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Nieuw- Ginneken , 15 Sp rokke l maand 1992 .

MARKANT .
Markante me nsen is e l ke gemeenschap rijk, ook de onze .
Louis Remeijsen , Cie Wagemans en Pieter van Hooijdonk
waren van die markante mensen in ons heem van wie we in
de afgelopen weken definitief afsc he id moesten nemen.
Louis Remeijsen , die een vooraanstaande plaats innam in
Strijbeek verhuisde in het voorjaar van 1991, 86 jaar
oud , naar het Withof in Ulvenhout , om daar samen met zijn
vrouw te gaan ge ni eten van een rustige oude dag .
In dit nummer de laa t ste bijdrage aan onze Brieven van
Paulus , die we van Louis nog krege n.
Cie Wagemans (93) nam in maart 1991 op grootse wijze
afscheid van Geersbroek en haar bloementuin om ruim een
half jaar later op de Donk te ove rlijden .
De Donk en het Witho f staan waar vroeger het s l otje Grimhuijsen stond .
Jan van der Westerlaken schrijft e r over en Jan Soeterboek bracht het met zijn vaardige hand weer t o t l even
in een f r aaie omslagtekening .
Op 1 februari namen we in een ove rvolle kerk te Bave l
afscheid van ons bestuurslid Pieter van Hooijdonk (~3) .
We zullen de wijsheid en fijne humor van Pi ete r missen
op onze maandeli j kse bestuursvergaderingen .
Evenal s Louis en Cie was Pieter voor onze kring en ons
heem zeer
MARKANT .
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heemkundekring

Een unieke gelegenheid om thuis nog eens rond te kijken
naar voorwerpen waar U wel eens wat meer over wilt weten.

PAULUS VAN DAESDONCI<
Nieuw-Ginneken

Dooimaand 1992.
Beste Heemvrienden,
De nieuwe zaal van Bruininks in Bavel was al weer bijna te
klein op de liedjes-avond van Paulus. Tot in de uiterste
hoeken zaten en stonden ongeveer 400 leden en adspirant-leden van de heemkundekring om het optreden van de Smartlappen en Ratatouille mee te beleven.
Er viel weer veel te genieten mede ook door de uitstekende
geluidsverzorging door Sound All In.
Liedjes en gebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar die
betrekking hadden op Nieuw-Ginneken passeerden de revue.
Heel knap werden teksten vaak aangepast aan de lokale situatie. Het uit tien man en één vrouw (Riny Polman) bestaande
gezelschap begon met liedjes uit de jaren veertig en eindigde met een toekomst-visie op de gemeente.
De H.Laurentius en de H.Brigida waren speciaal voor deze gelegenheid uit de hemel nedergedaald. Er was zelfs een Chinees
met een heel bijzondere kijk op de gemeente.
Riny, Ton, Jan, Jo, Jan, Wim, Herman, Jeroen, Roeland, Pieter
en Jan geweldig bedankt voor de onvergetelijke avond die
jullie ons bezorgd hebben.
Onder grote belangstelling heeft burgemeester Van der Velden
op 5 januari de tentoonstelling over 50 jaar Nieuw-Ginneken
in het museum geopend. Het was zo druk dat een aantal mensen
verklaarden nog eens terug te komen om de tentoonstelling
nog eens op hun gemak te komen bekijken.
De eerstvolgende mogelijkheid is op zondag 8 maart.
Op zondag 23 februari is er weer "Schatten bij Paulus".
Dit maal dus niet tijdens de manifestatie Bavel Anno 1920
maar in de stal van de Pekhoeve in Ulvenhout tussen 14.00
uur en 16.00 uur. Iedereen wordt dan weer in gelegenheid
gesteld zijn of haar "kunst of kitsch" te laten beoordelen
op ouderdom, waarde en waar het vandaan komt. Vijf deskundigen zijn aanwezig om uw sieraden, horloges, schilderijen,
vazen, borden, heemkundige voorwerpen en wat dies meer zij
te beoordelen.

Tenslotte komt weerman Johan Verschuren, bekend van Omroep Brabant, op maandag 16 maart in de Fazanterie een lezing geven hoe hij tot zijn weersvoorspelling komt. Hij
let vooral op de natuur om zich heen. Hoe gedragen de slakken zich, hoe is het gedrag van de vogels, ook windrichting en windkracht zijn van belang. Hij haalt zijn weersvoorspelling vooral uit de natuur en is daardoor een echte
natuurkenner geworden. Hij gaat ook in op de vraag of
weerspreuken ook altijd waarheidsgetrouw zijn. Het leven
rondom de boerderij speelt hierbij ook een rol en komt
dus aan de orde.
Johan Verschuren vindt zelf dat het een praatje onder elkaar moet worden. Een gezellige avond dus, waar we veel op
kunnen steken over het weer en de natuur. Aanvang 20.15 uur.
En U weet het: als U een goed plaatsje wilt hebben zorg dat
U op tijd bent.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Westerlaken
voorzitter.

ABONNEMENT BRABANTS HEEM.
Brabants Heem geeft als overkoepelende organisatie van
ruim 90 heemkunde kringen in Noord Brabant een tijdschrift
uit, dat vier maal per jaar verschijnt. De prijs bedraagt
f 23,50.
Indien U abonnee bent of abonnee wilt worden op dit tijdschrift wordt U verzocht f 23,50 te storten op het rekeningnummer van Paulus van Daesdonck (zie omslag achterin)
onder vermelding "Brabants Heem".
Wilt U een proefnummer?
In ons museum vindt U er een (gratis).

100
100 JAAR OPENBARE BIBLIOTHEKEN-
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AGENDA 1992 .

{68)

TENTOONSTELLING IN ULVENHOUT.
door J.van Halderen Verhoeven.

In 1992 wordt het feit herdacht dat de eerste openbare
bibliotheek 100 jaar gelden werd geopend. Dit was de
openbare bibliotheek van Utrecht. Al heel snel volgde
Dordrecht. Zij werden Openbare Leeszaal en Bibliotheek
genoemd .
Openbaar : voor iedereen toegankelijk, dit in tegenstelling tot speciale bibliotheken, zoals wetenschappelijke
bibliotheken of bedrijfsbibliotheken, waar niet iedereen
gebruik van kon maken.
Ulvenhout kreeg in 1964 een volwaardige openbare bibliotheek. Bavel vol gde in 1972 en de uitleenpost in Galder
werd in 1974 gerealiseerd.
De bibliotheken van Nieuw- Ginneken zullen een jaar lang
aandacht besteden aan het jubileumjaar. Regelmatig zal er
iets te bekijken of te vieren zijn voor de bibliotheekbezoekers. Zo zal het l eesprogramma voor de leerl ingen van
de basisschool extra feestelijk worden afgesloten in de
eerste helft van april.

jan .

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

febr .

2 Museum open. Tentoonstel ling 50 jaar
Nieuw- Ginneken.
15 Brieven van Paulus (88)
23 "Schatten bij Paulus III " op Pekhoeve
Ulvenhout van 14.00- 16 . 00 uur.

mrt.

Nieuw-Ginneken .
16 Lezing door weerman Johan Verschuren.
Fazanterie 20.15 uur .
apr.

3 Paulus bestaat 17 jaar.
5 Museum open . Tentoonstell ing 50 jaar
Nieuw- Ginneken .
15 Brieven van Paulus (89 )
24 en 25 National e Museumdag.
Vele musea open.

mei.

3 Museum open. Tentoonstelling 50 jaar
Nieuw- Ginneken .
22 Paulus exposeert in Ginneken.
17 Excursie met Paulus naar de K. M.A.

ZIJ TELT VOOR TWEE.
In de bibliotheek te Ulvenhout is van 31 januari tot 19
februari een fototentoonstelling te zien over vrouwen arbeid in Noord-Brabant van 1889 - 1940.
Uitgangspunt is 1889, het jaar waarin een begin werd
gemaakt met de arbeidswetgeving voor vrouwen. De tentoonstelling geeft een beeld van de arbeid die door
vrouwen, zowel in en bij haar huis, als daarbuiten werd
verricht.
Het betreft de werkomstandigheden van .Brabantse boerenen arbeidersvrouwen vanaf 1889 tot het begin van de
Tweede were l doorl og .
De thema ' s zijn: arbeid op het land, thuisarbeid, huis houde l ijke arbeid, fabrieksarbeid en zogenaamde "nette"
vrouwenberoepen .
De expositie laat ook verschillende materialen zien àie
vroeger in de agrari~che, huishoude l ijke en fabrieksarbeid
gebruikt werden, zoals material en om de was te doen, te
strijken enz. Deze attributen zijn beschikbaar gestel d
door de heemkundekring " Paulus van Daesdonck ".
De tentoonstelling "Zij telt voor twee " is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

8 Museum open . Tentoonstelling 50 jaar

16

-

juni.

7 Museum open. Tentoonstell ing 50 jaar
Nieuw- Ginneken.
28 Historische optocht door Nieuw- Ginneken.

jul i.

5 Museum open . Laatste dag 50 jaar Ni euwGinneken.
15 Brieven van Paulus (90)

aug .
19

2 Museum ges l oten .
22 Heemkamp te Baarle Nassau/Hertog
31 Einde 17e Verenigingsjaar .

*
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GESLAAGD MUZIKAAL " VERJAARDAGSFEEST " VOOR DE
sept .

1 Begin 18e Verenigingsjaar .
12 Open Monumentendag .

okt.

15 Brieven van Paulus ( 91 )
17e Jaarvergadering .

nov .
dec.

*

50 JARIGE GEMEENTE.
door Anneke Oomes-van den Berg .
De Gemeente Nieuw- Ginneken bestaat in 1992 50 jaar . Zeker
een heemkundekring kan zo ' n gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom trokken " Paulus- leden " en andere
belangstell enden op 20 januari j . l . naar Bavel .
Bij een jubileum hoort natuurlijk een levensloop . " Paulus"
trakteerde ons op een levensloop die door een wel heel
bijzonder gezelschap werd verzorgd .

Lezing .
15 Brieven van Paulus (92)

Activiteiten Brabants Heem,

HET NIEUW- GINNEKENS MUZIEK- HISTORISCH GENOOTSCHAP .
Een aantal nieuwginnekense grootheden hadden voor deze speciale gelegenheid de muzikale koppen bij elkaar gestoken
_en het Nieuw-Ginnekens Muziek- Historisch Genootschap gevormd .
Ze hebben het de naam Ratatouille gegeven . Een aantal van hen
verzorgt al een aantal jaren opvoeringen voor "Paulus ":
Jan Jorissen , Jan Soeterboek, Roeland Stoop en Pieter van
Ginneken . De anderen zijn ook geen onbekenden; Jan Boomaars,
Jo van Chaam, Wim Langen , Jeroen Goossens, Rini Polman, Herman Polman en Ton Wijngaarts.

BEZOEK VAN VERENIGINGEN .
Meerdere verenigingen uit Nieuw- Gi nneken bezochten
reeds onze tentoonstelling "Nieuw- Ginneken 50".
Ind ien uw vereniging buiten de vaste openingsti jden
een bezoek wil brengen aan onze tentoonstelling kunt U
contact opnemen met een van onze bestuursleden .

PAULUS EN ZIJN KOFFIEKANNEN .
In de bibliotheek van Ulvenhout exposeert Paulus van
Daesdonck thans zijn col l ectie koffiekannen.
Hebt U ook zo ' n mooie oude koffiekan , die U aan de coll ectie van uw kring wilt toevoegen, dan zal de bibliotheek die gaarne ook ,,,,....in de vitrinekast,.-----zetten .
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HEEMKUNDIG WEERBERICHT (79)
Hei l igen in de Weersvoorspelling (13).
Sprokkelmaand - Dolle Maand - Februari .
Klaar weer op Alexis(17/2)
Nog twee maand winter gewis .
Lentemaand - Dondermaand - Maart .
Met Zuidenwind op Sint Benooi( 21/3 Benedi c tus)
Valt het jaar in een goede plooi .

Het Smartlappenkoor in actie .
v.l.n.r. Jan Boomaars, Jo van Kaam, Toon Wijngaards,
Herman Polman, Jan Jorissen, Jan Soeterboek en Roeland
Stoop .
Op deze foto ontbreken Rinie Polman, Wim Langen , Jeroen
Goos en Pi e ter van Ginneken.

Sax
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Er kwame n maar liefst 500 be zoekers naar de zaal van Dré
Bruininks. Het was een gezellige en bijzondere avond. De
avond werd geopend met een medley van liedjes uit de oo~log.
Maar er werd zeker niet alleen gezongen. Diverse zaken in
Nieuw-Ginneken kwamen over tafel tijdens de sketches. Zo deed
men een stukje over (hoe kan het ook anders) het heemkundemus eum, waarin oude voorwerpen en gebruiken werden g~noemd.
Ook het bezoek van de heilige Laurentius en de heilige Brigida vi e l in de smaak bij het publiek.
.
Laurentius en Brigida namen samen de gemeente inwoners onder
de loep. De pastoors, burgemeester, wethouders noem maar op,
iedereen en van alles (rotondes b.v.) was onderwerp van gesprek. En natuurlijk konden ook de Heiligen er niet om heen;
Wat is de toekomst van de gemeente Nieuw-Ginneken. Is er wel
een toekomst als Breda je buurman is? Als Heiligen weten ze
dat wel 7 uiteraard, maar helaas mochten ze daar niets over
zeggen. Laurentius vroeg zich wel hardop af of hij tegen
burgemeester Van der Velden kon zeggen dat hij maar geen
dure verbouwingen moet uitvoeren aan zijn woning. De toekomst
kwam ook later in het programma ter sprake. Grootstad NieuwGinneken lijkt in bijna niets meer op de huidige gemeente.
Maar of we werkelijk zo'n gemeente of grootstad krijgen? De
toekomst zal het leren. Wie had bijvoorbeeld 50 jaar geleden
kunnen denken dat men tegenwoordig ongekleed bij de Galderse
meren kan vertoeven.
AANDACHT VOOR TALENT.
Het publiek dat naar de geweldige voorstelling is komen
kijken en luisteren zal geen spijt hebben. Iedereen was vol
aandacht. 400 Mensen hebben genoten van Laurentius, Brigida,
de chinees Oei Foey en van alle liedjes. En zo zie je maar .
weer dat de gemeente heel veel talent in huis heeft. En ~r is
niet alleen talent, maar er is ook heel veel belangstelling
voor want hoewel er 500 mensen in één ruimte aanwezig waren,
kon ~e er een speld horen vallen. Behalve dan tijdens de
oude liedjes want toen zong iedereen uit volle borst me~.
Deze avond was een gigantisch succes dankzij het geweldige
"genootschap''· Het was een prachtig cadeau voor de jubilerende gemeente en haar inwoners.

~ v:_(fP'·;

BIJGELOOF

5q

Een vlekje op de tong geeft aan dat er kort tevoren een
leugen verteld is.

105

50-jaar Nieuw-Ginneken in beeld gebracht

Unieke expositie over
50 jaar .Nieuw-Ginneken
door Elly Zwijnenburg.
In het museum Paulus van Daesdonck te Ulvenhout is op zondag 5 januari een leuke, nostalgische expositie geopend.
Deze geeft in kaarten, kranteknipsels, affiches, brochures
en schilderijen een uniek beeld van het leven en wonen in
Nieuw-Ginneken vanaf ongeveer 1942 tot heden. Het is een
boeiende expositie, die voor veel mensen kostbare en kostelijke herinneringen oproept. Voor de jongeren zijn dat soms
onbegrijpelijke openbaringen. Maar ondanks dat en misschien
wel mede daardoor voor allen de moeite waard om te bekijken.
DE OFFICIELE OPENING.
Op die bewuste zondagmiddag heette de voorzitter van de
heemkundekring, de heer Jan van der Westerlaken, iedereen
hartelijk welkom.
"Bij een jubileum, zo vervolgde hij, wordt gewoonlijk een
blik achterwaarts, op het verleden en een blik vooruit op de
toekomst gegeven. De heemkundekring houdt het echter met
deze expositie alleen bij een terugblik; het toekomstbeeld
laat zij gaarne over aan bestuurders en politici".
De burgemeester ging in zijn toespraak o.a. in op de belangrijkheid VRn de heemkundekring voor de gemeente. "Deze
bloeiende vereniging, opgericht in 1975, met zijn ruim 600
leden(de grootste vereniging van onze gemeente), houdt tradities in ere en zorgt ervoor dat veel kostbare herinneringen
voor het nageslacht bewaard blijven".
Daarna opende hij de expositie door het laten zakken van de
groen/witte vlag voor de expositie-ruimte.
Onder de nostalgische tonen van Jan Soeterboeks accordeon
en al nippend aan een glaasje brandewijn met suiker, herleefden voor velen de tijden van weleer.
DE EXPOSITIE.
De bedoeling van de expositie is om te laten zien wat de
gemeente gevormd heeft, hoe alles eruit zag en hoe de mensen o.a. hun geloofs- privé- en vereni gingsleven beleefden.

- Burgemeester Peter van der Velden spreekt de Kring en
zijn leden toe bij de opening.

_ Ni e uw- Ginn e ken k r i jgt de oorko nde a l s Abraham .

/ oio's
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Daarin i s de heemkundekring goed geslaagd. Zij hebben prachtige foto's en kranteknipsels op de kop kunnen tikken. De
laatstgenoemde komen grotendeels van de heer Colsen, die al
zo ' n 15 jaar alle kranteknipsels , betrekking hebbend op onze
gemeente voor de heemkundekring verzamelt.
Er zijn foto ' s te zien van o . a .:
- 1943 mi s siepater Verkooyen tot priester gewijd .
1944 St . Ni colaas maakt zijn intocht in Bavel staand in een
Poolse Bren- carrier .
- 1949 sac ramentsprocessie trekt door Ulvenhoutse Dorps traat .
- 1950 Bavelse bruidj e s(maagdekens) brengen aan pastoor
Doens ee n zanghulde t . g . v . zijn 40- jarig priesterfeest .
1951 het beeld O. L. Vrouw van Fatima wordt Bavel in gedragen.
- 1957 verbindingsweg Bavel/Ulvenhout , D. D. D. weg , geopend .
- 1961 jubilerende toneelvereniging "door eigen kracht " .
- 1964 afscheid kapelaan de Nijs van Galder/Strijbeek.
- 1966 afscheid zusters Mariaschool .
- 1981 kerstviering in eeuwenoude kapel van Strijbeek .
- 1984 opening jeugdhonk Paraiso Dos .
Verder ook veel foto ' s over aktiviteiten van de scouting,
andere verenigingen en van het schoolgebeuren in de loop
van al die jaren .
Kranteknipsels zijn er o . a. over :
- 1959 opheffing Marechaussee Strijbeek.
- 1968 spe elfilm gemaakt door Charles Luyten met in de
hoofdrol Jan Graumans als dorpspastoor .
- 1975 naaktlop e r s bij de Gald e r s e meren lopen weer tege n
een boe t e a an.
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1976 middenstandsvere niging Bavel met nieuwe moed aan
de slag .
- 1977 opening weekmarkt Bavel door burgemeester v.d.Ven .
1977 carnavalsvereniging de Maerkratten bestaat 10 jaar .
- 1980 brand Pekhoeve schuur .
- 1980 vuilstort Bavel over één jaar vol .
- 1984 Jan Martens na 40 jaar melkboer af .
Affiches o . a . van de wielerronde en Bavel Anno 1920 .
In een vitrine z ijn te z i en de schouten en burgemeesters,
die over Ulvenhout ge re gee rd hebb en en aan de wanden hangen
enkele schilderstukken van boerderijen en andere mooie
plekjes uit de omgeving gemaak t door Toon Rasenberg.
OORKONDE DES ABRAHAMS .
Zoals gewoonte is bij iemand die 50 wordt, kwam ook hier
Abraham op bezoek en overhandigde de burgemeester de oorkond e des Abrahams. Deze door Abraham himself getekende
en beschreven oorkonde luidde a l s volgt :
ten name des gemeente Nieuw- Ginneken, geboortig den 1ste
januari 1942. Aange reikt aan de burge rvader dezes, Peter
van der Velden . Was getekend de 5e januari 1992 door Jan
van der Westerlaken als de voorgezetene, Kees Leyten, namens de heemkundekring en Abraham , alias Toon Rasenberg ,
zelf .
Iedereen vond het een ontzettend leuk i dee en de burge meester was er zeer mee vereerd om op zijn leeftijd Abraham al te hebben mogen ontmoeten .
NOG MEER FOTO ' S.
De fotoclub Nieuw- Ginneken , die druk aan het "knippen " was ,
is van plan op alle evenementen, t.g . v . het jubileumfeest,
foto ' s te maken en die op de jaarlijks terugkerende foto expo in het gemeentehuis te tonen . Zij hebben ook het plan
om van die foto ' s een boek te maken, dat dan waarschijnlijk
aan het eind van het jaar uitgegeven zal worden .
MUSEUM GEOPEND .
Het was heel druk afgelopen zondagmiddag in het museum en
ik hoorde van verschillende mensen dat zij een andere keer
terug willen komen om dan op hun gemak nog eens alles goed
te bekijken . En daar is nog alle tijd voo r want de tentoonstelling blijft tot en met september in het museum te bezichtigen en wel op e lke ee rste zondag van de maand van
13 . 00 uu r tot 17 . 00 uur en de toegang i s grati s . Wanneer U
ook van pl an bent t e gaan kijke n , noteer de data dan al vast in uw agenda , want deze tentoo ns telli ng is zeker de
moeite waard en het zou zonde zijn wanneer U hem zou missen .
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KOPPERMAANDAG
KOPPERMAANDAG PRENT
door Kees Leyten.

19 9 2

(12)

De maandag na Driekoningen is reeds vele eeuwen een spec iale
dag , die vele namen draagt .
Verloren maandag, Koppermaandag , Bl a uwe maandag, Verzworen
maandag en maandag na Dartiendagh.
Driekoningen, 6 januari, is de dertiende dag van de Kerstperiode.
De ambtenaren moesten hun eed vernieuwen(verzworen maandag) ,
het was een feestdag(verloren maandag) en ook het f eest van
de drukkers en vooral de letterzetters(Koppermaandag) .
De drukkers toonden die dag hun kunnen en bedachten hun
klanten met een mooie plaat, een Kunstdrukwerk .
Voor de negentiende maal,een veelkleurige foto van Esther
Stevens, die het werk van de drukker symboliseert.
~c.~~~~ De

plaat is in zeer beperkte oplage verspreid.*

*Met dank aan Drukkeri j Frij ters , die ons weer de Koppermaandagprent schonk .

GELEZEN OP EEN KALENDERBLAADJE 2
1992
Het scepticisme van de landbouwers betreffende de moge lijke voordelen van een Gemeenschappelijke Markt werd
onlangs nog versterkt door de informatie die vrijgege ven werd tijdens een landbouwersfeest.
- Het Onze Vader, merkte de spreker op , bevat 53 woorden, de Tien Geboden 297, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 300, en de richtlijnen van de
EEG betreffende de export van eieren 26.911.
Eenvoud is kenmerk van het ware.
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THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE ( 9 ).
d o or Kees Ley t e n.
Voor de 457e keer we rd on l angs door he t gemeentebes t uur
van Breda de Thoornsche Mark t prijs der Rogge vastgesteld.
He l aas wordt deze Marktpri j s echter sinds 1984 niet meer
gepubliceerd door de gemeen t e Breda. Daarom pl aatsen wi j
i n ons tijdschri f t voor de 7e maal de advertent i e zoals
de t r ad i tie dat a l 457 jaar , sinds 1535 , wi l.
Ook dit jaar bi ede n wij de gemeente Breda deze adve r tentie
gra ti s aan .
Eerder publiceerden we ove r de Thoornsche Marktprijs der
Rogge i n de numme rs 51 , 57 , 58, 63 , 68, 7 3 , 78 , 83 van ons
t i jdschrift .
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Thoornsche Marktprijs der Rogge 1991

Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar
vast te stellen op f 35 , 29 per hectoliter, zijnde f 30 , 25 per
Oude Bredase Veertel.
Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Luéia (13 december).
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PIETER VAN HOOIJDONK , HIJ WILDE LEVEN , NIET
BESTAAN .
d oo r d rs . Ja n van Hooijdonk , e meritus pastoor .
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Intens verdrietig, zo kondigden Ad en de Kinderen het
overl ijden aan van hun die rb are man en fijne vader . Met
ontsteltenis, zo kondigden de vrienden van de heemkun dekring Paulu s van Daesdonck en de carnavalsv e r enigi ng
van Bave l het overlijden aan van hun medelid en vriend .
Intens verdrieti g , met ontste l tenis , daarin kennen wij
al lemaal onze gevoe l ens terug, nu wij deze fijne mens ,
Pieter , uit hand en moeten ge ven .
Onze boerderij stond aan de Overakkerstraat in Ginne ken .
In de woonkamer van de boerderij stond een l adenkast j e .
Op dat kas t je stond vele jaren een foto , een mooie foto
van de ee r ste communie van Pieter , genomen voor de Mari ake rk in Ginneken . Ik zou de foto nog zo kunnen tekene n.
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Pieter kaarsrecht van lijf en leden, heel netjes in de
kleren, heel parmantig, maar ook wat verlegen, wel blij,
maar ook wat ingetogen.
Uit dit jonge ventje is een jonge kerel gegroeid en later de volwassen man, zoals de meesten van U hem hebben
leren kennen.
Je wordt niet zomaar groot. Je wordt opgevoed. Je ondergaat de invloeden van thuis, van de school, van de mensen
om je heen, van je geloof ook, van je kerk.
Geloof en Kerk, ze hebben een blijvende rol gespeeld in
het leven van Pieter.
Pieter hield van buiten en van de zon. Tussen haakjes:
veertien dagen geleden mocht hij verhuizen van de intensive care in het sousterrain naar de mooie ziekenkamer
boven de grond. Hij zei toen tegen het bezoek meteen:
Ik zal blij zijn, als ik de zon weer op mijn hoofd kan
voelen.
De dochters typeerden de levenshouding van hun vader in
het kort zo: Pa wilde erbij horen.
- Erbij horen. Dan denk ik aan die fijne kring van vrienden uit zijn jeugd, acht boerenzonen uit Ginneken, die
vol kwajongensstreken zaten, maar zo hun jeugdjaren
tot een feest maakten, in trouwe kameraadschap.
- Erbij horen. Dan denk ik aan de familie van Gestel,
waar Pieter deel van ging uitmaken en aan de Raad van
Elf in Bavel. Pieter ging er heimelijk een beetje groot
op, dat hij als import-inwoner van Bavel daarvoor gevraagd was. Hij was geen feestganger zonder meer, maar
hij kon goed meedoen en straalde dan gezelligheid en
vrolijkheid uit.
- Erbij horen. De laatste jaren vertelde hij graag over
Paulus van Daesdonck, de heemkundekring waar hij deel
van uitmaakte, want hij hield van zijn geboortestreek,
zoals ze nu was en zoals ze geweest was.
- Erbij horen betekent niet alleen, dat je ontvangt.
Je moet ook willen geven, geven van je tijd en energie.
Pieter zette zich o.a. in als bestuurslid van het WitGele Kruis en het comité voor de restauratie van de
Bavelse kerk. Je kon op hem rekenen, hij was punctueel,
altijd op tijd.
Erbij horen. Dan denk je aan zijn kaartvrienden.
- Erbij horen. Dan denk je toch het meest aan zijn gezin,
zijn thuis. Pieter was huiselijk van aard, het liefste
thuis, samen met Ad en de kinderen.

Thuis betekende ook het bedrijf, samen met Ad zorgen
voor de varkensstapel. Een schoonzus vertelt: Het boerenbedrijf was voor Pieter ook zijn liefhebberij. Ad en
Pieter waren geen slaaf van het werk. Steeds meer en
steeds groter hoefde voor hen niet. Genoeg was genoeg.
Ik geloofde niet dat zij de laatste twintig jaar aan
uitbreiding hebben gedaan. Zij hadden aandacht voor een
gezonde bedrijfsvoering, maar evenzeer voor een mooie
bloementuin en een verantwoorde erfbeplanting.
Pieter werkte voor zijn plezier. Er was altijd tijd genoeg voor andere dingen. Samen met Ad naar de schouwburg,
maar ook samen met de dochters naar N.A.C. Hij hield van
klassieke muziek, maar kon met de dochters ook luisteren
naar popconcerten. Hij hield van zijn geboortestreek en
fietste graag in de natuur. Maar reed ook graag in de
auto. Hij had hart voor zijn eigen bedoening, maar was ook
geinteresseerd in de banen van de dochters en in het
koeienbedrijf van zijn schoonzoon.
Pieter verdiende de kost met varkens, maar zijn hart
ging uit naar zijn paarden en naar zijn schapen. Hij had
zich zijn A.O.W. altijd voorgesteld met een paar paardjes
en een paar schaapjes in de wei.
Ik zie nog voor me, hoe Pieter met de voederbak naar de
wei liep, naar zijn schapen en lammeren en hoe zij reageerden op zijn zware stem, hoe ze naar hem toe kwamen,
omdat zij op hem vertrouwden en hij voor hen de gever was
van goede gaven.
In het Evangelie staat ook dat prachtige stukje, waar Jezus
vertelt, hoe een herder goed is voor het schaap, dat niet
meer mee kan, omdat het aan het eind van zijn krachten is.
Hij neemt het in ziJn armen, draagt het op zijn schouder
en brengt het naar de schaapstal, waar het veilig is en
kan rusten.
"Dag, lieve medemens". Wij zeggen het vandaag tegen Pieter:
als afscheid. Wij geloven, dat God zelf het ook tegen hem
gezegd heeft, als begroeting, toen Pieter ging sterven.
"Dag lieve medemens". Wij geloven dat God hem toen in zijn
armen heeft genomen en op de schouders gedragen naar de
heerlijkheid, "in Paradisum, ten paradijze". Dat dit voor
Pieter nu waar moge zijn.
Laten wij er voor gaan bidden.
deel uit preek,door zi]n broer Jan, bij de uitvaart van
Pieter op zaterdag 1 februari 1992.
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IN MEMORIAM PIETER VAN HOOIJDONK .
door Jan v an d e r Westerlaken.
I n decembe r nam Pie t e r nog deel aan onze maandelijkse
bes tuurs ve r gadering . Dr ie weken later lag hij in het
ziekenhui s en vier weken late r stonden we aan zijn graf .
Gesc hokt en niet begrijp end .
Wij herinne ren Pieter al s een man van niet veel woorden,
maar de opmerkingen die hij maakte waren raak . Men kon
altijd een beroe p op hem doen, hij stond altijd klaar .
Dat hij de laatste tijd wat eerde r moe werd, was aan hem
ni e t t e me rke n . Pieter was altijd opgewekt en genoot met
volle teugen van de excursies en de avonden bij Paulus.
Wij kunn en nog niet bevatten dat we hem niet meer op onze bijeenkomsten zullen ontmoeten . Er is een leegte onts taan. We kunnen hem alleen nog in onze herinnering meedragen.
Pi ete r bedankt voor alles en hopelijk tot ziens.

Pi eter v an Hoo i j d onk( op de voo r g r o nd} met het bes tuur
v an Paulus o p we g n aa r Za k o pane in Polen.

117

PIETER VAN HOOIJDONK.
door Herman Polman.
Als er iemand gestorven is die in het openbare leven erg
op de voorgrond trad, zullen velen bij de uitvaartdienst
aanwezig zijn; zelfs mensen die de gestorvene niet zo erg
mochten, zullen zich verplicht voelen om de overledene de
laatste eer te komen bewijzen .
Pieter van Hooijdonk was het tegendeel van iemand die
zich op de voorgrond drong en de massale belangstelling
bij de afscheidsdienst kon dan ook alleen maar verklaard
worden door het feit dat hij zich bij velen heel, heel
erg bemind heeft gemaakt .
Op het mooie bidprentje van Pieter stond o.a. "Je accepteerde de mensen zoals ze wezen" en inderdaad, milde tolerantie was een wezenskenmerk van Pieter. De oude Latijnse spreuk "audi et alteram partem"("luister ook naar de
tegenpartij") was hem op het lijf ~eschreven . Ik heb het
altijd heel karakteristiek voor Pietèr gevonden dat hij
als boer jaren lang een abonnement op de Volkskrant had.
Natuurlijk er zijn gelukkig nog veel boeren in Nederland
en de Volkskrant heeft honderdduizenden abonnees, maar ik
denk niet dat de Volkskrant nogal linkserig en geneigd
heel vlug milieuplannen toe te juichen, die de portemonnee
van de boer aantasten - erg populair is in agrarisch Nederland.
Hierboven had ik het er al over de bescheidenheid van
Pieter, 'n karaktertrek die ik door velen heb horen noemen, velen ja, want de dood van Pieter is in de Bavel se
gemeenschap druk besproken. Van die bescheidenheid noem
ik 'n voorbeeld uit eigen ervaring.
Bij het vroegere Smartlappenkoor kampten we nog al eens
met het probleem dat we niet genoeg onderwerpen voor liedjes hadden. En dan kwam Pieter van Hooijdonk met de suggestie "zou dit of dat geen leuk onderwerp zijn?"
Het nageslacht zal zulke suggesties practisch nooit terugvinden in de notulen: Pieter deed me die voorstellen
meestal pas na de vergadering zo tussen neus en lippen door
en hij kwam er l ater, als het Smartlap penkoor met succes
'n dergelijk liedje had gezongen, ook nooit meer op terug;
misschien was hij zelfs wel vergeten dat hij eigenlijk de
geeste lijke vader ervan was geweest .
Extra triest was het daarom dat Pieter door zijn ziekte
op de l aatste liedjesavond van "Paulus" afwezig was;
enkele teksten van de Smartlappen waren ooit na suggesties
van Pieter ontstaan.
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Pieter was ook iemand met een gevarieerde smaak en inreresse en zelfs bij de afscheidsdienst werd hier weer 'n
treffend bewijs van gegeven: overeenkomstig zijn eigen
wens werd er Gregoriaans gezongen , maar in de preek van
zijn broer hoorde. ïk dat hij, misschien wel via zi jn dochters, ook belangstelling had voor popmuziek.
Pieter van Hooijdonk: plichtsgetrouw, tolerant, belangstellend en genietend van die kleine dingen van het leven;
kortom een heel kompleet mens. We zullen hem heel erg missen.
Namens de club van Ere-Bavianen, Pieter een wel-verdiende
groet.
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons bestuurslid en
vriend

•

Hij was een heemkundeman in hart en nieren.

JULI.
2.

Gouden bruidspaar Vergouwen-Versc hueren te Ulvenhou t.

6/7.

Drumband Ulvo viert haar 35-jarig bestaan met
een festival van drumbands en majorettenkorpsen.

7.

Aankomst van de wielerklassieker Luxemburg-Ulvenhout . Burgemeester van der Velden reikt de herinneringplaquetten uit.

9 tot 12 . Avondvierdaagse in Bavel.

Wij wensen Ad en de kinderen veel sterkte
toe.

14.

Imkersvereniging St.Ambrosius viert haar 70-jarig
bestaan met een opendag bij de Fazanterie.

20 .

Sjef en Nelleke van Loenhout-Adriaansen zijn 25
jaar getrouwd. " Zijn" brandweer zet Bavel op
stelten.

24.

Wielergala Ulvenhout.

Pieter,

25 .

Gouden bruidspaar Walburg-van Poppel te Bavel.

Je was een wijze man die met weinig
woorden de belangrijke dingen in het
leven duidelijk kon maken.

27 .

Wielerronde en kermis in Galder.

28.

De landelijk bekende dr.L.van Egeraat uit Ulvenhout overleden. Hij maakte in de zestiger jaren
TV programma's over toerisme en schreef vele boeken en artikelen.

Bestuur en leden van de
heemkundekring
Paulus van Daesdonck
Nieuw-Ginneken

Ter nagedachtenis aan

PIETER VAN HOOUDONK
echtgenoot van
Ad van Gestel
Geboren te Ginneken 6 september 1928.
Overleden te Breda 28 januari 1992.
Begraven 1 februari 1992 op de
begraafplaats de Lichtenberg te Bavel.

Jouw uitgangspunten waren:
betrokkenheid, eerlijkheid, plichtsgetrouw
zijn, nuchter denken en bovenal genieten
van het leven.
Je was trots op je vrouw, 5 dochters en
Jan en wij op jou.
Je accepteerde de mensen zoals ze waren.
Je was een vriend voor velen; als vader
en levensgezel een kameraad.

" Je wilde leven, niet beslaan."

•

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS (6)
samengesteld door Jan Grauwrnans.

PIETER VAN HOOIJDONK
Hij laat een grote leegte bij ons achter, maar
zullen steeds in grote dankbaarheid terug- ..
denken aan wat hij voor de kring en ons per- ··
soonlijk betekend heeft.

KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

Een man om nooit te vergeten.

AUGUSTUS.
18.

De Volksdansgroep "Vodangro" uit Galder/Strijbeek
bezoekt de Poolse stad Zakopane.
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24/27 .

29 .

Kermis en Zomerfeesten in Ulvenhout .
Burgemeester van der Velden opent de nieuwe attractrie van JohanQ en Carolien de Voer uit Ulvenhout,
de 11 Body Shake .
Het Ghanaproject van Pater Balemans brengt
f 15.200, - op . Het bedrag wordt door het ministerie

verdubbeld.
SEPTEMBER.
1.
~ .

2.

Ook in Bavel is er vanaf vandaag openbaar onderwijs .

5.

De bewoners van De Donk bezoeken het vern i euwde en
verbouwde gemeentehuis .
Zes voormalige leden van de beveiliging van het
Koninklijk Huis bezoeken na 47 jaar het Landgoed
Anneville .
Zij waren de z . g . binnenwachten van H.M . Konin gin Wi l helmina toen die in 1944 op Annevil le
woonde .

9.

Opening van de expos i tie kinderspee l goed in het
museum Paul us van Daesdonck .

14 .

Bavel op z ' n kop. 57 vrachtwagens bezorgden vele
gei1andicapten weer een onvergetelijke dag .

14.

Open Monumentendag, onder l eiding van Jac Jespers
fietsen vele Paulus- leden door de kop van Bavel .

15.

Frank Jansen uit Ul venhout wordt voor de tweede
maal nationaal jeugdkampioen handboog .
De Spastifietsdag l evert f 25.000 ,.- op. En dat
terwijl de regen rijke l ijk vloeit .
De Missiefeesten i n Meerse l Dreef leveren f 15 . 000, op.

- Burgemeester Peter van der Ve l den spreekt Johan en
Carolien de Voer - Grauwmans t o e (24 - B- 91) .

1~ .

15 .
16 .
- Oud-strijders op Anneville (5 september)

De Brabantse aanspann i ng bestaat 20 jaar .
t.g . hiervan houden ze een jubi l eum- r i t .
Hockeyc l ub Zwart- Wit neemt een tweede kunstgras veld in gebruik .

Eerste steen gelegd voor de nieuwe Openbare School
te Bavel.
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16.

Jaarvergadering van Paulus, na het officiële gedeelte treedt de 82 jarige Dirk de ~ruijn op.

18.

Installatie Vrouwenraad Nieuw-Ginneken.

19.

Bij zoekakties in het Ulvenhoutse bos ~ worden 3
loden kokers gevonden. Deze werden bij het planten
van de z.g. prinsessebomen mee in de grond gestopt.
1 koker bevatte de oorkonde bij de geboorte van
Beatrix in 1938.
1 koker bij de geboorte van prinses Marijke in
1947 en een koker bij de troonafstand in 1948.

28.

Gemeentelijke milieudag in het gemeentehuis met als
thema "Wijs met water".
Ook de 3 milieugroeperingen uit onze gemeente waren
present.

30 .

Burgemeester van Zeeland uit Chaam neemt na 23 jaar
burgemeester te zijn geweest afscheid.

f

OKTOBER .
- Speelgoed tentoonstelling .

1.

C.D.A. Nieuw-Ginneken bestaat deze maand 25 jaar .

2.

Gedeputeerde Solleveld opent het nieuwe kantoor van
het waterschap De Bovenmark aan de Chaamsebaan in
Ulvenhout.

4.

Fons de Potter viert ZlJn zilveren jubileum in het
Ulvenhoutse onderwijs.

12.

Ad Bastiaansen uit Bavel schrijft een boek over
Exp0rtmanagement. staatssecretaris van Rooij is vol
lof en in haar inleiding spreekt ze over een
"Standaard-werk".

t

'
- Fon s de Po t te r wo rdt f ee steli j k ingehaald (4 oktob er ).

f.,4s

J""c

Bcr "(

Opening van een expositie van schilderijen in de
hal van het gemeentehuis door cursisten van Lie
van Oosterhout uit Bavel.

17.

Harmonie Constantia uit Ulvenhout behaalt op het
muziekconcours in Etten-Leur 292~ punten. Hiermee
handhaven zij zich in de afdeling uitmuntendheid.

18.

Arie Beerepoot uit Bavel overlijdt op 53-jarige
leeftijd. Hij was 8 jaar lang fractievoorzitter van
he t CDA in de Raad van Nieuw- Ginne ken.
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20.

Gouden bruids paar van de r Velden-Moelands in Bavel.

25.

De gemeente raad van Loon op Zand bezoe kt de gemeente
Nieuw-Ginneken.

28.

Ook Nieuw-Ginneken viert milieudag.

31 okt/
Begrotingsvergaderingen gemeente Nieuw-Ginneken ..
1 nov
NOVEMBER.
2.

Opening foto-expositie van Fotoclub Nieuw-Ginneken
in het gemeentehuis.

3.

Harmonie Caecilia uit Bavel, 62 muzikanten, promoveert naar de afdeling uitmuntendheid. Op het concours in Hulst behaalden zij 291 punten. Een promotie na 39 jaar in de 1e afdeling.

7.

De gemeente Nieuw-Ginneken presenteert de nieuwe
voorlopige gemeentelijke monumentenlij s t.

8.

In het Ulvenhoutse bos worden 4 eikebomen geplant
ter vervanging van de z.g. prinsessebomen, die in
de afgelopen jaren ter ziele waren gegaan.

9.

Harmonie Constantia viert haar 85-jarig bestaan met
een jubileumconcert in Jeugdland.

- 85 jaar Constantia. Jubileumconcert .

Bosuilendorp heeft een nieuwe carnaval s prins: Prins
Bema. Ben Martens volgt Prins Tilo op die vele jaren
het Bosuilencarnaval aanvoerde.

- Het boomplantcomité pl antte 18 beukebomen in processie park van Meerseldreef

19.

Diamanten bruiloft fam.v.d.Laar-van den Beemt uit
Bavel .

15.

Het comité Ulvenhout-700 plant bij de Paters te
Meersel•Dreef 18 beukebomen in de Mariatuin.

16.

Er verschijnt een groene krant van de gemeenten
Nieuw-Ginneken-Chaam-Baarle-Nassau en Alphen en Riel
met informatie over het voornemen samen één gemeente
te vormen.

16-17-18

Traditionele bonte avonden in Bavel.
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18 .

De openbare school verhui s t van het Hoekhuis naar hun
nieuwe onderkomen aan de Zuster Boomaarsstraat .

22.

Overval op het postkantoor te Bavel . De politie van
de groep Nieuw- Ginneken arresteren de daders op de
hoek van de Akkerstraat en Bladerstraat .

22.

Jan Rops neemt afscheid als leraar aan de Mattheusschool te Galder. Hij stond hier 25 jaar voor de klas.

'24.

Sint Nico l aas bezoekt Nieuw- Ginneken.Op het Pekhoeve- terrein landen Zwarte Pieten.

26.

De Vegé winkel in Gal der s l uit haar deuren .
Toon en Koosje Snoeijs- de Hoon stoppen na 32 jaar
met hun kruidenierswinkel.

29 .

Bert Bastiaansen uit Ulvenhout wordt onderscheiden
met de eremedail le in zilver behorende bij de orde
van Oranje Nassau . Hij kreeg de onderscheiding bi j
afscheid van zijn werk bij het G.A.K. na een 40
jari g dienstverband. Maar ook voor zijn vele werk
voor de Bredase Inval ide Sportbond waarvan hij a l
21 jaar bestuurslid is.

29 .

Het kleine torentje van de kerk van Bavel wordt
na de restauratie hi ervan weer terug op z i jn
plaats gezet .

29.

Nel Bastiaansen- van Steen uit Bavel wordt ui tgebre i d in de bl oemetjes gezet. Zij heeft vele verdiensten a l s vri jwill igster .

- Zwarte Piet arriveert per para chute op de Pekhoeve(24 november)

DECEMBER .

- Sinterklaas arriveert per zijspan in Galder.

f;., fv 'sJt:1.c..

lJqX

1.

Sinterkl aas arr i veert per zijspan in Galder .

2.

Wethouder Jan van der Westerlaken opent in het gemeentehuis de traditionele kerstexpositie . Inwoners
van Nieuw- Ginneken exposeren schi l derijen - keramiekmodelbouw- poppen en collages .

7.

Bijenhoudérsverenigi ng St.Ambrosius uit Ulvenhout/
Gal der viert haar 70 jarig bestaan en zetten Toon
Brouwers - Wim van de Reijt en Toon Vergouwen in de
bl oemen vanwege hun langdurig lidmaatschap .
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12 .

Louis Reme i j sen uit Strijbeek
l eefti j d .

23 .

Cie Wagemans o p 93 jari ge l ee ftij d ove rleden .

Natuurlijke v ader geeft uitkering voor zoon

24.

Herde rtj estoc ht i n Ulvenhout .

25/26 .

Rustige vi e r i ng van Ke r s tmi s i n ons heem.

27 .

Ginneken opent i n zaal De Harmoni e te Ulvenhout
de fees t en " Annex 50 " ter gelegenhe id van 50 jaar
Annexa ti e door Br eda . De kerk van Ginneken wo r dt
ve rblijd met een ve rl ichting van het t orenuurwe r k .

31.

Te r gelegenhe id van 50 j aa r Nieuw- Ginne ken ve r s chijnt er een fees t krant " Ni euw- Gi nne ken 50 jaar
j ong" en een kal ender . De kran t en de ka l ender zi jn
een uitgave e n geschenk van de jubilerende gemeen te
aan z ij n inwone rs .

Dingena Adriaensse Mouwen wa s in f e bruari 1705 in de kraam
gekomen van een jonge zoon "sonder dat het n o g toe is
getrout ende tót ee,r e geb r agt".
Zoals gewoonlijk werd haar door de schout of ä o or de kraamvrouw gevraagd wie wel de v ader van het kind was.
Dat was Adriaen Adriaen Mathijssen, een jongeman, die al s
knecht woonde bij Adriaen Cornelis Robs op de grote hoeve
van Boevigne. Hij had haar voor het onderhoud van het kind
15 gulden beloofd, een wel niet erg buitensporig bedrag.
Gewoonlijk ga~ de natuurlijke vader een bedrag waaruit het
o nderhoud van het kind totdat het zelfstandig de kos t k o n
verdienen kon worden bekostigd. Of nog gebruikelijker: ze
trouwden. R72, f85v.
Zo betaalde Hendri c k Jacob Boeren voor zijn zoon, verwekt
bij Cornelia Dingeman Sc hellekens 400 Ho llandse guldens
en verstrekte hij 100 pond vlees en 2 zakken rogge.
Als bijzonderheid moest hij nog "een paer slaepe lae c ken s
daer inne Christi geboorte ges c hildert staet" zien te
leveren, en indien dat niet lukte mo e~t hij in plaets
daervan 3 du c ato ns beta l en. De akte werd pas opgesteld
in 1708 toen het kind dat hem "aengevaedert" was al
4 jaar oud wa s . R7 2 , f117.
Een derde geval vinden we in 1709. Op 19 o ktober omstreeks
1 uur in de nacht bevie l Jenneken Lambrecht Vlamicx van
een meisje. In de h o ogs t e barensnood werd haar door de
vro edvrouw Cla r a Ge ley n s ge v raagd wie de v ader wa s, waarop zij als antwoo rd gaf: "Gerrit v an de Kerckhoff, ge boortigh van Mae s en Wael, Corpo rael in de Compagnie
van de Heer Quaet, jegenwo ordigh major int Regiment van
g e naerael major Eck". R72, f143.
Maria Pauwels Schellekens was op maandag 11 september
171 3 be valle n van e en j o nge zoo n. Al s v ader ga·f zij op .
Ni c oales Paulus Brocx uit Ba v e l .
Hij had haar, nadat hij haar dikwijls beloo fd had te
trouwen "tot vlees c helyc ke c onversatie gebra c ht".
R7 2 , f205 v .

ov e ~lijdt

op 87- jarige

REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (9)
verzame ld door Christ Buiks.

OUDE HUISMIDDELTJES (20)
Keldermuren, die vochtig zijn, behandelt men als volgt: neem
93 delen steenmeel en 7 delen loodglit, giet er 1 liter olievernis bij en roer dit tot een pap, dat nog juist op de muren
kan uitgestreken worden.
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MONUMENTEN IN NIEUW- GINNEKEN
doo r J an van der Wester laken

Het poo rtje van Grimhuijsen.
(foto GANG - 1968)

HET SLOTJE GRIMHUIJSEN .
Van het oude slotje Grimhuijsen ZlJn nog een tweetal
e l ementen overge bleven n . l . de hekpal en en het poortje .
De natuurstene n hekpalen zijn te vinden tussen het Kloo s tertje en de kerk .
Het zandstenen poortje met renaissan ce ornament staa t
tussen de kerk en de pastorie .
Dege nen , die al wat lange r in Ulvenhout wonen zu llen
zich nog herinneren, dat er in de winter geschaatst werd
op de vijver achter in de tuin van de pastoor . Ook dat
was een restant van het oude complex Grimhuijsen .
Waarsch i j nl ijk was dat nog een ove rblijfsel van de oude
slotgracht waarvan onder Van Hal , die van 1798- 1824
pastoor was , het oostelijke deel aan de straatkant gedempt werd .
Na dempingen i n 1865 en 1885 bleef er van de slotgracht
weinig meer over . Dit is alles wat ons nog rest van het
eeuwenoude Grimhuijsen , dat een be l angrijke r ol ges peeld
hee f t i n de ontstaansgeschiedenis van Ulvenhou t .
In 1277 wordt in Ul venhout een oorkonde ondertekend waarschijnl ijk op het ·toen als jachtslot van de Heren van
Ul venhout fun ge rende gebouw .
Jan van de Leek die r ond 1467 het s l otje bewoonde was
waarschijn l ijk de eerste die het de naam Grimhuijsen gaf.
In 1581 werd Jan Baptist Voge l sanck , de griffi e r van de
Rekenkamer van Prins Willem van Oranje , de eigenaar .
In het begin van de 17e ee uw komt Grimhuijsen in het bezit van de Oranjes . In die tijd wordt het s l otje ook gerenoveerd en werd het dri e verdi epingen tellende ge bouw
het "hooghuij s Grimhuijsen " genoemd . Enige allure kan het
niet ontzegd worden want het comp l ex bestaand e uit
"hooghu ij s '', tuinen , vijver en schuur werd omzoomd door
brede grachten met een ophaa l_b_r_u_g~·~~~~~~~~~~~~~~~~--
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In 1697 werd Jan de Wijse, een rijke Bredase koopman, de
stichter van het capucijnerklooster in Meersel- Dreef en
l ater ook eigenaar van de Pekhoeve, de trotse bezitter .
In 1742 kocht Willem Moonen het van de erfgenamen van
Jan de Wijse voor de somma van f 3 . 500 ,- en verkocht het
meteen door aan pastoor Gerard van de Laar.
In datzelfde jaar bouwde deze pastoor de eerste kerk van
Ulvenhout. Het werd een kerkschuur .
Tot 1818 is het huis eigendom gebleven van de opeenvolgende
pastoors. In dat jaar werd de pastorie officieel eigendom
van de kerk. Het gebouw verkeerde echter niet in zo'n
beste staat en het kerkbestuur was van plan om het af te
breken. Pastoor van Hal was daar geen voorstander van .
Uiteindelijk werd de derde verdieping er afgesloopt en de
rest van het gebouw opgeknapt . Door de slechte fundering
begonnen de muren steeds meer over te hellen . Daarom heeft
men in 1865 het gebouw nogmaals opgelapt .
Na de bouw van de huidige kerk en pastorie in 1904 heeft
men het s lotj e afgebroken, dat ongeveer stond op de plaats
van de huidige aanleunwoningen .
Het ligt in het voornemen van het kerkbestuur en het gemeentebestuur deze resten uit een roemrijk verleden te
restaureren. Het is zeer zeker de moeite waard .

- Natuurstenen hekpalen met r enaissance - ornament; overblijfse len van het Kasteel Grimhuysen (foto GANG - 1968)

Bronnen:
- dr.J.L.M.de Lepper: Drie eeuwen kerk in Ulvenhout . Een
uitgave van de heemkundekring Paulus van Daesdonck.
- Gemeente Nieuw-Ginneken in verleden en heden. Een uit gave van de gemeente Nieuw-Ginneken.
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DE LAATSTE VAN DE KINDEREN WAGEMANS
door Henk Mulder.

Sie verlaat haar woning Geersbroek seweg 12 .
Nog even de tuin bekijken.
Henk Mulder voert de r eg ie .
fo to Jac Bax

LUCIA WAGEMANS
Geboren 18 februari 1898 te Molenschot
en overleden 23 december 1991 te Ulvenhout.
voorz ien van het Sacrament der Zieken.

Me t dit afscheid van Cie Wagemans gaat er voor
velen van ons iets verloren wat ons dierbaar en
vertrouwd was . Zij vertegenwoordigde op haar
eigen manier nog een stukje van het Rijke Roomse
leven . Want zij was als een sterke, vitale diepge·
wortelde boom: ze leefde in het heden. maar had
zich stevig verankerd vanuit het verleden.
Samen met haar onge huwde zus en broers heeft
zij haar eigen viool gespeeld in het gezin van de
kinderen Wagemans . De taken waren ondec iing
duidelijk verdee id. Op de boerderij gaf zij goed
partij. Op het ve ld en in de stal : zij wist van aan·
pakken. Ze gin g voor geen enkele klus opz ij.
Met de fiets haalde zij de boodschappen aan . Zo
onderh ield zij met ve l'3n contact en bleef ze op
de hoog te van wat er leefd e in het dorp . Ze was
graag overal bij: ze was niet honkvast . Een reis
naar Lou rdes en een tocht naar Rome vond ze
hee l fijn : he lemaal in d'r lijn.

Praten kon ze als Brugman: ze was als een open
boek en nam geen blad voor d'r mond; ze zei
wat ze er van vond .
De veranderingen in heel het leven. ook in de
kerk kon ze maar moeilijk bijbenen. In d'r werkschort en op de klompe n. temidden van haar
sierlijke bloementuin, omgeven door de poezen.
kippen en duiven was zij in d'r element.
Met goede hulp van familie heeft zij haar huisgenoten ten einde toe mogen verzorgen .
Ze lf heeft zij haar levensavond mogen doorbrengen in "de Donk". Daar kreeg zij de goede
zorg en aandacht die ze verdiende .
Maar na die "bewogen verplanting" voe lde zij vrij
snel aan dat ook voor haar het einde naderde .
En daar kon ze vrede mee hebben: ze had haar
taak volbracht. Met Kerstmis hoopte ze voor
goed "thuis" te zijn.
Moge God haar gastvrij welkom heten en op dit
markante leve n de kroon zetten die er op past.

Er is ons het laatste jaar een bijzondere vrouw ontvallen,
Sie Wagemans van Geersbroek.
Toen ik 15 jaar geleden in deze buurtschap kwam, waren ze
er nog alle vier , Toon, Kaat, Gradus en Sie . Toon was konijnenexpert en erg doof. Hij volgde van onze conversatie
niet veel en wierp er vaak hard tussendoor: meneer zal het
wel erg druk hebben.
Kaat was slecht ter been en aan de keuken gebonden , waar
zij keek wat er onder de deksels op het fornuis zat. Als ik
haar eens ergens mee naar toe nam en later vroeg hoe het
geweest was, zei ze : ik heb er niets van geleden .
Gradus was landbouwer, zijn naam stond in de telefoongids,
op de kleine akker achter het huis was hij altijd bezig.
Een keer startte hij zijn trekkertje zonder er zelf op te
zitten. Die ging er toen alleen vandoor en ze lf raakte hij
eronder. Buurtgenot en hebben hem bev~ijd. Gradus ging jaren ' s Zondags naar de kerk in Meersel~Dreef, vààr dag en
dauw. Hij ging op de fiets dwars door de bossen ook in de
winter; ook als het regende of er sneeuw lag. Ik vroeg eens
of ik mee mocht . We vertrokken tien over zes . We hadden de
mis van kwart voor zeven en stonden tien over zeven weer
buiten . Het was nog even koud en stikke donker. Ik ze i:
zullen we ergens een koppie koffie gaan drinken. Hij keek
mij vreemd aan . We pelgrimeerden langs een aantal café ' s.
Bij één brandde er een rood li ch tje voor een Antonius.
Stilzwijgend gingen we terug. Op Geersbroek was het nog
even donker als bij vertrek . Alleen bij de Wagemansen was
het licht aan.
Sie was de l aatste en tenslotte all een . Ze heette officiëel Lucia , maar dat lazen we pas op haar doodsprentje .
Wij dachten dat ze Cec il ia heette . Ze was moeder-overste
in dat mini - klooster van twee broers en twee zussen : een
leven van eenvoud, sol idariteit met elkaar, gemeenschap
van goederen .
UTELO .
Toen ik pas op Geersbroek was , belden er eens twee mannen
aan met een bloknootje en een stukkie potlood. We zijn
van - utelo - . Met een opgetrokken lip bekeken ze de
woeste grond naast mijn deur. U doet dit jaar zeker niet
mee, we komen volgend jaar nog wel eens terug. Sie deed
altijd mee ; utelo ~ uw tuin een l ustoord . Ze legde fraaie
perken aan en verbouwde l e lies . Dat mocht niet, ze kreeg
een proces van de staat der nederlanden . Wij zoud en naar
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een rechtswinkel gaan, Sie schreef rechtstreeks aan de
koningin, die ze nog kende uit de tijd dat Geersbroek
koninklijke residentie was. Ze kreeg de vergunning en
stuurde als dank eieren naar het paleis. De particulier
secretaresse dankte namens hare majesteit; ik heb de brief
zelf gelezen.
Alle vier kenden ze het middel om oud te worden: op tijd
je bed uit en elke dag voldoende lichamelijke inspanning.
Maar ook het geslacht Wagemans heeft niet het eeuwige
leven, althans niet hier. De een na de ander ging naar de
overkant.
Ze waren geboren in een tijd dat ze auto en vliegtuig aan
het uitvinden waren en stierven lang nadat de eerste
mens voet op de maan had gezet.
Overigens geen van vier heeft ooit een rijbewijs vastgehouden; de fiets was voldoende. In hun jeugd was de Annevillelaan nog een zandbaan. Te voet op klompen naar
school en 's Zondags twee keer naar de dorpskerk op en
neer.
Ze leefden er met duiven, kippen, poezen en "beessies".

gekleur~

door Sie Wägemans

=geloof, hoop en liefde=
een patroon zoals ze ook wel
met · vetplanten in- haar tuin
aanlegde

De laatste waren de vaarzen van Gradus. Ze waren een
voorbeeld hoe een mens in eenvoud gelukkig en wijs kan
zijn en oud worden.
Toen Kaat stierf zei Sie: ik had ze liever allebei aan
de hand meegenomen. Ze had zorg voor hen, over de dood
heen.
Toen ze in de Donk weer kaarten zat te kleuren, voelde
ze zich als in haar eerste kinderjaren. Weet je waarom
ze dat doen?"Om ons mak te houden".
Voor Kerstmis ~ond ze het welletjes. Pijn had ze niet,
maar "ze trekken aan mij". De geest stuurde het lichaam
niet langer. Zo was het voldoende. De kinderen Wagemans
hebben de planeet verlaten. Hun lichamen liggen naast
elkaar op de Lichtenberg: Gradus, Sie, Kaat en Toon.
Zo moest het zijn.

Sie Jfagemans naar De Donk

'Ons mensen heeft geen toekomst meer ... '.
door Ben Martens.
Waarom ga je nu naar De Donk, Sie? "Ach, ik ben te oud, he.
Het gaat nu nog wel goed, maar ..... als ik echt hulpbehoevend zou gaan worden moet ik naar een verpleeghuis. Dat ik
verleden jaar mijn heup heb gebroken, heeft me wel aan het
denken gezet. Ik redde het tot nu toe wel. Ik kreeg gezinshulp, warm maaltijdvoorziening en ook alarmering. Maar ja,
op een gegeven moment houdtalles toch op, he.
Kijk, ik zie het zo ..... tegenswoordigs gooien ze alle koeien
in de wei op een hoop, de verrekes gaan ook allemaal op een
hoop, de kippen gooien ze ook op een hoop in het kot. Kom ik
lest bij het museum van Paulus .... hebben ze daar ook alle
heiligen verdumme op een hoop gegooid .... nou, dan denk ik
dan zal ik ook maar naar De Donk gaan. Kijk, ons mensen
heeft geen toekomst meer, he. Ik ben altijd overal met veul
mensen omgegaan, dat wordt allemaal minder, want de meesten
z1Jn allemaal al dood. Hoewel, ik heb nog wel veel aanloop,
maar toch .... het is beter zo. Nou moet ik zelf naar die
oude mensen toe in De Donk, dus ik zal dan zelf ook wel oud
zijn. Ik heb heel mijn leven veel gezorgd, ik laat me nu
eens verzorgen. We moeten maar afwachten of het daar goed
is. Ze zeggen ook altijd dat het in de hemel beter is, maar
da moet ge ook maar afwachten, he".
fragment uit intervieuw op 20-3-1991 in Weekblad
Nieuw-Ginneken.
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fk zeg tegen de koningin: "dag· excellentie, mag ik u een handje geven?"

De 4 oudjes van Wagemans
hebben de eeuwige jeugd
door John Frijters.
Vier paar starende ogen begroeten miJ, als ik de knusse
huiskamer van het kwartet Wagemans betreed. "Wat zou zo'n
krantenmeneer nou bij ons zoeken", hoor ik ze denken. "Ze",
dat zijn: Cie, 78 jaar en tot op de dag van vandaag bloemiste
van beroep; Kaat, 80 jaar, huisvrouw, kokkin en geestelijk
verzorgster van het gezelschapje; Graat, 74 jaar, landbouwer
en benjamin in dit huis en tenslotte Toon, 82 jaar, gevierd
konijnenfokker en enigzins hardhorend.
Toon kijkt zijn broer Graat aan, die hem omstandig gebaart
dat hij zijn gehoorapparaat in werking moet stellen. Als
Toon daarmee klaar is vuurt hij een aardige vraag op mij af:
"Kamde gij konijnen brengen?" Hij overrompelt me met zijn
vraag, aan konijnen had ik nog niet gedacht. "Nee, meneer
is journalist", wijst zijn zus Kaat hem terecht. "Oh'', zegt
Toon heel zinnig en zet het volumeknopje van zijn gehoorapparaat op 9.
Cie, Graat, Kaat en Toon Wagemans zijn vrijgezel en wonen
bij elkaar. Hun zus Elisabeth(83) is weduwe en woont, zoals
Kaat zegt, "een eindje verderop". Ze zijn alle vier nog vief
en strooien kwistig met pittige opmerkingen. "Het komt er
niet op aan hoe oud je bent, maar hoe oud je bent", denk ik
wijs, terwijl mijn pen moeite doet om de verhalen over vroeger bij te houden.
"Het was vroeger toch wel wat plezieriger dan nu. Je was
vrijer, moest jezelf bedruipen, terwijl je vandaag de dag
veel meer verantwoording aan iedereen moet afleggen. Vroeger
stond je altijd klaar voor een ander, de vriendendiensten
hè", zegt Graat. Kaat vult hem aan: "Je kende praktisch geen
luxe; elke dag kilometers afleggen, op klompen naar scho.o l
of naar de stad boodschappen doen. Ik weet wel, dat ik zeventien jaar was toen wij met zijn vieren leerden fietsen.
We hadden voor een dag een fiets gehuurd en om de beurt probeerden we zo lang mogelijk in het zadel te blijven. En dan
moet je nagaan dat we dat op de Chaamseweg deden. Tegenwoordig ben je blij dat je zonder onge lukke n die weg kunt nve~ 
steken. Maar enfin, ondanks dat het toen zo veilig was,

brachten we 's avonds de fiets met nog maar één trapper
terug. We hadden nogal hard geoefend, zie je. Maar fietsen
kÓnden we."
Ik krijg plezier in hun verhalen. Er worden nog aantrekkelijke wijsjes gespeeld op oude violen. Zo vertelt Graat met
duidelijke ontroering over zijn trouwe paard van vroeger.
De viervoeter was als een kameraad voor hem. Het duo bewerkte met behulp van een simpele ploeg het land, dag in,
dag uit. Ik kan me voorstellen dat het een zware slag was
voor Graat, toen het edele dier op 32-jarige leeftijd overleed. "De tijd gaat voorbij," zeggen we, maar we vergissen
ons, de tijd blijft en wij zijn het die voorbijgaan.
WILHELMINA.
Kaat denkt hardop terug aan de dagen dat ze naai- en vers telwerk verrichtte voor twintig cent per dag. Als een
winkeljuffrouw ons nu twintig cent wisselgeld wil teruggeven, zeggen we: laat maar zitten. Wat we nu achteloos laten zitten, was vroeger een dagloon.
Dan steekt Cie van wal, met haar verhaal over de Koningin:
"Net toen wij hier in het Zuiden bevrijd waren kwam Koningin Wilhelmina naar "Anneville". Haar kok wilde wat bloemen
hebben en dus kwam die op een dag bij mij. Ik moest de feestelijke gebeurtenis aankleden met de mooiste bloemen die ik
had. Hij wees een bloemenbed aan waar hij graag wat van zou
willen hebben, maar ik weigerde dat, omdat ik die bloemen
uitsluitend gebruikte om voor het beeld van Onze Lieve
Vrouw in vazen te zetten in de Ulvenhoutse kerk. Ik had er
veel werk van gemaakt . Ons Kaat, Graat, Toon en ik werden
uitgenodigd om bij de feestelijkheden op Anneville aanwezig te zijn. 's Morgens was ik echter nog eerst naar de
kerk geweest en daarom kwam ik eigenlijk wat te laat op
Anneville aan om alles goed te kunnen zien. Ik stond achter een he le hoop mensen en kon de koningin en de prinses
maar gedeeltelijk zien. Voordat ik wist wat er gebeurde,
duwden ze me naar voren tot bij de Koningin en ze zeiden:
deze vrouw heeft de bloemen verzorgd majesteit. En daar
stond ik met mijn snotneus. Gewoonlijk heb ik praatjes genoeg, maar toen wist ik toch echt niet wat ik moest zeggen.
Hakkelend bracht ik toen uit: dag excellentie, mag ik U een
handje geven?
Die middag hebben we met z'n allen, óók de koningin, in
polonaise rond Anneville gehuppeld."
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"Vij f jaar l ater werd de Grote Kerk in Breda ingewijd en
koningin(toen prinses) Wilhelmina zou daar de belangri jkste gaste zijn . En wat denk je: wij kregen een uitnodiging om daarna een gezellige bijeenkomst met Wilhelmina
b~j t e wonen . Graat en Toon
dachten dat die uitnod i ging
niet voor hun gold , dus stapten Kaa t en ik e r maar op af.
De koningin vroeg ons : waar z ijn de jongens? Daarmee
doelde ze op Graat en Toon . Ik denk: Oh j ee, daar heb je
het al. Ik zeg : die moesten nog koe ien melken. Al s genou
weet dat ze nog nooit één koe hebben gemo l ken , dan besef
je wel wat een rotsmoes dat dat was ."
OP EN OVER DE GRENS ( 10)

"Weer wat jaartj es later klopte een contro l e ur aan de deur
die me vertelde dat ik geen lelies mocht kweken. De bollen '
mocht ik wél verkopen , maar niet de takken . Ik dacht : dat
ze verrekken en ik schreef een brief naar de bond maa r ook
~ie weige rde toestemming . Ik kon in hoge r beroep.'Dat deed
ik . dan ook en alles wat "groo t" was in he t dorp li et ik de
brief tekenen . Met een paar hoge Pieten ging ik op ee n dag
naar Den Haag waar mijn zaak behandeld zou worden . Nou hadden ze me verteld , dat de mannen in zwarte jurken en wi tte
"be fj es " aangesproken moesten worde n met "edelachtbare ". Ik
heb geen wit befje gez ien, dus zei ik ook maar niet edelachtbare. Naast mi j zat ook een zwarte jurk en dat vond ik
t oc h zo 'n goeie vent . Die was het a ltijd eens met mij. Naderhand bleek dat dat mijn verdedige r was ... Om een lang
v e rha a~ kort te maken : ik kreeg m'n vergunning. En nadien
kreeg ik nog een brief van Soestdi jk ook: dat ik me niet onge rust hoe fd e te maken, want ik zou altijd ge holpen worden
door de koningin. Later be n ik nog naar haar begrafenis ge weest.
En dan is he t sti l. Vier mensen die samen al 315 jaar
achter de verweerde ruggen hebben en nog steeds hun oors ~r onke lij ke beroep uitoefenen . Toon laa t me nog enthous i ast een oorkonde op st ijf perkament z i e n, waarop met vee l
overbodige krulletters gesc hreven staat dat hij e relid i s
van de erkende pluimvee- en konijnensportfokke r s vereni g ing.
Ik a~rze l om het woord " toekomst " op tafel te l egge n, maar
wat is de toekomst voor deze mense n anders dan het verleden,
dat door een andere deur binnengaa t?

Gelezen door J..ouis Remeysen
Naastenliefde
In de pers wordt een prachtig voorbeeld van naastenliefde
vermeld, dat wij op onze beurt zeer gaarne aanstippen.
Men vindt er het bewijs, dat de samenhorigheid niet altijd
een ijdel woord is .
Landbouwer Antoon van Eksel uit Strijbeek, een gehucht op
de Belgisch-Nederlandse grens, moest in februari van verleden jaar worden geopereerd.
Een gedeelte van zijn rechterbeen werd weggenomen en door
een plastieken stof vervangen. Van Eksel bleef tien weken
in het ziekenhuis en één jaar werkonbekwaam. Een ramp voor
zijn gezin en bedrijf: hij heeft verscheidene minderjarige
kinderen en een boerderij van 20 ha.
Buurman L. Remijsen zorgde er voor dat alle moeilijkheden
werden opgeruimd. (1) Een beurtrol werd opgesteld en alle
buren hielpen. Zo ging de 19 jarige Jos Van de Velde, een
metser, een jaar lang elke avond na zijn dagtaak de 22
koeien melken. 's Morgens werd hetzelfde werk gedaan door
Frans van Dun, daarna door L. Reméijsen. Ook de dame van
het nabije kasteel kwam helpen. Zij stak een handje toe
bij het hakken van suikerbieten.
Zeventien jonge mannen werkten een ganse zondag om suikerbietwortels te rooien enzovoort.
Verleden week zijn alle buren met hun herstellende vriend
samengekomen. Met hun 120 hebben zij heerlijk feest gevierd.

Uit "Landb ouwleven" (Belgi~)
d d. 27-2-'65
rubriek "Feiten en Beschouwing "

LEVEN EN WONEN VAN WOENSDAG 19 JANUARI 1977

(1) Actie van vereniging "S trijbeek vooruit" .

142

1fubobicus)JÎ'\ttnrij5tn
~tborm 26- H~os;
z~-i2-iq7s tutrb btsfottn ~nn bt rrtlt~ptnntn,g tt IJerltntn;
b~t Lutrb ~mi uitgtreikt btj 9tlt~ml)rib uan
~rt afärryîib als btstuurstlo ban bt
ptic~tin,g "~ejaarbtn;or~ lllirum- \iinntkm.

Geheel onverwacht is hij nu gestorven .
Met hem verliezen we een mens die voor mensen veel
betekend heeft.
Hij hield veel van zijn lieve vrouw.
Zijn deur stond altijd voor iedereen open en allen
stond hij met raad en daad bij. Want het deed hem
goed, als het een ander goed ging .

Hun huis stond voor iedereen open en steeds ook
waren ze bereid om mensen onderdak te verlenen.
Zi1n ouders en zijn broer Kees vonden er een gastvnj

thuis, maar ook militairen en later ook hele gezinnen
die vanwege de oorlog en de watersnoodramp dakloos
waren geworder1. En alle neefjes en nichtjes kwamen
graag logeren bij tante Riet en ome Louis.
Het kon allemaal, maar het betekende wel, dat zij nooit
met z'n tweeên waren.
Louis nam gemakkelijk een verantwoordelijkheid en
daarmee een zorg op zich.

Ter herinnering aan

LOUIS REMEIJSEN
echtgenoot van

MARIA ADRIANA GOOS
Geboren te' Baarle-Nassau op 26 januari 1905.
Overleden te Ulvenhout op 12 december 1991.

Hij heeft zo grote verdiensten gehad voor de gemeen·
schap, niet alleen voor Strijbeek maar voor heel Nieuw·
Ginneken.
Bij talloze organisaties en verenigingen heeft hij als
een aktief lid in het bestuur gezeten. Met de oprichting
van de buurtvereniging Strijbeek Vooruit zorgde hij
voor een grotere verbondenheid tussen de mensen en
onderlinge hulp.
Hij heeft er zich met hart en ziel voor ingezet.
Om zijn persoonlijkheid en zijn inzet voor de gemeen·
schap werd hiJ wel de burgemeester van Strijbeek genoemd.
Hij lachte er meestal maar om.
De tijd op het Withof is voor hem een mooie rustige tijd
geweest; eindelijk waren· ze dan samen, tevreden en
nauw verbonden met elkaar. .
Samen waren ze ook, toen Louis plotseling is gestorven.
Moge hij nu thuis zijn in het hemels Vaderhuis bij God.
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IN MEMORIAM LOUIS REMEYSEN.
Louis Remeysen is niet meer en er is alle reden bij de nagedachtenis van deze werkelijk edele mens eens een ogenblik
stil te staan en te overwegen, wat hij voor de Strijbeekse
en Galderse gemeenschap betekend heeft.
In de volksmond genoot hij de reputatie van "de burgemeester van Strijbeek" en alhoewel een dergelijke functie in
wezen nooit bestaan heeft en hij er zelf wel als laatste
aanspraak op heeft willen maken, was er niemand, die meer
recht had op een dergelijke betiteling dan hij, hoezeer die
hem in zijn bescheidenheid ook in ver l egenheid kon brengen.
Wij zeiden het al, hij was een edel en rechtschapen mens,
die zich niet liet beinvloeden als men hem in een bepaalde
richting probeerde te dringen en die een eigen en onafhankelijk oordeel had over zaken, die aan hem voorgelegd werden.
En dat gebeurde nog al eens, gezien de zeer vele functies,
die hij bekleed heeft en die we nu toch waarachtig wel eens
mogen memoreren, hoezeer hij zich in zijn leven daartegen
verzet zou hebben in zijn ingeboren bescheidenheid.
Louis Remeysen was vanaf 1959 bestuurslid en vanaf 1964
voorzitter van "Strijbeek Vooruit", dat hij had helpen
oprichten . Vele jaren heeft hij deel uitgemaakt van het
Oranje-comité Galder- Strijbeek . Als actief agrarier maakte
hij zes en twintig jaar deel uit van de Raad van Bestuur
van de Rabo-Bank, terwijl hij reeds vóór de tweede wereld oorlog voorzitter was van de nog jonge afdeling Boerenbond
in Galder.
In 1967 werd hij lid van de Stichting Bejaardenzorg NieuwGinneken, een functie, die hij tot eind 1975 vervuld
heeft. Hij was ook een dergenen, die zich ingezet hebben
voor de realisering van het Gemeenschapshuis Galder-Strijbeek.
Daarbij zijn nog lang niet al ZlJn functies vermeld, die
ertoe geleid hebben, dat Hare Majesteit de Koningin hem,
volkomen tere ch t, een koninklijke onderscheiding heeft
doen toekomen .
Zo was hij vele jaren Ingeland van het Waterschap BovenMark, twintig jaar bestuurslid van de onderlinge paardenverzekering , vijf en twintig jaar bestuurslid van de onderlinge rundveeverzekering en een groot aantal jaren bestuurslid van de varken-fokvereniging Ulvenhout-Galder.
In de tweede wereldoorlog heeft hij, wonend practisch aan
de grens, deel uitgemaakt van de grensbewaking . Zijn belangstelling ging daarnaast uit naar de historie van de
streek, waar in hij zijn lange leven had doorgebracht . Zo
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heeft hij als lid van de Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" veel kennis bijgebracht omtrent de geschiedenis van
het vroegere Ulvenhout, Galder en Strijbeek, gegevens, die
hij in interessante praatavonden verwoordde en die ook
terug te vinden zijn in de historische scriptie "Witte
Wolk".
In zijn naaste omgeving zag hij erop toe, dat oude tradities, bij begrafenissen, bruiloften, jubilea en andere
gelegenheden werden gehandhaafd in een vorm, die we nu
nog verstaan onder de naam "Burenhulp".
Nu hij zelf helaas niet meer onder ons verkeert, past het
ons met dankbaarheid terug te zien op het l even van deze
voortreffelijke mens, die zo'n grote bijdrage geleverd
heeft aan de ontwikkeling en welvaart van onze streek.

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK 83.
De speelgoedtentoonstelling zorgde er voor dat de nieuwe
vitrinekast van Paulus thans goed gevuld is. Er kwamen
vele zaken binnen. We kunnen de giften onderbrengen in de
volgende kollekties:

HEEMKUNDIG NIEUWS UIT DE
door Kees Leijten.
De heemkunde bloeit in Brabant als nooit tevoren.
- In Rijsbergen en Zundert verscheen onlangs het eerste
nummer .van het tijdschrift "Het Land aan de Breede Aa".
Een goed verzorgd boekje van de heemkundekring "De Drie
Heerlijkheden" uit Zundert-Rijsbergen, dat twee keer
per jaar gaat verschijnen.
Evenals "De Brieven van Paulus" is gekozen voor het
magazine-type. Berichten en artikelen bijeen.
- In Teteringen is in 1991 een heemkundekring opgericht
onder de naam "Teterings Erfdeel".
Ons lid Jos Verdaesdonk is de eerste voorzitter van
"Tete rings Erfdeel".
- In Etten-Leur houdt de heemkundekring Jan uten Haute
in zijn schitterende keemkundige museum een tentoonstelling over de school onder de titel "Trug naar
school".
- De heemkundekring "Amalia van Solms" uit Baarle is onlangs uitgeroepen tot,,Baerlenaar van het jaar'.'

Archief.
Metalen archiefdoos.
Belastingen.
Belastingkaart rijwiel en hulpmotor.
Bibliotheek.
Kinderboeken - 4 jaargangen Katholieke Illustratie - doos
met boeken .
Café.
Oude fles.
Curiosa.
Jubileumboek Wittouck - 6 benen servetringen .
Kelder.
9 weckflessen met inhoud (20 jaar oud)
Keuken.
Emmer - koolschaaf - serviesgoed.
Kleermaker.
Naaikussen.

146
147
Koninklijk Huis.
Bekers Juliana en Beatrix.
Land-en Tuinbouw/veeteelt.
Schofel - juk - tegel Boerenbond - pik-zicht - zeis - tu inbouwteel tvergunning - toewijzingskaart varkenscentrale.
Religie.
3 Kruisbeelden - tegel O.L.V. van Altijddurende Bijstand schilderij Laatste Avondmaal.
Religieuze Bibliotheek.
doos bidprentjes.
Smederij.
16 verschillende hoefijzers.
Speelgoed.
Oude poppenwagen met oude pop - step - rolschaatsen.
Wereldoorlog II.
Toewijzingen varkens.
Winkel van Sinkel.
Maggi blokjesdoos.
De schenkers waren:
mevrouw, de heer, de familie Aarts , Diepstraten, Ge lok,
Huybregts, W.Langen, C van Schendel.
Bov~ndien het Mec(Breda) en heemkundekring "Jan uten
Haute" Etten-Leur.

16 HOEFIJZERS TERUG IN NIEUW-GINNEKEN.
door Kees Leyte n.
Eind zestiger jaren was ik voorzitter van het heemkundig
museum Jan uten Haute te Etten-Leur.
Van s mid Antoon Jansen uit Bavel kreeg ik voor het museum
16 hoefijzers, die hij als examenstuk in zijn jeugd gemaakt had.
Nieuw- Ginneken had toen nog geen heemkundekring.
Begin december bracht het bestuur van Jan uten Hoube
een bezoek aan ons museum en bracht de 16 hoefijzers als
geschenk mee. Ze krijgen een mooi plaatsje in ons museum.

SAGEN EN VOLKSVERTELLINGEN UIT HET LAND VAN
PAULUS VAN DAESDONCK. 16
verzameld door Jan Bastiaansen.
LIEDEREN, RIJMEN EN GED ICHTEN.
Het Brabantse land i s al talloze malen bezongen en beschreven in gedichten en rijmen. Zijn schoonheid, gastvrijheid en eenvoud werd al eeuwen geroemd .
Denk hierbij aan het oude lied van Hertog Jan, aan "Mi jn
schone Brabant" en aan "Het Brabantse land " om maar eens
een recente l ijk lied te noemen.
Zo ook werden van vele Brabantse plaatsen liederen geschreven en ged i chten gemaakt .
Breda ken t bijvoorbeeld "Temidden van de paarse heide"
een lied dat als plaatselijk volkslied geldt.
Na lang speuren vond ik enige gedichten die handelen over
gebieden binnen het land van Paulus van Daesdonck.
GALDER EN ULVENHOUT.
De bossen branden nu in broze vlammen,
die stil vergloeien, purper, geel en bruin,
in elk zondoorglansd-brokaten kruin
der zilvergrijze en vaalgroene stammen.
Strijbeek, Notsel, Galder en Ulvenhout,
uw namen wekken weerklank van de sagen ,
die in de schemer der erleden dagen
hier zweefden in de schaduwen van 't woud.
Hier zwierven rovers in de struiken rond,
zoekend naar buit, met ruige baardgezichten,
en heksen kwamen toverij verri chten,
als op de kim de volle maanschijf stond .
Verhalen van mysterieuze daden,
van spokende kabouters, ' t witte wijf,
van somb're moord en duivels kwaad bedrijf :
een simpel volksboek met ve rluchte bladen.
't Is àl te lezen in he t zacht gefluis ter
der gouden bomen in dit herfstig land;
de sagenbloei ve rkwijnt in bonte brand
en sterft in oude , weemoed-schone luis ter .
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GRENZELOOS HEEMKAMP
door Kees Leijt e n.

voor de leden van de he emkunde kring " Paulus van Daesdonck"
l ieuw-Ginneken. Het staat internationaa l ge r e gistreerd onder ISSN-0166- 0438 .
verschijnt vijf maal per jaa r en geeft naas t vee l informat i e voor de leden
Yele klei ne b i jzonderheden en sailla nt e detai l s u i t de gesch ieden is va n de
re Heerl i jkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneke n e n Ba ve l en de
tllblllll•'e nte Nieuw- Ginneken .

1992.
BAARL E -NASSAU

8"- Heri:oç{

"'

Van 19 tot en met 22 augustus a . s . organiseert de heemkundekring Amalia van Solms te Baarle het 44e heemkamp
van de Stichting Brabants Heem .
Het voorl opige programma vermeldt o . m. fietstochten
naar Zonderei gen en Turnhout en stadswandelingen in
Turnhout en Baarle Nassau/Hertog.
De dee lnameprijs voor dit 3- daagse gebeuren bedraagt
inc lusief maalti jden wederom f 150, - p.p .
Deelnemers kunnen bij mij een aanmeldingsformulier
verkrijgen.

aktie .
lledalctie-adres
Clll la9t ekening
Lay- out

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck " -werd opgericht 3 april 1975 en koninkli j k
e r kend a ls vereniging op 25 november 1975 .
De ve ren i g i ng is ingeschreven b i j de Kamer van Koopha ndel te Breda onder nuC!lller
v 282568.
lekret a riaa t
lankreke ning
Giroreke n i ng

UI'.î'SPRAAK ( 81 )
Als ge ni et kunt geven
z ijn ze weg de neven.

Abdi j van Thornstraat 18, 4854 KG Bave l, 016 13- 34 88
52 . 18 . 33.639 t . n . v . Pa ulus van Daesdonck
37 : 13.311
t. n. v . Pa ulu s va n Da e sdonck
89, 4850 AB Ulvenhout

heemkundekring hee ft een

~ igen

hee:o.<und1g c useum op het a d res Penn end i j k 1.
zond ag van de c aand va n 14 . 00 uur- 17 . 00 u . e~
lfoof groepen op verzoek . S c h e nk i n ge ~ voor de kollekt i e gaarne op de ad res s en :
t 1111seum is geopend elke 1

Luijten
Langen
Verkooi j en

FAMILIEBOEKEN
Indien Uw fami lie uit de omgeving van Roosendaal komt kunnen genealogisc he publi caties uit Essen voor U zeer belangrijk zijn .
De heemkundige kring Essen(Bel gi ë) houdt re ge lmatig bijeenkomsten voor genealogen . Tevens verschijnen er regelmatig
uitgewerkte boeken van Essense families . Pas vers cheen het
boek " Van Eeckelen " (600, - Fr . / 14 ,- Hfl) en een aanvulling
op het boek " Van Loon" (150 ,- Fr . /9 ,- Hfl).
And ere familieboeken die ook reeds verschenen zijn :
"Backx" (250, - Fr/14, - Hfl)
"Janssens - Si mons -Antonissen - Sebastiaenssen '' (250 ,- Fr/
14 ,- Hfl)
"Mous " (600, - Fr /33 ,50 Hfl)
" Van Agtmael" (250 ,- Fr/14,- Hfl )
"Van den Bergh (Messen) " (350, - Fr/ 19 , 50 Hfl) en
" Van Loon " (600 ,- Fr/ 33 , 50 Hfl)
De familieboeken zijn samengesteld door Frans Buijsen.
Bedoelde boeken zijn te koop op het sekretariaat :
Heemhuis
Moerkantsebaan 48
2810 Essen .
tel . 09- 32 . 36 . 67 . 73 . 90

c . J . M. Leijten en J .C. van der Weste rlake n
Craen lae r 18 , 4851 TK Ulv e ~hout, 076- 61 27 42
J . A. M. Soeterboek
C.J. M. Leijten

Wester l a k en
Leijten
Ocrst
Lange n
Mee ren
Luijten
Grauwma ns
Hooydonk T
Verkooi jen
Jespe r s
75
1177
1177
1178
11 79
1180
1181
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1987
1990

't Ho f f l anê t
36
Ulve nhout 0 76-6 1 29 26
Kloos t erstraa t 46
Ba vel
0 1613 - 14 67
Strijbeeks eweg 44 a St r ij beek 07 6- 101280
v oor zitt er
vi ce-voorz i tter
se= !' e~aris

2e s ec r etari s
pe!lr. ingmee s te r
2e pe nnin g=sees t ~r
t echni s ch koör di nat or
rr.e=:e-,,,. Bav el
me de ~. Ga l à e r/Strijbeek
medew . Ulve:-.hout

Monumentenboe kj e
Molen "De Kore nbloem"
130 jaar Maria schoo l
Kor enmolen "De Hoop"
Drie eeuwen ke rk i n Ulve ni.vut
Va n Ginneken t ot Ni e uw -G inneke ~
Driekwarteeuw Con s tant ia
Da v i d Tomk i ns .
Ve ldnamen 1- 20 (1 58 3-1 986 )
100 j aar schoo l Galàer
Carna va l in Oud - en Nw. Ginnek en
Gouden Paulus
TUssen Wi tte Wo lk en Anne " i lle
Wande l e n in Stri j beek
Kerken i n Ba ve l
Wand e len in Ulve nhout (Ca l lot )
He t Ma stbos en het werk van houtveste r van Schermbeek

( 1990)
( 1991)
( 1991)
( 1989)
( 1989)
(1 990)
( 1989)
( 1990)
( 1990)
( 1991)

J . M. E. M. Jespers (u i tve r koc h t)
J.C . van àer West e r lake n
C. J . M. Leijten
E. J. D i r ve~ . K.A . H. W. Le e nders e. a.
Dr. J . L. M. de Leppe r
H. J . Oi r ven, J . C. van der We s terlaken
J . C. en R. van der Weste rlake n
Dr s . H. J . C. Ve r hoeven (B.v .P. 39)
I r . Chr. Bui ks
A M. M. Verkooijen e . a . (B. v .P. 44)
Br i even van Pa u lu s ( 46 )
Re:lak t ie e.v . a. (B. v .P. 50)
Jac J espers (ui t verkocht)
1
J ac Jespe r s en Drs . Har ry Ve r hfeven
Dr. C. S. M. Ra de:naker SS. CC . /
Ir . w J. Bone kamp , M.P . C. S c ~ eepers
A. J . Spierings

LIDMAATSCHAP
/
e t veren i g i ngsjaar va n d e heemkundekr i ng loopt van 1 s eptembe r tai 31 augustus
llaaat diverse h eemaktivit eiten , l ezingen , t entoons t ellingen en excursies geeft
•e k r ing het t i jdsch r ift " Br ieven van Paulus " u it.
e t l idmaatschap van d e Kring g e l dt voor het ge he l e g ez in en bedraagt voor het
verenigings jaar 199 1-1992 f 25,- - pe r j a ar.

