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VOOR DE DERDE MAAL. 

Voor de derde maal waren wij als bestuur en leden van Paulus dit 
jaar aanwezig bij de Uitvaartmis van een van onze zeer actieve 
Paulus - mensen . 

Na Pieter van Hooijdonk en Wim Colsen namen we nu voorgoed af
scheid van Jan Soeterboek. 
We besteden uitvoerig aandacht aan Jan in dit nummer . 
Ook dit nummer staat bol van vele heemkundezaken en heemkundige 
artikelen . 
In ons museum trekt de tentoonstelling over '' Kaarten en prenten 
van Nieuw- Ginneken " vele bezoekers . 
Op 7 m~art openen we een nieuwe tentoonstelling over de scholen 
uit onze dorpen . Hebt U nog oude foto ' s te leen? Ze zijn erg wel 
kom. 
Op 14 februari organiseert Paulus op de Pekhoeve weer het succes
volle "Schatten bij Paulus" , nu alweer 

VOOR DE VIERDE KEER. 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, Donkere maand 1992. 

Beste Heemvrienden, 

Paulus heeft een vriend verloren. Een medewerker, die heel veel 
voor de heemkundekring betekende. 

Jan Soeterboek is op 1 november 1992 toch nog vrij onverwacht 
overleden. Wij wisten dat hij ernstig ziek was. Eigenlijk heeft 
hij van zijn Vut niet zo kunnen genieten, zoals hij zich dat 
zelf voorges teld had. In deze Brieven zullen we veel aandacht 
aan Jan wijden. 

De tentoonstelling:.Nieuw-Ginneken op prent en kaart~mag zich in 
een grote belangstelling verheugen. En terecht, want er zijn 
prachtige oude ansichten te zien van Bavel, Ulvenhout, Strijbeek 
en Galder. Bovendien zijn er vele bidprentjes van personen uit 
onze gemeente te bekijken. U hebt op 3 januari de laatste ge legen
heid om dit te gaan zien. 

Op maandag 16 november hebben we een erg interessante lezing ge
had van de heer Leideritz over de tramwegen in Noord-Brabant. 
Hierdoor hadden we de gelegenheid "onze" tram te plaatsen in het 
totale tramgebeuren van die tijd. 
Opvallend is dat er in Brabant vooral stoomtrams voorkwamen en in 
Breda voornamelijk paardetrams. 
Een lezing waar de meesten van ons weinig aangrijpingspunten in 
hun herinnering konden vinden. Begrijpelijk want het tramgebeuren 
vindt in onze contreien rond 1920 zijn einde. 

Intussen is ook het symposium over "Het spanningsveld tussen 
traditie en vernieuwing op het Brabantse land in de negentiende 
en twintigste eeuw" gehouden. Ongeveer honderd-vijftig deelnemers, 
die voornamelijk uit Nieuw-Ginneken afkomstig waren hebben de 
gelegenheid niet voorbij laten gaan en deelgenomen aan dit sympo
sium van een bijzonder hoog gehalte. 

Op maandag 2'> januari komt op veler verzoek 't Muz i~k uit 
Bergeyk naar de Fazanterie om voor Paulus oude liedjes ten gehore 
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te brengen. Deze groep bestaat nu 20 jaar en is van de eerste 
volksmuziekgroepen die begon met het opzoeken en ten gehore 
brengen van oude liedj es. De leider van de groep Harrie Franken 
heeft heel Brabant afgereisd om oude liedjes te no teren . Da t 
heeft uiteindelijk geresulteerd in de uitgave van het standaard
werk op dit gebied :"Liederen en dansen uit de Kempen.'' Nu hebben 
liederen de eigenschap, dat ze zich niets aantrekken van grenzen 
en daarom zullen de meeste liedjes bij U bekend zijn. De mensen 
die deze groep tien jaar geleden ook al gehoord hebben zullen 
deze gelegenheid zeker niet voorbij laten gaan . Aanvang 20 .1 5 uur. 
Op 7 februari zal de nieuwe tentoonstelling geopend worden met 
als ondet'werp "Scholen in Nieuw-Ginneken " met veel klassefoto's 
uit al onze dorpen . 

Op 14 februari hebt U weer de mogelijkheid om uw oude spulletjes 
in de Pekhoeve te laten beoordelen . Er is dan weer een team van 
deskundigen aanwezig om U wat meer te verte l len ove r uw schilde
rijen, aardewerk, goud, zilver en archeologische voorwerpen . Het 
gebeurt niet al te vaak dat ik U moet toewensen dat het niet al 
te druk wordt , zodat U niet al te lang hoeft te wachten. Overigens 
verwachten wij de stormloop van vorig jaar niet weer. Al s U tij
dig aanwezig bent kunt U ook eens zien wat anderen bij zich hebben 
en wat daar over verteld wordt. 
De Pekhoeve zal open zijn van 13. 30 uur tot 16. 00 uur. 
Ik hoop U bij een van deze aktiviteiten te mogen ontmoeten . 

KLASSEFOTO'S 

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

van der Westerlaken 
voorzitter. 

Wie helpt Paulus aan oude klassefoto's van een van de scholen uit 
Bavel, Galder en Ulvenhout? 
Graa:g lenen we ze van U. 
We cop iëren ze. 
Dan krijgt U ze na enkele dagen terug . 
Graag inleveren bij Wim Langen (Kloosterstraat 46 Bavel), Kees 
Leijten (Craenlaer 18 Ulvenhout) of Jan Grauwmans (gemeentehuis). 
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.VAN AACHTER 
DE PLA TTEBUIS 

VAN AACHI'ER DE PIATI'EBUIS ( lb ) 
door Peer van de Schraanswaaie 1 
Gullie docht netuurluk dat dieje Peer d'n hoek om gegaan was, 
mar daor hedde dan toch gèf abuis in g'had, want meese, onthou 
da mar goed van n'n ouwe mees, onkruid da vergao nie, daor kan 
ik over mee proate bij onze Janus op d'n akker! Mar wak eige
luk wou zegge, da gaot over die vijf percent loonsverhoging, 
weer in de twidde kaomer zuveul over te doen gewiest is en 
waor de kraante over vol staan. Da wul nie zegge dak zoveul 
kraante lees, neeje, ik lees mar ene kraant en dan Nuuw Geluid 
en dan lees ik ok nog de Stem. Teresworig doar dees "Brieven 
van Paulus" bij. Kik, daor staan de miste meese nie bij stil, 
as ze de kraant leze, mar mee al die loonsverhogingen zen de 
boere nie geholpe. En nou weet ik wel, dat ur meschien nog wel 
meer van die groepe zen die ok nie mee meuge doen, mar iedereen 
voelt z'n eigeste portemennee het beste. Ik bedoelmar ditte, as 
de grote massa loonsverhoging krijgt dan gon langzamerhaand 
alle prijze ok mee omhoog; da houdt dan in da bevorbild enne 
kruienier ok wir meer gaot verdiene, want de daot ok wir mee 
percente, jawel, aandere as mee die loonsverhoging, mar hij 
rijdt toch ok mee. Mar wij boere meese, wij zen daor eigeluk 
un bietje de dupe van, want d e koei geve na zo'n gepraat in 
de kaomer ginne liter mellek meer, en ut vetgehalte blefd'ok 
utzelfde. En ik denk dat de pestoor ok al op z'n vurwerk is 
gewiest, want van de week kreeg ik wir zo'n briefke thuis, 
met as gullie natuurluk, waor ok wir over percente gesproke 
wier. Jao, zo goat da, ge mot mee oeuwe tijd mee; en dat motte 
as pestoor zeker, 3gge zo 'n konsilie aachter oeuw het staan. 
Nou Ulvenhouts e,Baovelse en Galderse meese, nog unne zaolige 
en goeie kessemies en damme wir mar in goeie gezondheid ut 
nuuwe jaor tegemot meuge zien. 

Uit: Nieuw Geluid 29 12 1964 
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AGENDA 1992/1993 (72) 

sept. 

okt. 

nov. 

dec. 

jan . 

febr. 

mrt. 

1 Begin 18e Verenigingsjaar. 
6 Museum open. 

Laatste dag tentoonstelling 50 jaar Nieuw- Ginneken . 
12 Open Monumentendag. 

Fietsen met Paulus: "De grenzen afgetast". 
28 17e Jaarvergadering in de Fazanterie. 

Na de pauze treedt de Brabantse Troubadour Lia de 
Haas op . 

4 Opening nieuwe tentoonstelling 
"Nieuw- Ginneken op prent en kaart". 

15 Brieven van Paulus 91. 
27 - 31 Revue "Op zoek naar Nieuw-Ginneken" in Jeugdland . 

Museum open . 
Tentoonstelling "Nieuw- Ginneken op prent en kaart". 

16 Lezing over de Brabantse Tramwegen door W. J . M. Lei
deritz i n de Fazanterie , aanvang 20 . 15 uur . 

27 Symposium: "Spanningsveld tussen traditie en ver
nieuwing op het Brabantse land in de 19e en 20e 
eeuw" in zaal Bruininks te Bavel. 

6 Museum open. 
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en kaart". 

15 Brieven van Paulus 92 
31 Einde gouden feest gemeente Nieuw-Ginneken . 

3 Museum open . 
Tentoonstelling "Nieuw-Gi nneken op prent en kaart ". 

25 "Ut Muziek" treedt op voor Paulus in Bavel . Zaal 
Bruininks, aanvang 20.15 uur . 

7 Museum open. 
Laatste dag tentoonstelling "Ni euw-Ginneken op 
prent en kaart" . 

14 Schatten bij Paulus IV op de Pekhoeve. 
15 Brieven van Paulus 93. 

6 Studiedag Kadastrale Atlas Brabants Heem* 
7 Opening nieuwe tentoons telling , "Scholen in Nieuw

Ginneken". 
7 en 21 Archeologische dagen in Boxtel* 

15 Lezing . 
20 Dialectendag Brabants Heem* 
26 Studi edag Genealogie te Tilburg* 
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apr. 3 Paulus wordt meerderjarig . 
4 Museum open . 

15 Brieven van Paulus 94. 
17-18 Nationaal Museumweekend. 

24 Studiedag Genealogie Brabants Heem* 

mei 2 Museum open. 
16 Excursie Paulus. 

juni 6 Museum open. 
26- 27 Bavel Anno 1920 . 

juli 4 Museum open . 

aug. Museum gesloten . 
11-14 Heemkundig Werkkamp te Halsteren* 

31 Einde 18e Verenigingsjaar. 

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan ook U kunt deelnemen . 

SCHATTEN BIJ PAULUS 4. 
door Kees Leijten. 

Voor de vierde maal organiseert Paulus van Daesdonck op ziJn 
eigen wijze het van de televisie bekende "Kunst en Kitch' ' onder 
de titel "Schatten bij Paulus". 
Even als vorig jaar zal het ook dit jaar op de Pekhoeve in Ulven
hout zijn. 
Op zondag 14 februari 1993 7.ullen vijf deskundige taxateurs uw 
waardevolle antiek of kitch op waarde schatten. 
De vijf taxateurs zijn: 
Laurent de Beer Goud, zilver, edelstenen, s ieraden. 
Jozef van KerkoPrle Horloges , klokken . 
Max Langeweg Schilderijen, oude prenten . 
Anton van der Lee Heemkundige zaken, oude munten, archeologie, 

oude boeken . 
Ad van der Schoot Glas, kristal, keramiek, porcelein, aarde 

werk en zilver. 

De entree bedraagt f 2,50 en elke taxatie ook f 2 , 50 . 
Paulus verwacht velen op zondag 14 februari a . s . op de Pekhoeve 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Maar kom wel op de tijd! 
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- Drie tramliefhebbers 
v.l.n . r. de heren H.Maas , W. Leideritz en H. Brech , die het 
modeltrammetje maakte. 

PER TRAM DOOR BRABANT MET DE HEER LEIDERITZ. 
door Anneke Oornes . 

Inmiddel s zal iedereen wel weten dat " Paulus " sinds enige tijd 
trotse eigenaar is van een paardetram . En niet zomaar een paarde
tram maar een exemplaar van de Ginnekensche Tramweg Maatschappij . 
Van 1903 tot 1920 reed deze tram van het station in Breda tot Ul 
venhout . (Tot 1903 reed het trammetje slechts tot de Ginneken 
markt) . 

De aankoop van deze tram was aanleiding de heer Leideritz uit te 
nodigen bij Paulus op maandag 16 november 1992 . De heer Leideritz 
is exper t op het gebied van trams . Hij had voor deze avond 100 
dia ' s meegebrach t over stoomtrams , paardetrams en e l ek trische 
trams . He t meerendeel van de di a' s waren reprodukties van oude 
ansichtkaarten. 



Stoomtram 
Hoewel de eerste tramlijn door Brabant van Breda naar Oosterhout 
liep, hadden de meeste dia's betrekking op Oos t Brabant. Vooral 
de lijnen rond Den Bosch kwamen uitvoerig aan de orde. Daar werd 
vooral gebruik gemaakt van stoomtrams zodat we ook meer dia's 
hebben gezien van stoomtrams dan van paardetrams, t e rwijl logischer
wijze onze aandacht vooral uitging naar deze laatste. De s toomtram 
heeft Ulvenhout nooit bereikt. Vanaf het moment dat de paardetram 
werd afgeschaft, werd de verbinding onderhouden door busmaats chap
pij Monopole. 

De tram was nie t het meest i deale vervoermiddel da t j e j e kunt 
bedenken. Afgezien van het f eit da t de werkel ijke s ne lheid niet 
veel hoger was dan ongeveer 9 kilometer per uur (inclusief de 
wachttijden bij haltes) gebeurde er regelmatig ongelukken. De 
meest onschuldige ongelukken, een ontsporing, zorgde slecht s 
voor groot ongemak . Er zijn echt er ook veel gewonden en doden ge
vallen bij aanrijdingen. 

Zware j ongens 
Men kan zich we l voorstell en dat het uren duurde eer e r weer 
ve rkeer mogelijk was op een traj ekt, als de t r am was ontspoord . 
De locomotieven hadden gewichten rond de 20.000 , 23 .000 kilogram. 
Het opnieuw op de rails zetten gebeurde met mankracht en kleine 
gereedschappen. Tegenwoordig zou men een kraan laten komen maar 
in die tijd waren die er nog niet. 

Wat dat betr eft had een paardetram dus voorde l en want hier voor 
reed gelukkig geen zware l ocomot ief. Omdat het onderhouden van 
paarden erg duur was, i s men op een gegeven moment toch gaan ex
perimenteren met motoren. Men heeft geprobeerd om de motor van 
de be roemde T Ford in een paa r de tram te zetten maar dit werd geen 
succes , zodat de tram uitei ndelijk helemaal uit he t s traat beel d 
ver dween en ve r vangen we rd door de bus . 

Uurloon voor een tramrit. 
Tegenwoordig wordt e r steeds gemopperd op he t openbaar vervoer . 
Afgezien van de tijd die men kwi jt is als men met he t openbaar 
vervoer reist, vindt vrijwel i edereen het openbaar ve rvoer te 
duur. Maar ook vroeger was het openbaar vervoer ve rre van goed
koop. Rond 1910 kwam de prijs voor een ritje overeen me t de 
hoogte van een uurloon (1 0 cent) . 

De hee r Le i de r i tz ve rontschuldigde z i ch aan het einde van de 
avond voor het feit dat niet alle dia's even i nt e ress ant waren 
voor het Pauluspubliek. De heer Leideritz heef t gebruik gemaakt 
van de dia-serie die hij altijd gebruikt voor l ezingen. Meestal 
echter, is he t publiek niet zo specifiek op de paarde tram geor iën
teerd . 
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Uit lang vervlogen jaren 
Prentbriefkaarten en bidprentjes 
van vóór Nieuw-Ginneken 
door Elly Zwijnenburg. 

Op 4 okt ober werd er in he t mus eum van de Heemkundekring Paul us 
van Daesdonck een nieuwe tentoonstel ling geopend door we thouder 
Zwijnenburg . Had de vorige als thema ' 50 jaar Ni euw- Ginneken ', 
deze nieuwe t entoonstell ing t oont pr entbr iefkaarten en bidprent 
j es van vóór di e ti jd . 

KARAKTERISTIEKE EIGENSCHAP PEN. 
Het is van groo t be l ang in deze tijd van he r i ndeling en amputatie 
van kernen van gemeenten, dat e r aandacht bli jft voor da tgene, dat 

di e gemeen t en bindt , aldus de wethouder in zi jn t oespr aak . 
Velen zij n bezi g met en voor Ni euw- Gi nneken . In alle ker kdorpen 
me t hun eigen identi t eit , maar wel met gezamenli jke belangen en 
be l angstellingen en van daarui t ook me t gezamenlijke doelen . 
Paul us i s zo ' n bindend element . Deze t entoons t ell ing is een voor
beeld van een gezamenlij ke bel angs t el ling van mensen ui t Bave l 
en Ulvenhout . 
Wethoude r Zwij nenburg gaf bi j deze opening ook zijn vi s i e op de 
nieuw t e vor men "gr oene gemeen t e " en het perspectief voor Nieuw
Ginneken . Volgens hem kunnen Bave l en Riel nie t buiten die 
nieuwe gemeen t e gehouden worden , want een Gr oene gemeente me t een 
veel gr otere opper vl akte dan het hu i dige Nieuw- Gi nneken en een 
even gr oot aant al inwoners ( dus zonder Bavel en Rie l ) is vol gens 
hem niet l evensvatoaar . Op wa t l anger e termij n kan zi j niet vcl
doende tegenwicht bieden aan de ve r stedelijkte gebieden . 
Ge lukkig delen al le poli tieke partijen uit onze Gemeen t e en ook 
die ui t de meeste ander e betrokken gemeenten die visie en zi jn 
daar om ber eid s amen t e wer ken om de Gr oene Gemeente alsnog ongeam
put eerd van de gr ond te krijgen. 
De wethouder is optimistisch over de afloop , mede door he t ver
l oop van de vergadering van de commi ssie bestuurlij ke aange l egen
heden van de provinci e vor ige week vrij dag . 

DE PRENTBRIEFKAARTEN . 

De pr entbrief kaar ten zijn afkomstig van de l eden Fri t s Denee ui t 
Ul venhout en J an Visser s ui t Bavel en geven een beeld ui t lang 
vervlogen jaren . Zo zijn e r o . a . prenten te z i en van : he t huis 
van de wonder dokter , de heer Col son ; de kerk van Ul venhout me t 
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het witte huis ervoor en ook één met op de voorgrond het H.Hart
beeld op het Schoolplein; café de Faisanterie ; de St . Laurentius 
lagere school (waar nu garagebedrijf van Hooijdonk gevestigd is); 
café Verdaasdonk, thans de Harmonie; de ou0e melkfabriek in Bavel 
enz. 
Ook de oude paarde- en ponytrams zijn er natuurlijk te zien. En 
het leuke is dat de paardetram, die de heer Brech op schaal na
gemaakt heeft, ook in de vitrine te bezichtigen is . 
Volgens Frits Denee dateren de oudste prentbriefkaarten van on
geveer 1892 . Beide heren zijn verwoede verzamelaars en lid van 
de Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten; deze vereniging 
legt zich vooral toe op onderzoek van de oude kaarten . Ook zijn 
zij lid van de Prentbriefverzamelaar . Deze vereniging is meer 
commercieel gericht en geef t elke maand een blad uit, wat na
tuurlijk ook heel interessant is. 

BIDPRENTJES . 

De meeste zijn afkomstig van de dames Snepvangers uit Ulvenhout 
en Jo van Gestel - van Beek uit Bavel; daarnaast zijn er ook een 
aantal uit eigen kollektie van Paulus . 
De dames hebben in de loop der jaren heel wat nagedachtenissen 
verzameld en daaruit krijgt men toch een klein beetje een beeld 
van het leven van de mensen in vroeger jaren. 
De tentoonstelling is allezins de moeite waard en rondlopend in 
de stal en al kijkend komt vanzelf de gedachte bij je op, "was 
het in deze dorpen af en toe nog maar eens net zo rustig en stil 
als vroeger en hadden wij dan ook nog maar eens net zoveel tijd 
voor de alledaagse dingen als de mensen vroeger" ; wat zou dat 
(ook af en toe) zalig zijn. 

- v . l . n . r. Jan Vissers, Frits Denee, wethouder Bob Zwijnenburgen 
vice- voorzitter Kees Leijten . 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES. )} 
verzame l d door Wim Colsen ."t 

ONS BRABANT BOVENAL 

Laat luid en blij onze stemmen schal l en 
Door stad en dorp en veld 
Een l ied, dat wijd in breede galmen 
Den lof van Brabant meldt. 
Noord-Brabant, zie uw trouwe zonen 
Zij jubelen overal 
Het lied van hulde en verknochtheid 
Ons Brabant bovenal. 

Waarheen ons 't lot ook moge voeren 
Ons hart b l ijft voor u slaan 
Wat andere l anden ons ook geven 
Gij zijt en b l ijft vooraan 
Ons eeuwig , dierbaar eigen 
Wat ook gebeuren zal 
Ons Brabant waar wij leven 
Ons Brabant bovenal. 

TENTOONSTELLINGEN . 5 
door Kees Leijten. 

1. Scholen in Nieuw-Ginneken . 

Brabant 

sterven 

Zondag 7 maart · a . s. opent Paulus een nieuwe tentoonstelling 
in de stal van het museum met als onderwerp "De scholen van 
Nieuw- Ginneken " . 
De tentoonstell ing wordt geo r ganiseerd ter gelegenheid van 
het 70- jarig bestaan van de Laurentius lagere school te Ulven
hout (thans Rosmolen). 
Naast oud schoolmateriaal exposeert Paulus oude schoolfoto ' s 
van de scholen ~it onze gemeente, zowel Bavel, Galder als Ul 
venhout. 
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2. Vergaard en Bewaard . 
Zaterdag 28 november opende het heemkundig museum Jan uten 
Houte te Etten-Leur( Markt 55) een .tentoonstelling onder de 
titel "Vergaard en Bewaard". 
Het museum toont allerlei leuke dingen uit het museum zonder 
een vast thema voor de totaliteit . 

3 . Vastenavond-Carnaval, Feesten van de omgekeerde wereld . 
Vanaf 20 december brengt het Markiezen• hof te Bergen op Zoom 
een cultuurhistorische tentoonstelling ove r de traditie van 
de vastenavondviering. 
20 dec. - 9 febr. schilderijen , tekeningen , prenten, beelden 
en andere voorwerpen uit de periode 1600- + 1900 . 
19 febr. - 11 april hedendaagse carnav3lscultuur. 
Op zondag is er om 15 . 00 uur een rondleiding voor individuele 
bezoekers. 

- Koos de Kort knipt de 100- jarige Janeke Graumans uit Chaam . 

KAPPERSINVENTAR I S VOOR PAUL US . 
Door bemiddeling van ons bestuurslid Adam Verkooijen kwam Paulus 
onlangs in het bezit van de fraaie col l ectie kappersattributen 
van kapper Koos de Kort. 
Er was zelfs een echte kappersstoel bij. De tondeuses, scheermes 
sen, poeder-en waterbussen staan tijdelijk tentoongesteld in de 
vitrinekast op de Rabo-bank. 
Aan Koos de Kort onze dank. 
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LANDBOUW IN VROEGER TIJD (1) 
door W.P.A. Colsen + 

Wij hebben in de heemkundekring in de loop van ons bestaan 
weinig aandacht besteed aan de landbouw in ons gebied . 
We weten heel vee l van Karel de Vijfde , Maximiliaan en 
Frederik Hendrik. Maar a l die groten der aarde hebben bij 
ons de d ijken doen doorsteken , boerderi j en platgebrand en 
dui zenden mensen de dood ingejaagd. En ze hebben nog een 
standbee l d gekregen ook . 
Maar daar heb ik geen belangstelling voor , mij heeft alti jd 
de gewone werkende me ns ge ïnteresseerd . 

Vroeger bestond 2% van de bevolking uit adel en geeste lij k 
heid, de rest waren boeren en arbe i de rs en daarover werd 
niet geschreven door mensen uit de stad. Die i nteresseerden 
zich meestal a lleen maar voor de opbrengst en niet voor de 
werkers . 

Maar onze l andbouw was wel beroemd . 
Van heel Europa kwamen ze b ij ons in de l eer . De Vlaamse 
boeren waren de l eermeesters van de moderne landbouw in de 
15e en 16e eeuw . 
Wat ik daarvan weet , heb ik opgeschreven in dit artikel. 
Het gaat dan ove r mests t offen- grondbewerking - braak- dorps
kouter-veeteelt-teel tgewassen en geschi edenis van vlas , 
koo l zaad , meekrap, kemp en aardappe l s . 
Veel gegevens komen uit het prachtige boek van Ir. Lindemans 
over de "Geschiedeni s van de Vlaamse l andbouw", uit "lüü jaar 
Z .L.M." van Prof . Bauman en uit de " P l ant in nijverheid en 
hande l" onder leiding van D. A. Zoethout. 
En verder los en vast uit alle mogelijke archi even waarvan 
ik in vele jaren van mi jn leven aantekeni ngen maak t e. 
Op oude schilderij en en gravure's in musea kan men vee l af
gebeeld zien wat in archieven te lezen is. 

MESTSTOFFEN 
Voordat de kunstmest er was en dat i s nog niet zo lang ge l e
den , was het de grootste zorg voor de boer om zijn grond 
vruchtbaar te houden. Het a llerbelangrijkste daarbij was 
stalmest . Al het stro van de graanoogs t moest op de hoeve 
"gesleten " dus door he t vee worden opgegeten. Hoe meer stro 
hoe meer mest men had . Slijten is dus via het dier er ·stal
mest van maken . 
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Nu nog noemen sommige veehouders een koe met diarhee een 
slijter. Die stalmest noemde men bij ons "vette". Oude boe
ren spreken nu nog van "vette" als ze het over kunstmest 
hebben. In mijn jeugd en misschien nu nog noemde men guyano 
wat gedroogde geimporteerde vogelmest uit z. Amerika is 
"klavervet". 
Alle pachtbrieven waken angstvallig over stalmest en strc. 
Dit staat trouwens nu ook nog in de pachtkontrakten zonder 
dat er in de praktijk op gelet wordt want er wordt heel wat 
stalmest verkocht. 
Het was den pachter verboden: "eenighe vette binnen al sinen 
pachte af te moghen voeren maar sal alle vette die God op den 
goede verleenen sal ••••. in den goede bekeeren mit sinen beeste. 
(pachtbrief van 1430). 
Gedurende sijnen pacht al zijn vruchten ter hoeve te sluijten 
en de mest ter hof stede te maken en op zijn land te voeren en 
nergens elders". (pachtkontrakt 1646). 
Het was verboden stro te verkopen of het te stoken in haard 
of oven. 't Aantal "geluij of walmen dekstroo" voor de daken 
werd juist omschreven en het oude stro mag niet verbrand wor
den maar moet naar de messing (=mestvaalt C.) 
De pachter moest bedstro leveren bij de eigenaar maar kreeg 
het oude terug. "In ashdag (=aswoensdag)tstroe in die kercke 
en als de dienst gedaen es so magh hij het weder haelen". 
Granen zijn erg gevoelig voor een te zure grondreaktie. Daar
voor kocht men mergel, dat is een kalkverbinding, en strooide 
dat over de akkers. Dit mergelen was verplichtend volgens de 
pachtkontrakten. 
Men was zuinig op mest en probeerde langs alle kanten mest 
bij te krijgen. Dieren die 's nachts buiten liepen, werden 
in bochten of perken opgesloten. Het best geschikt hiervoor 
waren schapen. Op oude gravure's in Vlaamse gebedenboeken 
ziet men dit afgebeeld. Overdag had de herder een mandje bij 
zich om de keutels op te rapen. 
Ik weet trouwens nog uit mijn jeugd dat vrouwkes bij ons op 
Terhole de ontlasting van de paarden met blik en borstel op
veegden en op d'r varkensmestput gooiden. Er kwam soms zelfs 
ruzie van, van wie de stront was. Mijn vader vertelde mij 
dat Vlaamse boerkes vooral 's zondagsmorgens met een krui
wagen over de grens kwamen om alle faecaliën van mens en 
dier op te laden. Wie zo ver te voet naar de kerk ging en 
toen ging iedereen, maakte wel een sanitaire stop en de 
boerenpaarden voor de rijtuigen lieten grote hopen achter 
midden op de straat. Toen we kleine mannekes waren en men ons 
vroeg: "Wat wilde gij later worden?" was altijd ons antwoord: 

"Strontraper achter den trein". En dat was zo, maar geen 
kinderpraat, want dat heeft men vroeger wel degelijk gedaan. 

In de stad waren de menselijke faecaliën en voor 1500 was er 
al handel in de stadsbeer. Met tonnen op lange karren zoals 
wij ouderen de oude bierton-karren hebben gekend, kwamen de 
boeren de beerputten leegscheppen en betaalden dan met een 
"heuschheid" in natura. Dat zal dan wel boter, kaas of eieren 
geweest zijn en misschien wel een zij spek of ham als het veel 
was. 't Is wel veel veranderd, wij betalen nu om het kwijt te 
raken. 
Wij kennen het spreekwoord dat ge altijd door een strontkar 
overreden wordt. Dat is dan figuurlijk bedoeld, maar eeuwen 
terug moet dat wel echt letterlijk worden opgevat. 
Het opvegen van 't straatvuil werd in de steden geregeld bij 
keuren en verpacht. Men moest dus betalen om de stad te mo
gen schoonvegen. Buiten de stad hadden ze hun opslagplaatsen 
en daar smoorde de compost gaar. Zelfs uit Frankrijk en Hol
land voerde men stadsvuil in. Men kocht zelfs dode paarden 
om er compost van te maken. De openbare toiletten werden ook 
verpacht. 

Toen de vraag naar stadsbeer groter werd, waren er handelaars 
die 't spul ophaalden en ergens op een kade langs een kanaal 
gemetselde putten hadden de z.g. "beeraard" waar de mest naar 
kwaliteit werd gerangschikt. Men proefde zelfs en hoe zouter 
hoe beter. Dikte, kleur en smaak waren de waardemeters. 
Niks ging er verloren. Het toilet op de boerderij, het huis
ken, het gemak of veel vroeger de "heimelijkheid" genoemd, 
waren verbonden met de "koezeikput" waar alles in terecht 
kwam. 
Men voerde in Vlaanderen zelfs stadsvuil in uit Holland en 
Frankrijk. 
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De grote vlucht die koolzaad nam vanaf de 16e eeuw, met als 
gevolg veel olieslagerijen, leverde veel oliekoeken die gro
tendeels als mest werden gebruikt. 
Die oliekoeken werden of zo op het land gegooid of eerst met 
de beer vermengd in de "koezeikput". Men noemde dit dan "kort 
mest". 
Vanaf de 17e eeuw kreeg hout en turfas ontzettende bijval. 
Men wist niet waarom toen. Wij weten nu dat het rijk aan kali 
is en dat bevordert de groei heel erg en dat zagen ze ook wel 
zonder scheikunde te kennen. 
Veel as kwam uit Holland. Men strooide zowat 2000 k.g. as per 
H.A. Op iedere boerderij stond dan ook een "aschhok" waar alle 
kool en houtas zuinig werd bewaard. 
Mijn moeder wist nog dat bij haar vader ook zo'n hok stond. 

AMBACHTEN EN BEROEPEN. 

Onlangs verscheen bij onze zustervereniging "De Vlasse l t " te 
Terheijden een interessante studie onder de titel "Ambachten 
en Beroepen" in Terhe ijden (1920-1 970). 

Wie van onze leden durft het aan van een van onze dorpen ook 
zo ' n s tudie te maken? 
In Brieven van Paulus nemen we s tudie graag op . 
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îllttAátii:1 
fo//eJhe Paulus Vil.Il JJttes°"'1d i J. 

Ruim 100 inventarisnummers werden er t ot 15 november uitgegeven 
aan nieuwe giften voor ons museum . 
We kunnen de giften onderbrengen i n de volgende kollekties: 

Bakker 
Deegr ol en Broodschiete r 

Bibliotheek 
Heemkundige boekjes - verzamelingen - Helers en heiligen -
Noo rdbraban ts museum - Honderd eeuwen Nederl and - Wereldatlas 
Bobo 

Dierenarts 
ploo i pincetten , anatomisch pincet , metalen opbergdoosje, opvang
bekken , infec tiespuit, hoefmes , luxa t ie spatel , oud 17e eeuws 
pl akkaa t 

F'oto- archi ef 
serie di a ' s Bavel en Ulvenhout - schi lderij met foto ' s Br edase 
Biss choppen 

Geneeskunde-Gezondheid 
Sp reekkamerkaart 

Kapper 
Poederspu i tbus , 2 waterspuitbussen, lotionschudder , s cheerbakj e , 
varkens har en scheerkwast , waterkan , scheermessen , J handtondeu
ses , efileerschaar, haarborstel, kleerborstel, kappersstoel 

Koninklijk Huis 
Tabaksdoos Or anje 1898-1 948 

Kunst 
Schilderij door Adank van schilderswe rkplaats paardetram 

Oudheidkamer 
Olielampje 5 armige kroonlamp - stoof - kolenschop 

Religie 
Kerstkindje - bidprentjes - Mariabeeld 



Smederij 
Bankschroef 

Speelgoed 
Lottospel 

Sport 
Schaatsen 

Vervoer 
Oud bushaltebordje BBA 

Wereldoorlog II 
Persoonsbewijs 

Winkel van Sinkel 
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Doosje lakbrons, tabakstrommel, plaatje tabaksverkoop, voorraad
blik koffie, koffieblik, kassa met kassarollen 

De schenkers 

( 

HEEMKUNDIG 
Heiligen in de weersvoorspelling 17 

December - Wintermaand - Heilige maand. 
Op Sint-Barbara (4-12) 
is het weer soms "barbarabaars" 

Januari - Louw·· maand - Hooimaand. 
Als Driekoningen (6-1)is in 't land 
Komt de vorst in 't vaderland. 

BIJGELOOF 61 

Een moedervlek aan de rechter zijde wijst op geluk. 
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN 10. 

HET GEDENKTEKEN VOOR DE OORLOGSLACHTOFFERS. 
door Jan van der Westerlaken. 

Op de avond van de vierde mei verzamelen we ons elk jaar rondom 
het monument bij het gemeentehuis. 
Het initiatief voor dit oorlogsmonument is al in mei 1945 genomen 
door oud burgemeester Serraris ter nagedachtenis aan de inwoners 
die, door oorlogshandelingen het leven lieten. 
Er werd een huis aan huis inzameling gehouden, die ongeveer twee
duizend gulden opbracht. 
Aan de Teteringse beeldhouwer Paul Gregoire werd de opdracht ver- · 
leend een gedenkteken te ontwerpen. 
Het gedenkteken ziet er als volgt uit. Op een voet van Franse 
kalksteen is een offerschaal aangebracht, die ondersteund wordt 
door vier stierenkoppen en op die schaal staat een bronzen vogel. 
De offerschaal is het symbool van het offer dat de gevallenen ge
bracht hebben en de vogel is het symbool van de vrijheid. De 
offerschaal is iets uitgehold en door de kunstenaar bedoeld als 
drinkgelegenheid voor de vogels. De totale kosten beliepen 
f 3.500,-
0p 6 september 1952 werd het gedenkteken onthuld op het Wilhelmina
plein, waar het nieuwe gemeentehuis van Nieuw-Ginneken gepland 
was. De onthulling geschiedde door Mevr.Serraris, de weduwe van 
oud-burgemeester Jhr.Mr.Serraris. · 
Op 4 mei 1985 werden de gedenkstenen onthuld waarop naast de na
men van de elf inwoners ook de namen van drie Fransen, acht Polen, 
één Engelsman, tien Amerikanen voorkomen, die in de 2e wereld
oorlog omgekomen zijn en drie inwoners die in Ned.Indië zijn ge
sneuveld. Hieronder volgen de namen en tevens de' omstandigheden 
waardoor zij omgekomen zijn. 
- Gijsbertus van Arendonk overleden 16-1-1945 te Bavel door V-1 
- Cornelis Diepstraten overleden 28 10-1944 door beschieting bij 

de bevrijding van Bavel. 
- Marinus van Dijk overleden 22-2-1944 bij een bombardement op 

het vliegveld Gilze-Rijen. 
- Petrus Graumans overleden 16-1-1945 omgekomen door V-1 
- Sergeant Adrianus Heyblom overleden 2-5-1945 door mijnexplosie 

op het vliegveld Osnabrück. 
Marechaussee Cornelis Keurhorst overleden 12-4-1945 in concen
tratiekamp Bergen Belsen. 
Hendrikus Koenraads overleden 23-2-1945 te Pforzheim in Duits
land bij een bombardement. 

- Cornelis van Opstal overleden 12-5-1940 bij een bombardement 
op Strijbeek. 
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- Josef van Schaik overleden 13-2-1945 te Mainz a/d R door bom
bardement. 

- Nicol aas Theunissen overleden 13-2-1 945 bij het bombardement 
op Dresden. 

- Soldaat Adrianus van der Ve l den overleden 10-5-1940 bij de 
Moerdij kbruggen . 
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Nog vele mensen in Ulvenhout zullen zich herinneren dat na het 
bekend worden van het overlijden van N.J.Theunissen zijn broer 
Th.C.Theünissen een oproep kreeg voor militaire dienst . Ondanks 
pogingen om vrijstel ling te krijgen is dat niet gelukt en werd 
Th .Theunissen kort daarna uitgezonden naar Nederlands - Indiä, al
waar hij is gesneuveld . 

- Theodorus Theunissen overleden 25- 8-1947 te Loeboek Pakem . 
- L.A.Allard (aalmoezenier) overleden 12-10-1947 te Soerabaja 

"(Pater H.Harten te Bavel) . 
- Adrianus Bauwens overleden 1-7-1 949 te Dandjong Karang. 

Acht Poolse militairen zijn gesneuveld of dodelijk gewond ge
raakt bij de i nname van Bavel en seminarie IJpelaar 

- M.Bartosinski overleden 29-1 0-1 944 IJpel aar. 
- J . Chwistek overleden 28-1 0-1 944 I Jpelaar . 
- A.Dudek overleden 28-1 0-1944 IJpelaar. 
- G. Kantor overleden 28- 10-1 944 IJpelaar 
- P.Krzykal a overleden 5- 11-1944 IJpelaar . 
- S .Michulka overleden 28- 10- 1944 IJpelaar. 
- J.Paluch overleden 29- 10- 1944 I Jpelaar. 
- A. Ruchala overl eden 29-1 0- 1944 IJpelaar . 

De Brit A.Flanagan is gesneuveld op Cauwe l aar op 29-1 0-1 944 . 

Tien Amerikanen zijn omgekomen t oen hun B 17 bommenwerper op 
21 - 7-1 944 getroffen werd door Duits Fl akgeschut en neerstortte 
bij de Leeuwerik in Bavel . Alle bemanningsleden zijn hierbij 
omgekomen . Dit waren: 

- Karl Allan. 
- Joseph George. 

K. Gregg . 
- Frederick Kendig. 
- Latham Neal. 
- John Peterson. 
- John Price . 
- Kenneth Smith. 

Walter Woolf. 
- Joseph Zagula. 

Tenslotte staan op de gedenkstenen nog drie Franse militairen 
vermeld, die bij het uitbreken van de oorlog in onze gemeente 
omgekomen zijn n.l. 

- F.Fites overleden 13-5-1940 autoongeval Strijbeek. 
- M.Dumez overleden 13-5-1940 beschieting Galder . 

J.Delpech overleden 13- 5-1 940 door Duits handgranaat op Strij 
beek. 
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De kerkhoven van Ulvenhout (links) en Bavel (rechts), 
plaatsen van rust in onze dorpen. 
Twee kerkhove n die onze zorg verdienen. 

VERSCHENEN . (45) 
door Kees Leijten. 

1. Brabantse biografieën I . 
On langs verscheen deel Ivan "Brabantse biografieën", waarin 
in kort bestek het l even wordt beschreven van een vijftigtal 
Brabanders. 
Verhalen over de Bredase Maria van Antwerpen die als manlijk 
soldaat door het leven ging , de schrijfster Marie Gysen , de 
kinderboekenschrijfster To Hölscher , de bankiers Van Lanschot , 
de wielrenner Toine Mazairac , de politicus Jan de Quay en vele 
anderen passeren de revue . 
Fraai is ook het verhaal over Johannes Goropius Becanus (Jan 
van Gorp uit Hilvarenbeek 1519-1 572) , die aantoont dat het 
Aardsparadijs in Brabant heeft gel egen en Adam en Eva in het 
Antwerpse woonden . 

J.van Oudhe usden e.a. Brabantse Biografieën 
BRG 1992 f 24 , 50 

~ 2 . Begraafplaatsen als cu ltuurbezit. 
On langs verscheen er een i nteressant boek over begraafplaatsen. 
een rijk cultuurbezit ook in onze gemeenschap . 
Rustplaatsen zi jn waardevo l om uiteenl opende redenen . 
Cultuur-hi storisch gez ien weerspiege l en gr afstenen in de ge
bruikte tekst en de symbol en hoe mensen in een bepaal de perio
de met de dood omgingen. 
Teretinth,een vereniging , die zi ch inzet voor het behoud van 
begra.Iplaatsen en opkomt voor een betere zorg rond begr aven 
en cremeren, vindt dat vee l graven en begraafplaatsen bescher
ming verdienen op grond van de Monumentenwet. 
Begraafplaatsen zijn plaatsen van rust, stilte . Ze horen i n 
onze samenl ev ing en verdienen onze zo r g . 

Begraafplaatsen als cultuurbezit , uitgave 
Terebinth, Den Haag f 19 , 90 

vereniging tot herstel van zocg rond dood en rustplaats 

de Terebinth l 



LAURENTIUSSCHOOL ANNO 1926 - WIE ZIJN DIT? (5) 
door Kees Leijten. 

Op Sinterklaasdag 6 december 1926 werd :op de Laurentius Lagere 
School te Ulvenhout bovenstaande klassefoto gemaakt. 
Links juffrouw Van Opstal, rechts de heer Van- de Wouw. 
Jongentje 42 (x) is Jan Goossen, die ons deze foto uitleende. 
Kent U een of meerdere kinderen? 
Graag uw reaktie naar Craenlaer 18 Ulvenhout. l 
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WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN - WOENSDAG 8 JANUARI 1992 

Nieuwjaar zingen 
door Jan van der Westerlaken 
In Nieuw-Ginneken bestaat nog steeds de 
traditie van het nieuwjaar zingen. Op ou
dejaarsdag houden we in Bavel, Ulven
hout, Galder en Strijbeek weer genieten 
.van de wens: 
Nieuwe jorke, ouwe, 
de katjes zijn verkouwe, 
ze zitte in 'n schuitje · 
ze blaoze op 'n fluitje 
ze roepe jaor op jaor . 
ik wens oe zaolig nieuwe jaor! 
Allerlei liedjes klinken op de rustige oude
jaarsochtend door elkaar. Op zulke mo
menten komen beelden uit de kinderjaren 
weer onweerstaanbaar naar boven. In gro
te of kleine groepen, vaak afhankelijk van 
de grootte van het gezin, trokken we het 
dorp door. Met de gebreide muts over de 
oren getrokken en rond de nek een linnen 
zakje met een lint er doorheen voor de 
centen en een paar wollen wanten aan, 
trokken we van deur tot deur en zongen: 
Nieuwe jorke zoete 
't V erreke heeft vier voete 
vier voete en ne stèrt 
't is toch wel een centje werd! 
We sloegen weinig deuren over en we be
gonnen al vroeg. Zodra het licht begon te 
worden. Meestal waren we dan rond de 
middag weer thuis en gingen dan de buit 

tellen, die dan meteen in de spaarpot ver
dween. Goederen die in natura verkregen 
waren zoals snoep en · appels waren dan 
meestal al genuttigd. Eén liedje dat hier
mee verband hield had namelijk de vol
gende tekst: 
Aos aos nieuwe jaor 
twee koeke zijn een paor 
z.ijn ze nie gebakke 
gif me mar 'nen appel 
krik krak notjes 
als ons moeder waofels bakt 
lopt de botter dur 't gotje. 
Wanneer deze folklore is ontstaan en 
waarom het gebruik niet in elk Brabants 
dorp bestaat, is moeilijk na te gaan. Hoe 
dan ook kwam het vroeger ook wel voor 
dat de deur gesloten bleef en we voor niets 
het hele repertoire ten beste hadden gege
ven. Daarvoor hadden we tenslotte ook 
nog een liedje, nl.: 
boven in den hemel 
hangt 'ne zak mee zemel 
iedere zemel is nen duit 
hangt den gierigen bok mar uit! 

Ik hoop dat het nieuwjaar zingen zijn 
plaats in onze jachtige samenleving blijft 
behouden. Weliswaar trekken er niet zo
veel kinderen meer rond dan een dertig of 
veertig jaar geleden. Maar toch wordt het 
leven door dergelijk gebruik wat fleuriger, 
zwieriger en gezelliger. Laten we dus pro
beren om het in stand te houden. 
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IN MEMORIAM JAN SOETERBOEK. 
door Jan van der Westerlaken. 

Diep geschokt vernamen wij op onze maandelijkse bestuursverga
dering dat Jan Soeterboek ons ontvallen was. 
Naar menselijke maatstaven gemeten veel te vroeg . ~én dag vóór 
hij 62 jaar zou worden. Op Allerheiligen ! 
Het beeld dat mij van Jan bij blijft is zoals hij op zondagmid
dag zat te zingen terwijl hij speelde op zijn trekzak . Hij kwam 
volledig in zijn element als er mensen kwamen , die zijn liedjes 
meezongen. Dit was Jan ten voeten uit: eenvoudig , graag tussen 
de mensen, hij zorgde voor een gezellige sfeer , altijd bereid 
te helpen, je deed nooit tevergeefs een beroep op de vele kwa
liteiten, die hij in zich had en Jan was bovenal soc iaal voe
lend. 

Jan had vele talenten. 
Al jarenlang verzorgde hij de tekeningen op de omslag van de 
Brieven van Paulus. De laatste ging over de oude Ginnekense 
paardetram. Vaak schreef hij ook een artikel voor de Brieven. 
Voor mij is het artikel over de Twee van de Haagdijk één van 
de mooiste verhalen die Jan geschreven heeft. 

- De eerste zondag van de maand 
foto Jan Grauwmans. 



76 

H~j heeft o o k e r g moo i e g ed ichten gema akt waarin voo ral z~Jn s o
c iale bewogenhe id e n zi jn li e fde voor de natuur tot uitdrukking 
kwam . I n deze Brieven v indt U nog e nke l e van z ijn gedi c hten . 
Zijn g r oo tste höbby wa s het musi c eren . Hij was de mo t o r van ver
s chille nde muziekgr oepen . Onve rget~lijk waren de avonden in de 
kersttijd dat hij met z ijn g roe p : En Gij Sterre bij me nsen thuis 
kwam. Samen we rden dan o ude ke r s t l iedj e s g e zongen e n tussendoo r 
ve rtelde Jan me t z i j n sonore s t em he t k e r s tve rhaa l . Indrukwe kkend 
i n al zijn e e nvoud . Jare nlang zijn d e ze mode rne Dri e koningen 
vanuit het mus e um met pa ard en kar voor d e z e rondg ang vertro kken 
na dat z ij z i c h bij on s g este rkt hadde n aan koffie met worstebrood. 

In de g roep Spe kvet e n Reuzel (Roeland S toop e n Jan Joriss en) 
no emde hij zichzelf - het Kaaike 
Op 2 0 j anuari tra d hij nog i n een bomvolle zaal bi j Br uin i n ks 
o p om het 5 0 j a rig bes taan v a n de gemeente Ni e uw- Gi nne ken o p een 
heemkundig e manier t e beginne n . J e g r oep waa r J a n een be l ang r i jk 
dee l van uitmaa kte no emde zic h Ra tatouille . 
Op 28 juni nam hij nog dee l a an de Histo r ische Optoch t in Bave l . 
Hij had toen al veel pi j n , ma ar Jan wilde dit besl is t niet mi s sen 
en ook de groep niet in de s t eek late n . Ge zeten op e en oude boe
renkar trokken zij door Bavel, terwi j l zi j oude l i e d j es t e n g e 
hore brac h ten . Deze g r oep noemd e zic h Kl ank e n Vre ug d en da t zou 
ook de lijfspreuk van Jan Soeterboek geweest kunnen z i jn . Muzi e k 
e n vreug de wi l de hij de mensen breng en . 
Wij zul l en dat missen . 
Wi j zul l en j o u missen Jan. 
Da t je moge rusten i n vrede . 

Jan Soeterboek: man van 
. . 

duizend-en-een dingen. 
door Gerard v a n Herpen 

Ze be s taan nog . Mensen die tegen Ker s t t ij d als een moderne 
Pi tj e voge l langs d e huizen trekken, liedjes kwelend en spe
lend op hun t rekharmoni ka . Na het gespre k , haalt Jan Soeter
boek zijn trekharmonika en h i j spee l t wee moedige Brabantse 
liedjes . Toutes l es mouve me nts, open en t oe . 
In Oost -Bra bant noeme n ze een t rekharmonika een s trontbok s . 
Ik kijk n a ar Jan Soet e r boek ' s f raaie Hohne r en ik begri j p 
niet goed wa arom . 
J a n Soet e rboek, o nderwi jzer aan de lage r e schoo l "De Keyse r s 
mo l e n" in de Oran j ebooms t raat , gaf ook achttie n j aar t eken
l es op de Willem van Duivenvoorde- mavo te Oos t e r hout. Zi jn 
arti s tie k tale n t schittert bovendi en maande lijks in het pe 
r i odiek van de heemkundekr i ng "Pau l us van Daesdonck ". In 
dat b l ad t ekent en schr ijft h i j regelmatig . 
In zijn mooi e Ulvenhoutse huis zit hij tegenover mi j . 
Twee me l a n c h o lie k e ogen en een Fran c i scaanse baard . Een 
zui der l ing , een man d i e ergens in het Vl aamse land geboren 
zou k unne n z i j n. 
" De rust rekt z i ch uit over de mastebossenlanden", lees ik 
bij Feli x Ti mmermans ' "Minneke Poes ", "en hangt voldaan van 
eikenboom tot eikenboom ". Hij zou een speelman kunnen zijn , 
een dichter of een man die met zijn poppenkast van dorp 
naar dorp trek t . Jan Soeterboek is behalve een tekenaar ook 
een f i losoof . De dingen die zijn geest prikkelen schrijft 
hij op in een b l auw schriftje . Uit dat schriftje leest hij 
mij deze haiku voor : "Stil va l t een donkerrood blad , on
zichtbaar gaat l and over in water . Hoe geurt de gr i jze 
neve l" . 

LEIKE 
Jan Soeterboek (53) heeft ziJn jeugd doorgebracht in de 
Korte Ploegstraat in Breda. Zijn speelveld lag in het nog 
onbebouwde gebi ed, waar het Leike doorheen stroomde, het ge 
bied dat aan de ene kant begrensd werd door de boerderij van 
Backx en aan de andere kant door het cafeetje van Diepstra
ten, door Van Duinkerken ook wel " De Heilige Tap " genoemd . 
Het boeren l a nd met appels en aardbeien en een boer me t een 
riek . In de zomer stond het Leike droog en dan kon je tot 
hee l ve r b i j de boomgaarden komen en in de winter k o n je 
er i n verdrinken, want dan stond het water tegen het brug
getje aan. De ti jd van kwakbollekes , lauwen, merriekat ten 
en de s t e k e lt jes onder scheidden de k i nderen , a l ver voor 
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Maarten 't Hart er over schreef, in gewone stekeltjes en 
papbuiken, er zat paling, er waren schrijverkes en koker
juffers. 

KINDEREN 

Na zijn kweekschooltijd bij Franciscus werd hij onderwijzer in 
Zundert en na zijn militaire dienst werd hij onderwijzer in het 
Heuvelkwartier. Nu heeft hij de derde klasse van "De Keysers
molen" "Aardige en spontane kinderen", die hij natuurlijk ook 
met veel plezier leert tekenen. "Tekenen op mijn manier", zegt 
Jan. Uit zijn werkhok sjouwt hij drie werkstukken van kinderen 
naar binnen. "Wat ik kinderen wil bijbrengen is behalve een ple
zier in tekenen en schilderen, ook een goed gevoel voor vlakver
deling. De blokken zo verdelen dat er een evenwicht ontstaat". 
We kijken samen naar de drie werkstukken. "Ook kinderen die op 
een ander vlak niet zo bij de hand zijn, kunnen op het gebied 
van tekenen en schilderen geweldig begaafd bezig zijn. Als ik 
met de kinderen teken, draai ik Hilversum drie. In dat sfeertje 
voelen zij zich thuis. Ik leer ze het gewicht van kleuren, dat 
rood sterker is dan blauw, dat ze niet alles op de grond moeten 
zetten en dat ze de ruimte evenwichtig moeten verdelen. Kijk nou 
eens wat er dan ontstaat. "Hier", roept Jan Soeterboek en hij 
trekt van puur enthousiasme aan zijn baard, "dat is toch Paul Klee 
en dat daar met die clowneske figuren dat is toch precies James 
Ensor en die gedurfde kleuren hier, je zou toch zweren dat je 
een Appel voor je snufferd hebt staan". 

PAULUS 
Voor de Brieven van Paulus tekent hij heel sfeerrijke 
prentjes en vignetten. Soms is dat een kapelletje dat er
gens terzijde van de weg staat en soms is dat ook een wee
moedig vergezicht, waar het silhouet van een kerktorentje 
de wijdsheid van het Brabantse land bepaalt. 
Voor de boekjes over de Veldnamen tekende hij al vele vig
netten, die symbolen moesten zijn voor de beschreven ge
bieden. 
Over die tekeningen zegt hij zelf dat ze een weergave zijn 
van hetgeen hij in het landschap ziet, maar dat hij vol
doende vrijheid heeft om te spelen met elementen en om 
dingen weg te laten, die een storend element vormen. 

Jan Soeterboek is een schorpioen en schorpioenen zijn over
peinzers. 
"Heemkunde is geen beroep op eigen exklusiviteit, geen ver
heffing van de eigen kultuur als de meest akseptabele. Ieder 
mens kan betrokken zijn bij heemkunde. Ook op school breng 
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ik de kinderen bij dat heemkunde een onderzoek kan zijn 
naar de gedragingen van eigen voorouders, zonder dat die 
gedragingen als maatgevend moeten worden verheven. 
Het Brabants eigene is grotendeels verloren gegaan, als 
gevolg, zo denk ik, van een typisch Brabants minderwaardig
heidskompleks. 
De heemkundige beweging is weer in opkomst, heeft zich ont
daan van fascistische smetten, groeit weer omdat de mensen 
naar een andere samenleving - terugverlangen, -waarin de buren 
nog buren waren, voor hun huis een biertje dronken met de 
buren en waarin de televisie de samenleving nog niet re
geerde." 

ZINGEN ---
Er zitten vele kanten aan een schorpioen, qie op zoek is 
naar het wezen van de dingen. Jan Soeterboek is ook aktief 
voor de groep "En gij Sterre", die rond de kerstdagen zin
gend langs de huizen trekt. Jan Soeterboek komponeert de 
muziek voor de groep, haalt oude liedjes uit het stof en 
tegen dat het Kerstmis wordt is er weer een nieuw reper
toire. Zo gaan zij ieder jaar de boer op. 

"Met de ster op den schouder stapte het zwert Pitjevogel 
rap vooruit en de twee anderen volgden met het water in den 
mond". "Ja", knikt Jan, "en met de tranen in de ogen". 

De man die Paul van Ostayen bewondert, maar ook Minneke Poes en 
Louis Paul Boon, die het Kindeke Jezus in Vlaanderen nog wel eens 
graag zachtjes voor zich uit leest, die kinderen vertelt van de 
tijd toen er in plaats van televisie kole~kachels waren, die 
man zegt nog voor hij zijn trekharmonika te voorschijn haalt, dat 
hij schrijver zou willen zijn en tekenaar, archeoloog en histori
cus, onderwijzer en artiest, huisvader en zwerver, liedjeszanger 
en calligraaf, decorbouwer en glasgraveerder. 

"Wie geen berg wil beklimmen, moet maar naar de zeven 
heuveltjes lopen", zegt hij. Omdat hij het zonde van de 
tijd vindt om zich maar voor één aspekt in de samenleving 
te interesseren, kiest hij voor duizend-en-een mooie din
gen. "Ik voel mij een beetje", zegt Jan Soeterboek, "als 
die oude huisdokter, die in zijn praktijk alles moest doen 
en ook alles aanpakte". Zulke mensen bestaan dus nog. 
Jan Soeterboek, de duizend-en-een dingenman. 

Uit: "De Stem"van 18.9.1984 
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EEN MONUMENT VOOR JAN SOETERBOEK. 

Een in memoriam. 
door Kees Leijten. 

In een overvolle Sint-Laurentiuskerk schilderde pastoor G.Baeten 
op donderdag 5 november op treffende wijze de parochiaan, vriend, 
kunstenaar en mens Jan ~oeterboek . 

Velen namen afscheid van ~i an, die, hoewel hij ongeneeslijk ziek 
was, plotseling overleed aan een longontsteking. 

Vr ienden van Paulus, vrienden uit het onderwijs in Zundert , Breda 
en Oosterhout, vrienden uit de straat, vele vrienden uit Bavel, 
Breda en Ulvenhout waren er om afscheid te nemen van Jan. 

Daarna hebben we Jan te rusten gelegd op het kerkhof van onze 
gemeenschap tussen zijn geliefde dorpen Ulvenhout en Bavel. 

Jan Soeterboek was voor Paulus var. Daesdonck en voor ons heem 
een begrip . 

Jan de tekenaar 
Op de derde jaarvergadering van onze Kring op maandag 11 septem
ber 1978 stelde Wim Colsen voor om het tijdschrift van de kring 
op een ander formaat te laten verschijnen . 
Een A4- blaadje past niet zo goed in de boekenkast . 
Jan Soe terboek beloofde toen e lke maal dat de "Brieven van 
Paulus " zou verschijnen een tekening te willen maken . Het was de 
start voor de langdurige steun van Jan aan onze kring en ons 
tijdschrift, een lange periode van vriendschap . Iedere keer weer 
leverde hij een tekening. 

Daags voor zijn overlijden rolde nummer 91 van de Brieven van 
Paulus van de persen met de laatste tekening van zijn hand: 
De Paardetram van Paulus. 

Telkens weer informeerde Jan naar een belangrijk onderwerp in het 
tijdschrift en na enig overleg maakte hij dan weer een passende 
tekening. 
De schuurkerk van Ulvenhou t was de eerste tekening (21) , die 
later nog een keer herhaald zou worden(87). 

De kapellen van Bavel (23 en86), Meersel Dreef (31 ), Strijbeek 
(89 ) en de kerken van Bavel (23 en 33 ), Ginneken (30) en Ul ven
hout (24 en 83 ) waren met het kasteel Daesdonck (3 2) , de tiend
schuur (37), het gemeentehuis (38) , kastee l Grimhuysen (87 en 88 ) 
en 't huis van Sjoke (34 en 77) ware kunststukjes . 
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Het verenigingsleven dat exposeerde in ons museum waren inspiratie
bron voor 46 (carnaval), 49 (schutterij) en 75 (imkerij) . 
De meeste tekeningen waren gewijd aan het museum , waar hij menig 
hoekje op een treffende manier schets te 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 
67, 68 , 69 , 71 en 73). 
Ook legde Jan met zijn tekeningen monumenten vast die niet meer 
bestaan zoal s de watertoren aan de Ulvenhoutselaan (29) , brouwerij 
De Roskam aan de Dorpstraat )53) , de Rijksregtenpaal te Strijbeek 
(70) en de melkfabriek te Ulvenhout (84) . 

De deeltjes 25 en 50 werden als een mijlpaal feestelijk versierd. 
Het 15-j ar i g bestaan van Paulus op 3 apri l 1990 was vanzelfspre 
kend ook een dankbaar onderwerp (79) . 
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Ook ac tivi t eiten van de kring , zoal s he t schoolj ubi l eum te Gal der 
(44 ) en Kees Hoosemans • verhaal over de Twee van de Haagdijk (47) , 
zo maar een f r aai s tukje natuur (81 en 85) of een a r t i kel in het 
tijdschrift (42, 48 , 56 , 59 , 76 , 80 en 82) waren bron voor weer 
een andere t ekeni ng . 

Voor a l le vi j f en twi ntig deeltjes uit onze serie veldnamen 
maakte hij een l ogo , waarvan hij er negen bijeenbracht op BvP 52 . 

Eens tekende Jan z i chzelf . Het was op nummer 58 , waar hij met 
z ' n diatonisc he harmonika speelde aan de kerststal. 

Niet minder dan 54 tekeningen op de voorpagina van de Brieven 
van Paulus , 25 keer op de Veldnamen en het wapen van Paulus van 
Daesdonck zoal s dat tegenwoordig gebruikt wordt. Een respectabel 
aantal . 

J an , de bar t 
Wanneer het museum open was speelde Jan op ZlJn trekzak in het 
caf ee t je van Pau l us , begeleid door toeval l ig langskomende zan
ger s uit Ulvenhout en Bavel. 

Vanáf 1985 trok Jan elk jaar me t enke l e vr i enden in de ke r sttij d 
rond met de groe p "En Gij St erre '' om mooie kers tlied j es t en ge 
hore t e brengen en voor te l ezen uit Timme rmans, voor wie hij 
een grote belangstelling en liefde had. 
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- Spelen bij de paters. 
v - 1 - n - r - Toon Versaevel, Jan Soeterboek , Ine Versaevel , Pieter 
van Ginneken, Roeland Stoop . 

Jan tekende gr aag in de stijl van Felix Timmermans (31 en 58) . 
Op de tekening 58 herkennen we duidelijk Roeland Stoop , Toon 
Versaevel en Jan zelf als Pitje Vogel , Suske Wiet en Schrobbe
beek die spe l en voor het kerstkind. 

In zaal Bruininks te Bavel konden de leden van Paulus op maandag 
20 januari 1992 voor het laatst echt genieten van zijn muzikale 
talenten . 

Jan de schrijver en dichter 
Naar aanleiding van een van de tochten naar Meersel Dreef schreef 
Jan Soeterboek een boeiend ve r s lag (58 p . 107) , dat als volgt 
eindigt. 

"Ze stonden op 't plein voor het klooster bij de wagen toen er 
opeens een pater naar hen t oekwam met de boodschap : "Gade gullie 
ok ' ns efkes speule bij diejen sukkelèèr". 
Ze zagen allemaal op en daar stond ' n jonge moede r met 'n 
jongeske van een jaar of twaalf waaraan te zien was dat z'n 
geest stilstond, maar z ' n lichaam groeide. 
' t Kind stond daar met z 'n moeder en de oudere grijze vader was 
bij de kerkdeur en keek toe. 
De muzikanten vormden een kring om hen heen en zongen het aloude 
Gloria. 
Het kind en ' t was mooi , keek strak omhoog alsof het daar iets zag 
en zong a l s in vervoering : "Gloria, Gl oria, Glor ia" . 
Z'n ogen straal den en zij n moeder lachte maar . Toen het gedaan was 
bedankt e zij, he t j onge tj e gaf aan iedereen een hand en de vader 
verliet de ke rkdeur om eveneens handen te schudden . 
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Toen de muzikanten weer bij de wagen kwamen waren die drie men
s en ve rdwenen en ook de Pater die gel i j k een engel was komen ver
tellen waar ze 't kindje moesten zoeken , was weg . 
Stiller dan voorbeen z i jn de zangers verder gereden. 
Zij hadden het ki nd gezien . 

Jan was een begenad i gd schrijver, tekenaar en di chte r. 
Twi ntig maal hanteer de hi j zijn vaar dige schrij ver spen in De 
Brieven van Paulus . 
Een keer onder het pseudoniem Henri van der Marck. Onder die 
naam s chreef hij ook in de Stem om zij n ongenoegen t e uiten 
over he t s lechte cul tuurbeleid van Breda , zijn geboortestad . 

Afsche i d 
Op 29 juni 199i nam Jan afschei d van het onder wi j s . 
Bi j die gel egenheid werd Jan koni nkl ijk onderscheiden voor zi jn 
vele verdiensten voor het onder wij s i n Breda en de cultuur i n 
onze gemeenschap . 
Op maandag 20 j an~ari vie rde hij nog triomfen in een overvoll e 
zaal van Paulus van Daesdonck t e Bavel. 
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Zijn laatste optreden was in de historische optocht op zondag 28 
juni van dit jaar. 

Jan was ziek. 
Op 1 november nam hij definitief afscheid van ons. We zullen Jan 
missen. Ook zijn tekeningen, zijn muziek, zijn verhalen en ge
dichten. 

STILTE 

De stilte om mij heen wordt langzaam 
intenser 

alsof ik sta op 'n koude besneeuwde hoogte 
van waaraf een immens vergezicht 
mij uitnodigt 

de gevestigde waarden te herzien. 
Die hoogte doet me duizelen, 
de weinige ijle lucht die me daar 

toegemeten wordt 
maakt mijn lichaam zwaar 

en m'n geest licht. 
Het is zinloos om af te dalen , 
bij iedere stap die ik zet wijkt de horizon, 

zi j n de mensen verder van mij af. 
Misschien vluchten ze 

zoals 't wild voor de jager 
menend mij en zichzelf te kwetsen. 

Ik herken de nieuwsgierige angst in hun ogen. 
In deze stilte die ik ga waarderen 
ontstaan mijn gedichten. 

Het zijn bloemen die ik jou wil aanreiken 
om je rust te geven, 

je te laten genieten van mijn stilte. 
Nee, ik daal niet meer af. 
HIER IS 't mooi. 

Jan Soeterboek. 

Een van de laatste gedichten die hij maakte werd bij de uitvaart
dienst door zijn zoon Bart voorgedragen in de Kerk. 

Jan bedankt voor de vele fijne urer. in vriendschap. 
Jan, rust in vrede 
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Ballade van de leegte 

Brabant is mi jn l a nd niet meer, 
het i s al van mij afgenomen , 
ze zi j n met d ui zenden gekomen 
di e van gedane zaken nooit ' n keer 

Ze nemen alles in beslag 
en leggen h i er hun vuige wegen 
we hebben veel t e lang gezwegen 
betalen dáárom het gelag . 

Het g r ote geld dat spee l t de rol 
gastvrij he i d is voor dwazen 
hun l euzen klinken ons zo hol 
zij nemen ons t e grazen 
en wanen zich de nieuwe bazen , 
de hoofden leeg, de beurzen vol. 

Jan Soeterboek + 

Ter herinnering aan 

JOANNES ANTONIUS MARIA (JAN) 
SOETERBOEK 

Geboren te Breda 2 - 11 - '30 
Overleden te Breda 1 - 11 - '92 

- Op weg naar .. . . 
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ANDER LEVEN 

Zal ik eens te weten komen 
dat mijn bestaan gerechtvaardigd is 
of ga ik verder als 'n toevallige speling 
der natuur 
wachtend op de dingen die komen gaan 
zoals 'n boom wacht op droogte en regen 
onmachtig de storm te keren 
die hem buigt of breekt. 
Ik, die mens genoemd wordt 
naar ik weet geboren uit liefde, 
zie in dat woord het bestaansrecht van 
mijn vraag. 
De dood alleen is ' n koud niet te 
weerstaan begrip 
omkleed met duisternis en 
onrechtvaardigheid. 
Het is 't begin van ' t geestloze 
't vallen in de afgrond van 't niets. 
Maar als de dood en liefde woorden zijn 
die ' t zelfde betekenen 
dan is er geen einde 
maar 'n begin van ander leven 
Hoe dan ook . 

Jan Soeterboek 



Ulvenlwut 
· Museum 'Paulus van Daesdonck' 
' Pennendi jk 1, 4851 VL, 
076-612555 of 076-612742 (privé) 

94 

Gevestigd in oude Brabantse boerderij met 
volledig ingerichte keuken en woonkamer 
uit ca. 1930. In de andere vertrekken zijn 
een oud winkeltje en herberg, een klaslokaal 
en een kapel ingericht Verder gereedschap
pen van diverse ambachten. Wisselende 
tentoonstellingen Geopend: le zo. van de 
maand van 14.00-17.00 uur. 

DE BRABANTSE ALMANAK 5 . 
door Kees Le ijte n. 

Voor de vijfde maal in successle versc heen dit jaar de Brabantse 
Almanak met vele wetenswaardigheden over onze provincie . 
U vindt er o . a. de adressen in van alle Brabantse gemeentes, de 
heemkundekringen en musea , van provinciale Staten, de Stichting 
Brabants Heem en diverse andere culturele organisaties . 
Een aantal interessante verhalen , wetenswaardigheden en gegevens 
completeren dit 206 pagina ' s dikke boekje. 
De Brabantse Almanak 1993 i s verkrijgbaar in Ulvenhout bij 't 
Hoekwinkeltje en in Bavel bij Van Engelen . 
Verder bij de erkende boekhandel . Prijs f 6 , 90 

HET PLAKBOEK VAN PAULUS III. 

In het vorige nummer van ons tijdschrift be richt t en we U dat 
het krantenknipselarchief van Paulus verder bijgehouden zou 
worden door Harrie Verhoeven . 
Een grote vergissing . 
Het plakboek van ons wordt bijgehouden door Harry Berendschot, 
z ' n collega , plaatsgenoot en medelid van Paulus . 
Harrie en Harry onze excuses voor deze vergissing . 
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REGIONAAL NIEUWS , 300 JAAR GELEDEN (11) 
verzameld door Christ Buiks. 

De huurderes van de Grc,te en Kleine Hoeve van "Boeverijen" 
namelijk de weduwe van Adriaen Cornelis Robs laat de schepenen 
getuigen dat de hoo i landen (11 bunder) bij haar hoeven ge 
durende het zomerseizoen o nder water hebben gestaan. Hierdoor 
kon ze niet alleen geen hooi wi nnen, maar moest ze ook het 
vee elders laten gaan weide n. 
Ook Leendert Nys sen "Bruyke r" ( = pachte r of laat of huurman) 
va n de hoeve van syne Majesteyt "de verbrande Hoeve" (= de Hoeve 
in het Annabos?) laat klachten horen over zijn geïnundeerde 
hooilanden (9 bunder). De oorzaak van de inundatie was het 
dicht zetten van de sluizen van de watermolen te Breda, 
waardoor het hele dal van de Weerijs en ook dat van de Mark 
schade opliep . Ook stuwden eigenaars van de moeren onder 
Zundert het water van de turfvaart op om met hun schuiten te 
kunnen varen. In dezelfde tijd zijn er van Haagse boeren veel 
klachten van pa c hte rs van de domeinhoeven, omdat ook de 
watermolen te Breda onder het domein hoorde. Meer maalcapaci
teit door een verhoogde waters tand leverde dus enerzijds 
voo r de domeinen meer geld op v ia de molens, terwijl de 
Weerijs behoorlijke schade opl iepen . De laatsten hoopten door 
een klacht in te dienen reduktie op hun pachtsom te verkrijgen. 
1706, R72, f109, 109v. 
Een drietal jaren later dient de weduwe Robs weer een klacht in 
over schade aan beemden en we i landen door de extreem h oge 
waterstand. De schepenen taxeren de schade op we lf 253, - - , 
een behoorlijk bedrag voor d ie tijd . Bovend ien staat de weduwe 
nog voor bijzondere lasten doordat het graan in de buitensporig 
strenge winter van 1709 bevroren was en dus opnieuw ingezaaid 
moest worden . Dit kostte we l 26 zakken rogge. Ook de pachter 
van de Verbrande Hoeve (Wouter van Raecke) laat in 1709 weer 
van zich horen wegen s de inundatie. Hij heeft een schadepost van 
207 gulden en heeft evenals de weduwe Robs de rogge opnieuw 
moeten zaaien, hetgeen 17 zakken rogge kostte. R72, f145, 145v 
Ook werd wel een schade getaxeerd door schepenen die de pachte rs 
van de domeinen va n de Heer van Breda geleden hadden door 
hagel, storm of vorst . Zo bv . in 1717, t oen er op 1 september 
"eèn stercken ende geweldige n windt" gestaan had. De rbgge 
was tegen die tijd natuurlijk al lang in de s c huur, maar een 
deel van de haver en ook de boekweit stond nog vast. 



De schade in de tiendklampen van de Domeinen werd geschat op 
resp. f 50 , -- (le klamp) f 70,-- (2e en 4e klamp), fSO, 
(3e klamp) f 100,-- (Se en 7e klamp) en f 90, -- (6e klamp). 
R72, f277v. De tienden van de domeinen lagen vooral onder 
Overakker en Ulvenhout (Zie Veldnamen in de voormalige gemeente 
Ginneken en Bavel, deel 1 p 36) 
Bij kloosters was het gebruikelijk dat een pachter van een hoeve 
of van tienden reduktie kreeg van de pachtprijs als er door 
natuurrampen of door "heirkracht" (oorlogsgeweld) een deel van 
de oogst verloren ging. De heren van Breda waren echter geen 
abten. 

·--- ----- ------- -------·-------------------- ·--·---

-..... . ,; . -------- ---
----- ·-- -----------·------------ ----,---------

- Zo tekende C.Huyser omstreeks 1837 Kasteel Bouvigne. 
Zijn tekeningen berusten in het Stedelijk Museum te Breda. 

UITSPRAAK 85 . 
Gebreken in het hart gewassen , 
zijn met geen handen af te wassen . 

1 he t i nformatieblad voor d e leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck " 
e Nieuw-Ginneken. Het staat i nternationaa l geregistreerd onder ISSN-0 166-0438. 
et verschijnt vi j f ma al pe r j aar en geeft naast vee l informatie voo r de leden 

OOlt ve le kle ine bijzonderhed e n e n saillante details u it de geschiedenis van de 
Vroe9ere Hee r l ijkhe i d Gi nneke n en Bave l , de gemeente Ginneken e n Bavel e n de 
9e"ente Ni euw- Gi nneke n . 

dektie . 
lldektie-adres 
Qulagteke ni ng 
Lay- out 

c . J.M . Lei j ten en J . C. van de r Wester laken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ul venhout , 076- 61 27 42 
J . A.M. Soeterboek 
c.J . M. Leijten 

De heemkundek r i ng "Paulus van Daesdonck " -we rd opger icht 3 april 1975 en koninklijk 
erke nd als ve ren i g ing op 25 novembe r 1975 . 
De ve ren igi ng i s ingeschre ve n bij de Kame r va n Koophande l te Breda onde r numme r 
v 282568 . 

lekre t ariaat : 
Bankreke ning 
Gi rorekening 

Abd i j va n Tho r nst raat 18, 4854 KG Bavel , 0 161 3-34 88 
52.18.33 . 639 t.n . v . Pau l us va n Daesdonc k 
37 ,1 3.311 t . n . v . Paulus van Daesdonc k 

Ledenadmin i strat i e 
Peulus van Daesdonck, Pos t bus 89, 4850 AB Ulvenhout 

MUSEUM 
'ii9ïieë'mkundekring heeft een eigen heemkundig museum op he t ad res Pennend i jk 1 . 
Het museum i s geopend elke le zondag van de maand van 14 .00 uur- 17 .00 u . en 
voor groepen op verzoek. Schenk i ngen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

A.P. J . lil. Lu i jten 
W.A . Langen 
A. M. M. Verkooijen 

't Hofflandt 36 Ulvenhout 
Kloosterstraat 46 Bavel 
St r ij beekseweg 44a Str i j beek 

07fi - fi12q26 
01613-1467 
076- 101280 

BESTUUR 
;;:c.-v.d . Weste r laken 
C.J. M. Le ij ten 
J . A. v . Dorst 
W.A. Lange n 
R.J .M. Meeren 
A.P. J.M. Luij t en 
J.A .M . Grauwmans 

A.M .M . Ve rkooi jen 
J.M.E. M. J e s pe r s 

PUBLICATI ES 
1975 Monumentenboek je 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaa r Mariaschoo l 
1978 Korenmolen "De Hoop" 

voorz i tte r 
vice-voo rz itte r 
s ecreta ris 
2e secretari s 
p~nningmeester 

2 penni ngmee s te r 
t echnisch koOrdina tor 

medew . Galde r/Stri jbeek 
medew. Ul venhout 

( 1990) 
( 199 1 ) 
( 199 1 ) 
( 1992) 
( 1992) 
( 1990) 
(1992) 
( 1991) 
( 1 991) 

J.M .E.M . J esper s (uitverkocht ) 
J.C . van der Westerlaken 
c . J .M. Leijten 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Va n Ginneken tot Nieuw- Gi nneken 
1981 Driekwa rteeuw Cons tant ia 

H.J . DirveA , K.A.H.W. Leenders e.a . 
Dr. J.L . M. de Lepper 
H.J. Di rven, J . C. van de r Wes terlake n 
J.C. en R. van de r Weste r l a ke n 

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 TUsse n Wi tte Wolk en Annevil l e 
1986 Wa nde len in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 wandelen i n Ulvenhout (Ca l l o t ) 
1990 Het Ma stbos en het werk van hout -

vester van Schermbee k 

LIDMAATSCHAP 

Drs . H. J .C. Verhoeven (B.v.P . 39) 
I r. Chr . Bu i ks 
A M- ~- Verkooi jen e .a. (B . v . P . 44) 
Brieven va n Paulus (46) 
Redaktie e. v.a. (B.v.P. 50) 
J ac J espers (uitverkoch t ) 
J ac J espe rs e n Drs. Har r y Verhoeven 
Dr . C.S.M. Rademake r ss .cc. 
I r . w J . Bonekamp , M.P .C. Scheepe rs 
A.J. Spierings 

He t verenig i ngsjaar van de heemkundek ring l oopt va n 1 september t o t 31 augustus . 
Naast diverse heemaktivite iten, l e z i nge n, tentoons t e ll i nge n e n excurs i es gee ft 
de kring he t ti j dschrift "Brieven van Paulus " u i t. _ 
He t l idmaatschap van de Kring ~eldt voor het gehe l e gez in en bedraagt voor ne t 
ve renig i ngsjaar 1 9~ - 1993 f 25, -- per jaar. 


