

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

IAdenadministratie
'Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
llUSEUM

Deheemkundekring heeft een ligen heemkundig ..useum op het adres Pennendijk 1.
Bet 1111seum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 u . en
voof groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
A.P.J .11. Luijten
Langen
W.A.
Verkooijen
A.M.M.

't Hofflandt
36
Kloosterstraat 46
Karkweg
2

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

llS'1WR

i:'ë."Y.d.

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Mee ren
l.J.M.
A.P.J.M . Luijten
Grauwmans
J.A.M.
Booydonk
P.J. v.
Verkooijen
A.M.M.
J.M.E.M. Jespers

C.J.M.
J.A. v .

"·"'·

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secret aris
Plnningmeester
2 penninq:ieester
technisch kol>rdinator
medew. Bavel
medew. Galder/Strijbeek
medew. Ulve:ihout

PUBLICATIES
1975 MOnumentenboekje
1977 Melen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen •De Hoop•
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantie
1982 David Tomkins ·
1983 Veldnamen 1-20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 Carnaval in Oud- en Nw. Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 TUssen Witte Wolk en Anneville
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester van Schermbeek

(1990)
(1991)
(1991)
(1989)
(1989)
(1990)
,1989)
(1990)
(1990)
(1991)

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

LIDMAATSCHAP
Bet verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus .
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus• uit.
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1991-1992 f 25,-- per jaar.

