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"Baovel" is deze aflevering van de Brieven van Paulus wel erg
duidelijk aanwezig nu Thé Diepstraten een serie artikelen
start met herinneringen aan zijn geboorteplaats.
De thans 84e "Mister" Diepstraten vertelt in die reeks artikelen over zijn jeugd, het spelen, het dorp, de school en de
verenigingen uit zijn jeugd.
Ook de artikelen-reeks die Jan van der Westerlaken over monumenten schrijft handelt over het grootste dorp in ons heem,
over de molen van Bavel.
Jan Grauwmans schrijft voor de negende maal zijn kroniek en
verluchtigt die met foto's van Jac Bax.
Opnieuw staat onze paardetram in de belangstelling. Wim Siegmund geeft 'n impressie. Tussen alle overige artikelen ook
een fraaie foto uit 1923 met het nieuwe zusterklooster in
Bavel.
Wie zijn die mensen? Wie helpt ons.
U moet ze kennen want ze komen uit

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

BAOVEL.
TEL. (076) 61 23 00

2
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PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Gi1111ckc11

Nieuw-Ginneken, Zaaimaand 1993 • .

Beste Heemvrienden,
Het negentiende verenigingsjaar is nog maar nauwelijks begonnen
en we hebben al een aantal activiteiten achter de rug.
Op Open Monumentendag hebben we een prachtige Kapellen-fietstocht gehouden langs en over onze zuidgrens. Nog steeds een
van de mooiste plekjes van ons heem, met een aantal kleine monumenten waar we zuinig en trots op mceten zijn.
De jaarvergadering van Paulus mocht zich weer verheugen in een
volle Fazanterie. Tijdens de pauze lieten de leden zich het
warme worstebrood goed smaken, waarna ze de maaltijd konden
voortzetten met Reuzel en Spekvet.
Onder deze naam traden Jan Jorissen en Roeland Stoop op. Zij
hadden weer een nieuw lied voor Paulus op het repertoire genomen. Ditmaal over de paardetram.
Wij gaan vaak ver zoeken om avonden voor Paulus te verzorgen.
Op deze avond is maar weer eens gebleken dat wij in ons eigen
heem ook mensen hebben, die een zaal een avond kunnen boeien.
Het was een avond met een lach en een traan, met onvervalste
smartlappen en een liedje over de groene gemeente, met oude
liedjes die lekker uit volle borst meegezongen werden en met
nieuwe liedjes.
Bovendien hebben we nog eens hartelijk kunnen lachen met de
"tussendoortjes" van Jan en Roeland zoals: ze was mooi in de
verte maar verre van mooi.
Op zaterdag 18 september waren de leden van Paulus in de gelegenheid om de werkzaamheden aan de paardetram eens te gaan
bekijken. Het restauratie-team bestaande uit Huub Brech, Jan
van Dongen, Kees Broeders, Jan Brouwers en Jos van der Aa lieten vol trots hun "kleinood" bewonderen. Het resultaat is dan
ook verbluffend. Ook de mensen van het trammuseum uit Amsterdam zijn vol lof over datgene wat hier gepresteerd wordt. Deze
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winter hopen we de laatste hand aan onze tram te leggen en dan
zal na driekwart eeuw de tram weer van Ulvenhout naar 't Ginneken rijden. Dit feestelijk gebeuren zal in het voorjaar gaan
plaats vinden. U hoort daar nog meer over.
De druk bezochte tentoonstelling over "Scholen in Nieuw-Ginneken" is intussen gesloten.
De nieuwe tentoonstelling over Carnaval in Nieuw-Ginneken
wordt zondag 7 november om 14.00 uur op carnavaleske wijze
geopend. Voor mensen die enige binding met carnaval hebben
of gehad hebben de moeite waard, om eens even het verleden
in te duiken. Legendarische carnavalsfiguren uit het Bavelse,
Ulvenhoutse en Galder-Strijbeekse carnavalsgebeuren zullen
weer tot leven geroepen worden.
Dat mag U niet missen!
Op maandag 8 november om 20.15 uur zal de heer Drijvers, architekt uit Oisterwijk een lezing komen geven in de Fazanterie
over de oude Brabantse boerderij. Fons Drijvers heeft in het
Brabantse al enige faam verworden als restaurateur van oude
boerderijen. Ook in onze gemeente zijn daar al voorbeelden
van te vinden.
Onder de titel:"Mooi en lelijk van de Brabantse boerderij /1
laat hij aan de hand van dia's goed en slecht verbouwde boerderijen zien. Naast het restaureren vertelt hij over de achtergronden van de boerderij en hoe de boerderijen ontstaan zijn.
Hij laat alle typen in Brabant zien, waarbij de diverse leuke
details niet vergeten worden. We zullen zien hoe fraai boerderijen kunnen zijn, maar tevens wat er zo al mis kan gaan.
De laatste vijfentwintig jaar zijn er in Brabant veel boerderijen
verbouwd, maar een klein gedeelte is goed verbouwd.
Voor inwoners van onze landelijke, agrarische, groene gemeente,
waar nog zovele boerderijen te bewonderen zijn, is deze avond
de gelegenheid om eens wat meer over de boerderijen in ons heem
te weten te komen.
Laat U dit niet ontgaan!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Heemkundekring
Paulus van Da~.sd~k,
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J.C. van der Westerlaken,
voorzitter.

5

4
juni

5 Museum open.
26 Bavel Anno 1920.

juli

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 100.

augustus

3-6 Brabants Heemkamp te Wintelre *
7 Museum gesloten.
31 Einde 19e verenigingsjaar.

AGENDA 1993/1994 (76).
september

oktober

1 Begin 19e verenigingsjaar.
5 Museum open.** ·
11 Open Monumentendag. Fietsen met Paulus.
Vertrek bij het museum om 13.00 uur.
13 Jaarvergadering.
Aanvang 20.15 uur in de Fazanterie.
Na de pauze optreden van onze "eigen" muziekgroep "Reuzel en Spekvet" uit Bavel.
3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 96.
30 Kontaktdag Genealogen Brabantse Famjlies.

november

7 Museum open.
Opening tentoonstelling "Carnaval in Nieuw-Ginneken".
8 Lezing door Fons Drijvers "Mooi en lelijk van de
Brabantse Boerderij".
21 Heemkunde en Archeologie te Tilburg *
(Boerke Mutsaers)

december

5 Museum open.
15 Brieven van Paulus 97.

januari

2 Museum open.
17 Lezing, 1Sjaggerijn en Terpetijn ."
30 Schatten bij Paulus 5 (in Pekhoeve)

februari

6 Museum open.
15 Brieven van Paulus 98.
20 Afsluiten tentoonstelling "Carnaval· in NieuwGinneken".

maart

6 Museum open.
Opening tentoonstelling "Blik op blik".
Blik uit eigen bezit.
14 Lezing Genealogie door Mr.Olav Dierckxsens.

april

3 Museum gesloten.
10 Museum open.
15 Brieven van Paulus 99.

mei

*

**

1 Museum open.
8 Fietstocht naar de Vloeiweide.

Activiteiten van Brabants Heem, ook voor u.
Hèt museum is geopend
- 1e zondag van de maand 14.00 - 17.00 uur
- elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur.

DIT ZIJN ZE (5).
door Kees Leijten.

Door de hulp van mevPouw Luyckx-Nooren, Thé Diepstraten
Mien Hamel en Chiel Heyblom konden we een groot aantal ~ersonen
achterhalen, die prijken op de foto van de Zwartjes in BvP
95 p.228-229.
Helpt U de nog ontbrekende namen te vinden?
1. Bart Heyblom
24.
2. Kapelaan Andriesen
25. Giel Peeters
3.
26. A.Struys
4. G.Verdaesdonk
27. Christ Jansen
5.
28.
6. Harrie Sch ets
29.
of Toon Diepstraten
7.
30. Piet Ryckevorsel
8.

9.

1 o.

11.

12.
13.

14.
15. Antoon de Jong
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23. Charles Roelandt

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kees Severijnen
W. Voeten?
Koos Fokkema
J.van Dijk
Rom vd Mast
Cyriel Roelandt
Louis Michielse
Jan vd Veeke
John van Dijk
Arie vd Bergh
Leo van Leyenhorst
Louis Roelandt
W. Severynen
Jac Antonissen
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OPEN MONUMENTENDAG 19 93.
door Jan van Dorst.

Daar de gemeente Nieuw-Ginneken besloten had ook dit jaar deel
te nemen aan Open Monumentendag, had de Heemkundekring Paulus
van Daesdonck een fietstocht uitgezet door een interessant deel
van onze gemeente .
Er was gekozen voor een tocht door het Nederlands-Belgisch grensgebied.
Om 13.00 uur verzamelde zich een groep liefhebbers bij het Paulus Museum in Ulvenhout . Vandaar ging de tocht naar de St .Hubertuskapel in Strijbeek . Hier werden de deelnemers namens de
Heemkundekring welkom geheten . Nadat hier een uitl eg gegeven
was over de uit 1518 daterende kapel, reed de groep de grens
over naar de oude Watermolen in Meersel-Dreef. Hier kreeg men
nog een goed beeld van h~t functioneren van deze molen in het
verleden. Na een bezoek aan de mooi gerestaureerde Lu ciakapel
werd de Kerk en Mariatuin van de Paters Capucijnen aangedaan.
Tot slot werd de St .Jacobskape l in Galder bekeken .
Na in Galder nog een dr ankje gebruikt te hebben fietste ieder,
weer wa t kennis rijker , huiswaarts.

1
JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK TE NIEUW-GINNEKEN OVER HET VERENIGINGSJAAR
1992 - 1993.
door Jan van Dorst.

VERENIGING.
Op 5 september ZlJn wij de trotse bezitter geworden van een
van de oudste trams uit Nederland. Dit dankzij de financiële
steun van Stichting Annex 50 te Ginneken.
Op zaterdag 12 september verzamelden zich een vijftigtal personen in Ginneken voor een fietstocht met als titel "de Grenzen afgetast". Wij brachten een bezoek aan de Hervormde Kerk
te Ginneken, Kasteel Bouvigne, Landgoed De Blauwe Kamer en
boerderij Daesdonck.
De jaarvergadering werd gehouden op 28 september in de Fazanterie. Na de pauze trad de Brabantse troubadour Lia de Haas uit
Vinkel op. Zij bracht liedjes ten gehore van vele bekende Brabanders zoals Gerard Maasakkers, Huub van Eindhoven, Adrie van
Roosendaal, Cor Zwanwenburg en Ad de Laat.
Naar aanleiding van het feit dat wij in het bezit gekomen waren van de paardetram, heeft de heer Leideritz, die een expert
is op het gebied van trams, op 16 november een lezing over het
tramwezen in Brabant verzorgd door onze kring.
Op 1 november 1992 hebben wij afscheid moeten nemen van onze
heemvriend Jan Soeterboek. Jan was bij velen bekend als tekenaar, dichter, musicus en zanger. Op 28 juni 1992 is hij voor
de laatste maal voor onze kring opgetreden tijdens de historische optocht. Het is stil geworden in ons museum.
"Ut muziek" uit Bergeyk bracht op 25 januari 1993 een afwisselend programma van gezongen en gespeelde volksmuziek uit Brabant. Alles werd enthousiast en met veel verve gebracht.
Op dezelfde dag hebben wij ons 600e lid mogen verwelkomen.
Het is Joke van Baal uit Ulvenhout.
Op 4 februari is ons lid Pater Dagobert Gooren overleden. Hij
was 5 jaar secretaris van Brabants Heem en schreef vele artikelen voor onze Brieven van Paulus.

- Aandachtig gehoor bij de Lucia Kapel te Me erseldreef .
foto Jac Bax

Op zondag 14 feb~1ari hebben wij voor de vierde maal "Schatten
bij Paulus" georganiseerd. De opkomst was dit jaar (gelukkig)
minder groot dan het vorige jaar. De experts hadden dit j aar
me er tijd om e.e.a. met de bezitters te bespreken.
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Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de LaurentiusRosmolenschool verzorgde drs. Ad Jansen op 15 maart een lezing
met als titel "Ontwikkeleingen van Openbaar naar Bijzonder
Lager Onderwijs".
Onderwijzer, radioverslaggever en televisiejournalist Paul van
Zummeren vertelde op 22 maart over "Het weer, het lijf en de
Sinten". Honderden weerspreuken uit zijn collectie van vele
duizenden spreuken strooide hij rond.
Op zondag 16 mei had Paulus een excursie georganiseerd naar
het Bredaas Stedelijk Mu3eum. Astrid van de Berg heeft voor
ons een zeer deskundige rondleiding verzorgd over de tentoonstelling "Oog op het Hof".
Deze tentoonstelling gaf een beeld van Breda en het kasteel
als eerste residentie van het Huis van Oranje-Nassau in Nederland.
Tijdens de Bavelse feesten Anno 1920 hebben wij dit jaar een
filmverslag vertoond van de Historische Optocht, welke in
1992 t.g.v. het 50 jarig bestaan van de gemeente Nieuw-Ginneken
werd gehouden.
BRIEVEN VAN PAULUS.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn de brieven van Paulus 91
t/m 95 verschenen. Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze
hoofdredacteur Kees Leijten.
MUSEUM.
Op 4 oktober opende onze Wethouder Bob Zwijnenburg de tentoonstelling met als titel "50 jaar Nieuw-Ginneken". Te zien waren
prentbriefkaarten van Frits Denée uit Ulvenhout en Jan Vissers
uit Bavel en bidprentj es , welke voornamelijk afkomstig waren
van de dames Snepvangers uit Ulvenhout en Jo van Gestel-van
Beek uit Bavel.
Per 1 november hebben wij dank zij de medewerking van het gemeentebestuur een medewerker op ons museum gekregen. Hans de
Brouwer is dagelijks aanwezig. Het museum is voortaan elke
woensdagmiddag ge.o pend.
Op 7 maart opende Jan Jonk de tentoonstelling "Scholen in
Nieuw-Ginneken", dit naar aanleiding van het 70 jarig bestaan
van de Laurentius-Rosmolenschool .
Afge lopen verenigingsjaar hebben 11 00 personen ons museum bezocht . Het museum is 41 keer geopend geweest .

VERSLAG VAN DE 18e JAARVERGADERING VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK, GEHOUDEN OP MAANDAG lJ
SEPTEMBER 1993.
door Jan van Dorst.

1. Voorzitter Van der Westerlaken opent om 20.20 uur de vergadering en heet alle leden van harte welkom.
Hij dankt dêgenen, die deze avond wat meegebracht hebben
voor Paulus.
Hij vertelt, dat het hoogtepunt van het afgelopen jaar
is, het feit dat wij in het bezit gekomen zijn van de
oude paardetram.
Een speci aal woord van dank richt hij tot de heren Brec h,
van de Broek en van Dongen, die de restauratie van de tram
zo voortvarend ter hand hebben genomen.
De leden van onze kring kunnen de tram gaan bekijken op
zaterdag 18 september in de loods achter café Christianen
te Ulvenhout .
Ook biedt hij de dames Astrid Hoogerheijde en Ad van Boxel
een bloemetje aan, daar zij de oude wieg in het museum zo
mooi bekleed hebben.
Dieptepunten waren het overlijden van een aantal prominente leden, zoals Jan Soeterboek, Willem Binckhorst, pater
Dagobert Gooren en Pater Ed van Waesberghe.
2. De notulen van de 17e algemene jaarvergadering d.d. 28
september 1992, welke gepubliceerd zijn in B.v.P. nr. 91
worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Het jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar wordt
door de secretaris voorgelezen en door de vergadering voor
kennisgeving aangenomen.
4. De penningmeester legt verantwoording af voor zijn gevoerde
financieel beleid in een, zoals hij het zelf noemde, financieel rustig jaar.
Dank zij zijn goede beleid hoeft de contributie van f 25,per jaar voor een gezinslidmaatschap niet verhoogd te worden.
5. De heer Jo van Kaam deelt namens de kascommissie mee, dat
de penningmeester zijn zaken keurig voor elkaar had en
verzocht de aanwezigen de penningmeester te dechargeren.
6. De penningmeester zegt met de te verwachten inkomsten van
f 19.000, - de begroting voor het verenigingsjaar 1993-1994
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weer sluitend te kunnen krijgen.
Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd.
7. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie. De heer
Chr. Christianen uit Meerle zal Jo van Kaam opvolgen, aangezien deze aftredend is.
8. De vice-voorzitter deelt mede, dat de heren Jan van der
Westerlaken en Ad Luijten volgens rooster aftreden als bestuurslid. Beiden stellen zich herkiesbaar. Daar bij de
secretaris geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden
beide heren bij acclamatie herkozen.
9. De voorzitter maakt het programma bekend voor het nieuwe
verenigingsjaar.
Het volledige programma zal te vinden zijn in de Brieven
van Paulus van oktober.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag was op 11 september een fietstocht georganiseerd langs de kapellen van
Strijbeek-Meersel-Dreef en Galder.
Na de jaarvergadering zullen optreden Reuzel en Spekvet.
In november zal in het Museum een nieuwe tentoonstelling
geopend worden. Thema: Carnaval.
De heer Drijvers zal op 8 november een lezing verzorgen
over "Mooi en lelijk van de Brabantse boerderij".
Op 17 januari zullen de "Paters"Terpetijn en Sjaggerijn
een lezing verzorgen over "Bredaos dialect".
Schatten bij Paulus zal op 30 januari plaatsvinden in de
Pekhoeve.
In maart zal een nieuwe tentoonstelling worden geopend
met als titel: Blik op blik.
Ook zal in deze maand een lezing worden gehouden over
genealogie.
In mei zal een excursie worden georganiseerd naar de
Vloeiweide.

WORSTEBROOD, REUZEL EN SPEKVET NA DE JAARVERGADERING
VAN PAULUS.
door Anneke Oomes-van den Berg.
Het 19e verenigingsjaar van "Paulus" is inmiddels weer begonnen.
Op maandag 13 september wisten weer veel leden de weg naar De
Fazanterie te vinden.
Na de jaarvergadering (verslag elders in dit boekje) werden de
aanwezigen zoals elk jaar vergast op worstebrood. En na deze
versnapering trakteerde Paulus ook nog op Reuzel en Spekvet.
NIEUW REPERTOIR.
Hoewel ze al diverse keren een optreden verzorgden, vielen ze
geenzins in herhaling. De muzikanten hadden weer nieuwe nummers
op hun repertoir staan é n bovendien hadden ze in de oude boeken
ook weer wat andere nummers opgezocht. Deze werden, zoals we inmiddels kunnen verwachten , uit volle borst meegezongen door het
publiek.
Ook de nieuwe liedjes werden meegezongen . Soms aarzelend, soms
uit volle borst, zoals het lied "De Pêrdetrêm". De tekst was dan
ook op een prach tige poster aangebracht. Deze werd,samen met de
volledige tekst en de muziek aangeboden aan de vereniging .

10. Tijdens de rondvraag wordt gevraagd, wanneer de tram volledig gerestaureerd zal zijn.
Dit zal waarschijnlijk medio mei 1994 worden.
Voor de openingstijden van het museum wordt naar de Brieven verwezen.
Naar aanleiding van een vraag over de inventarisatie van
de artikelen in het museum wordt medegedeeld, dat onze
vaste medewerker van het museum hier mee bezig is.
11. De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.
Hij dankt alle aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid en
biedt namens de Kring een lekker worstebroodje aan.

- Jan Jori ssen en Roelanà Stoop.
foto Jac Bax
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ODE AAN JAN SOETERBOEK.
Toch viel er ook stilte tijdens het optreden. Op een gegeven
moment pakte Roeland Stoop de accordeon en hij speelde daarop
"De Lentewals", opgedragen aan Jan Soeterboek. Jan, die vorig
jaar overleed, heeft vaak met Jan Jorissen en Roeland Stoop gemusiseerd. Het publiek had grote waardering voor deze ode aan
Jan.
NIET ALLEEN ZINGEN MAAR OOK LACHEN.
De liedjes werden aan elkaar gebreid met anekdotes, slimme opmerkingen, grappen en grollen. Want ook daarvoor draaien beide
mannen hun hand niet om.
Een grandioos duo, van vele markten thuis, zo kunnen we Reuzel
en Spekvet omschrijven. En bovendien komen Jan en Roeland ook
nog uit onze eigen gemeente. Maar als Gedeputeerde Staten haar
zin krijgt dan kan dat veranderen. De herindelingspolitiek werd
dan ook niet vergeten. Want ook over deze problematiek hebben .
Jan en Roeland een mening en dus ook een lied!
Voor Breda zou het duo een aanwinst zijn, maar voor Nieuw-Ginneken, of de Grote Groene Gemeente zou het een groot verlies
zijn als deze getalenteerde Bavianen Bredanaars zouden worden.
Hopelijk kunnen wij deze Bavianen nog vaak bij Paulus zien en
horen.
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REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (13)
verzameld door Christ Buiks.
Ginneken betaalt 2/3 van de lasten, Bavel 1/3, 1596
De voormalige stadhouder (=plaatsvervanger) van de
schout van Ginneken, Gielis van Ypelaer, nu schout
van Roosendaal, 33 jaar, en Jan van der Vleuten,
vroeger secretaris van Ginneken, 42 jaar leggen in het
1596 een verklaring af over de verdeling van de lasten
over Ginneken en Bavel en dit op verzoek van de ingezetenen van Bave 1.
Beide verklaren dat de lasten (contributie, reparatie,
belastingen van wagens, pionieren) steeds voor 2/3 door
de inwoners van Ginneken en voor 1/3 door die van Bavel
zijn opgebracht. Deze lasten waren voora 1 hoog in oor-·
logstijd. Contributie's zijn heffingen door de oorlogvoerende partijen.
Reparaties zullen betrekking hebben op het herstel van
de verdedigingswerken van Breda. Belastingen van wagens
slaat op het eisen van spandiensten door de legers:
de boeren moesten met kar en paard soldaten of materialen
vervoeren, soms naar zeer ver verwijderde gebieden.
Pionieren is het herstellen van de wegen, waarbij er uit
elk gezin een volwassen persoon met kar en paard moest
opdraven. Ook werden "imposten ende acchynsen", dat zijn
belastingen op graan, bier, drank etc. op dezelfde manier
omgeslagen.
Ginneken en Bavel hieven deze belastingen elk apart,
zonder elkaar daarvan rekening te doen.
Als reden van "welwetenschap" geven beide getuigen op
dat ze een behoorlijk aantal jaren in funktie zijn geweest: Van YpeJ;aer 6 jaar en Van der Vleuten wel 11
jaar. R818, f96

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 87.
Heiligen in de weersvoorspelling 21.
Oktober-Wijnmaand-Zaaimaand.
Volgen er op St.Gummarus (11-10) droge dagen
De zomer zal door veel nat mishagen.
November-Slachtmaand-Windmaand.
Zuidenwind op Sint Martijn (11-11)
't Zal een zachte winter zijn.

Vidimus van een oude schepenbrief uit 1461
Schepenbrieven werden vaak eeuwenlang bewaard door opeenvolgende eigenaars van een boerderij of een stuk grond.
Het was immers een bewijsstuk van het feit dat men inderdaad eigenaar was.
Door brand, muizen, water, schimmel etc. gingen de
schepenbrieven echter dikwijls verloren.
Zo verloren honderden inwoners van Breda in de grote
brand van 1534 hun eigendomsbewijzen. In de periode na
die brand zien we dan ook een "hausse" in de aanvraaq om
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vidimi. Een vidimus is · een verklaring van gezaghebbende
personen (meestal 2 schepenen) dat zij een akte gezien
hebben de inhoud ervan erkennen. Bij een dergelijke
akte was het gebruikelijk om· ook de inhoud van de gelezen
oude akte in extenso of ten dele weer te geven en deze
op te tekenen in de schepenprotocollen.
In 1594 geven schepenen van Breda een vidimus van een
schepenbrief opgesteld voor schepenen van Ginneken in
het jaar 1461. Bij dergelijke verklaringen was het gebruikelijk eerst de toestand van de oude brief te omschrijven. In dit geval was die oude brief "gans gave ende
ongecancelleert (=zonder doorhalingen of verwijdering van
'gedeelten) zonder enige rasure (=uitschrapping) off affdragende smette". De brief was dus nog in goede stóat.
Maar men had blijkbaar een bevestiging van een bevoegde
instantie nodig, of men zat verlegen om een extra afschrift (bv. na splitsing van de goederen onder verschillende erfgenamen). De inhoud of teneur van de oude
brief was als volgt:
Wy Jan Lemmens ende Willem Capken, schepenen in Ghinneken
oirconden dat voir ons quam Gysbrecht Gheeryt Gysbrechts
Comans zone kende ende lyde dat hy in rechter erfvoir waerde jaerlyckx ende erffelyc schuldich is vuyt te
reycken Juetken wylen Jan Claes dochter, weduwe wylen
Henrcix van Hoodonck vyer zester rogs tsjaers erffpachts, goet ende custbaer, op onserliever vrouwen dach
lichtmiss~ vuytter erffenisse ende goeden hyer nae
beschreven, die Gysbrecht voirs tegens Juetken met Henricken van Hoodonck, hoeren soen ende voicht gecocht
ende gecregen heeft, gelyck den schepenbrief die Gysbrecht voirs. daer aff heeft dat jaerlycx vuytwijst.
Die erfpacht van 4 zester rog (=4 x 346 liter=1384 liter)
drukte op "huysingen, schueren, hovinge ende erffenisse
met heure toebehoerten mette erve daer aen gelegen, groot
onder lant beemde ende weyde anderhalff buynder, op
Hoedonck neven claes hoebraecx ende Jan van Hoedoncx erve".
Verder waren nog als onderpand gesteld enkele percelen
in de buurt van Hoodonk: een stuk heide, weide en boscha gie van 2 bunder, een beemd geheten "de schoot" van 3/4
bunder, een stuk weide geheten "den hovel" van 2 bunder
en als bijzonderheid nog "d e voorwey ofte die naweye
(=et.groen) in een stuk beemden geheten " spapen beemden".
Die beemd was bezit van het klooster Tongerlo. Als
Tongerlo dat recht ooit zou opwinnen zou de erfpacht
met een veertel ( =86,5 liter) verminderd worden.
R 816, f25v, 26
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN ll.
door Jan van der Westerlaken.
MOLENS IN DE OUDE HEERLIJKHEID GINNEKEN EN BAVEL.
Onze gemeente verkeert in de gelukkige en unieke omstandigheid dat het in het bezit is van nog twee volledig in tact
zijnde molens.
Beiden laten nog elke week hun mac htige wiekenkruis ronddraaien boven onze landelijke dorpen . Een cultureel erfgoed
waar we zuinig mee om moeten springen.
De molen in Ulvenhout wordt momenteel geres taureerd. De muren
en de kap waren zo lek als een vergi e t en hoognodig aan herstel
toe. De gemeenteraad heeft hiervoor de nodige middelen ter beschikking gesteld, zodat met het karwei is begonnen. Over deze
molen en de restauratie komen we in een van de volgende Brieven van Paulus nog terug.
In vroeger tijden hebben er meer molens in onze streken gestaan.
In Breda stond er een molen aan de Molenstraat ongeveer waar
nu de nieuwe bibliotheek gebouwd is.
In Ginneken is al vóór 1300 een watermolen vermeld ongeveer
op de plaats waar nu de tunnel onder het Oranjeplein te vinden is. Dicht bij in de Zandbergen stonden in de 14e eeuw
nog twee windmolens. In de 16e eeuw is er sprake van een
standaardmolen op de Goudb e rg bij Strijbeek. In de oudste
documenten spreekt men dan over de Vossenbergse Molen. Rond
1700 komen we voor he t eerst de naam Korenbloem tegen voor
deze molen. Later zal deze molen naar Ulvenhout overgeplaatst
worden.
Vóór + 1800 behoorde het windrecht en het recht om molens te
bouwen toe aan de heer over dat gebied . In ons gebied was dat
de heer van Breda.
Na de Franse Revolutie kwam er een einde aan deze rechten. Ook
particulieren mochten nu molens bouwen .
In 1801 wordt dan Het Fortuin gebouwd op de hoek van de Bavelselaan en de Jacqueline de Grezlaan (de vroegere Kerkhofweg).
KORENMOLEN DE HOOP.

Doorsnede molen

Als zesde molen in de rij wordt in het oude Ginneken en Bavel
de korenmolen in Bavel gebouwd.
In 1865 koopt J osephus Romme ns , di e mo l e naa r was in Meerle in
België, een stuk ~ r o nd aan de Oude Bredaseweg voor een dubbeltj e
per vierkante mete r! Er we r d een vergunning aangevr aagd bij de
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in 1911 verkoopt deze de molen aan ZlJn zwager Adrianus Franciscus van Riel die ge trouwd was Maria Louisa en de molen in
Best pachtte. Janus van Riel heeft de capaciteit van de molen
uitgebreid door een petroleummotor in een van de togen te plaatsen. Later werd deze vervangen door een dieselmotor en in de
jaren veertig kwam daar een elektromotor voor in de plaats.
In 1925 nam zoon Jan de molen van vader Janus over en trouwde
met Petronella Verkooijen, die geboren was op de Pekhoeve in
Ulvenhout.
In 1957 nam zoon Frans de molen van vader Jan over en trouwde
met de enige dochter van de Ulvenhoutse molenaar.
In de Jaren vijftig kwamen de windmolens steeds meer stil te
staan. Zo ook de molens van Bavel en Ulvenhout. Rust roest en
zo begon de aftakeling van deze machtige reuzen. Het gemeentebestuur begreep bijzonder goed dat het op zijn twee molens zeer
zuinig moest zijn.
In 1977 werd de restauratie aan de Korenbloem in Ulvenhout
voltooid. In 1978 was dat het geval met De Hoop in Bavel.

r"°

._fa,,, Cjra"'"""'~n'
provincie en de gemeente. Er kwam een publicatie te hangen bij
het gemeentehuis in Ginneken, zodat iedereen, die bezwaar had
tegen de bouw van de molen deze kenbaar kon maken. Een bezwaarmaker meende dat zijn paarden van de draaiende molenwieken zouden schrikken. Dit was in die tijd een veel gehoorde klacht.
Daarom staan de meeste molens ook zo'n 50 meter van de weg af.
Ook de molen in Bavel werd dus een vijftig tal meter uit de as
van de weg gebouwd.
Het zevenjarig zoontje van Sjef, Alouisius legde de eerste steen,
maar werd niet de latere molenaar in Bavel. Hij vertrok in 1892
naar Hoge Zwaluwe om daar het molenaars vak uit te gaan oefenen.
De Hoop werd gebouwd als bergmo len met vier zolders. Op de
tweede zolder liggen twee koppel stenen ; één voor bakgoed en
één voor voergoed.
Het typische aan de Bavelse molen is dat hij drie togen heeft
d.w . z. drie ingangen om in de molen te komen. Tegelij kertijd met
de molen werd het molenaarshuis aan de weg ge bouwd .
Na het overlijden van Sjef komt zoon Charl es op de molen. Al

·1
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IN MEMORIAM HENK MULDER.
door Kees Leijten.

Op maandag 26 juli overleed na een slopende ziekte ons trouwe
lid Henk Mulder.
Jarenlang woonde Henk in de boerderij op de hoek van de
Geersbroekseweg en de Valkenbergseweg in Ulvenhout.
Henk was een markante figuur.
We herinneren ons zijn bijdragen aan onze tentoons telling
over Kerststallen.
Hij had een collectie van vele buitenlandse groepen.
In de wintertijd bouwde hij met de buurt in zijn stal aan de
Kerststallen*.
Landelijke bekendheid kreeg Henk door zijn tel evi s ierubriek
"Daar vraag je me wat" waarin hij aan kinderen allerlei zaken
op natuurkundi g terrein uitlegde.
Henk ruste in vrede.

'Ter nageáach ten is aan :Jfenk._M ufáer. Çe6oren te
Z aanáam 29-01-23, overfeáe n te 1?Jjs6ergen
26-07-93.

* Zie BvP 82 p.65: "Kerststallen bouwen in Geersbroe k" door
Gerard van Herpen.

'De.ze fo to is genomen v an áe wa terfefi.e.s, áie
6[oeuun voor zijn k._amerraam.
:Jfet geáidi t v oeriU. fiij mee op zijn tocliten,
ve rscli.ofen in fie t áak._van zijn auto .
J(_fi dJ tU witte waterfdie lief,
tiaar áie z oo 6fan(,is en z oo stil fiaar {!:oon
uitpfnoit in liet [idit .
PJ)zená uit áonK;p-(gden vijvergron á,
fieeft z ij liet fidit gev onáLn en ontswot
toen 6fij liet g ouáLn fiart .
?{_u rust z ij peinzen{ op liet watervfa.t
en wenscli.t niet mur . . .

t
H ed en, m a and a gavond 26 juli l!J!J3, is op 70jari ge leeftijd ove rleden

Ir. HENK MULDER
Rij sbergen: Willy van Ruitenbeek
en kinderen
Wij k ome n nog een ma al te za m en voo r de viering van de uitvaa rt op vri jd ag 30 juli om
10 .30 uu r in d e Ma ria - kerk , Mariaplein , Bred a. D e begra fenis za l aa nslu itend p laa tsvinden op de Lichte n berg .

He n k b r engt weer wa t in voor
de collectie v an ons mus eum zome r 199 2 .
foto Jan Gra uwman s

He nk t e midden van e en groep s c h oolkinderen tijde n s de h e rder t je s t o c h t - d ecembe r 19 92 .
fo t o Ja c Bax

WIE ZIJN DIT ? (8 )
door Kees Le 1j ten .
Van ons lid Zuster Anselxna van Eert, van de zusters Franciscanessen te Bavel ontvingen wij nevenstaande foto van het versierde klooster te Bavel dat op 8 november 1923 (precies 60 jaar ge leden) geopend werd.
In de zijgevel siermetselwerk, dat nu nog te zien is .
Kent U de mensen op deze foto, zoals die vergroot hier is afge drukt?
·
Graag uw reakties op Craenlaer 18.

,
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_ GINNEKENS ! NIEUWSBLAD 1

HET LUKT WEL OF DE ORIGINELE
TRAM DIRECT WEER KAN RUDEN.. !

door Wim Siegmund.

- De tram zoals hij was op 1-9-1992 (boven) en werd op
1-9-1993.
(v.l.n.r. C. Broeders, H .Brech, ,J. van Dongen)
foto Jac Bax

In Brieven van Paulus 91 (oktober 1992) berichtten wij U over
het terugvinden van een oude originele Ginnekense paardetram.
Het eens zo roemruchte Ginnekense vervoermiddel werd ergens in
de omgeving van Ulvenhout ontdekt. Het was helemaal met planken
ingebouwd en toen die afgebroken moesten worden zag men pas dat
men te maken had met een originele Ginnekense paardetram. Verschillende musea in Nederland hadden belangstelling voor de tram
en wilden het object wel kopen. Toen werd een verbond gesloten
tussen het Ginnekense "Annex-50" en de Heemkundekring Paulus van
Daesdonck uit Ulvenhout.
"Annex-50" legde de nodige f 4.500,- op tafel en schonk de tram
aan de Ulvenhoutse zustervereniging. Deze stelde zich volledig
garant voor het weer piekfijn opknappen van de tram. Wat verder
ook werd overeengekomen was dat "Annex-50", Ginneken dus, voor
de eerste keer de opgeknapte tram zou mogen exposeren.
Recent toog een delegatie van "Annex-50" naar Ulvenhout om te
gaan kijken hoever de restauratie-werkzaamheden gevorderd waren.
Door Jan van der Westerlaken, voorzitter van Paulus van Daesdonck, was al voorspeld dat de delegatie perplex zou staan van
de resultaten die al waren geboekt. Tien maanden was er door een
groepje vrijwilligers elke dag aan de tram gewerkt. Die werkzaamheden bestonden uit tal van onderdelen.Zo diende die stukken van de
tram te worden gehaald die onherstelbaar waren. Al het overblijvende houtwerk werd opgeschuurd, kapotte onderdelen bijgemaakt
en ondertussen vond er in diverse archieven onderzoek plaats
om bij voorbeeld vast te kunnen stellen uit welk jaar de tram
stamde. Voorzitter Van der Westerlaken had inderdaad niets teveel gezegd. De tot nu toe v2rrirhte werkzaamheden waren verbluffend.

29

28
ER WORDT HARD AAN GEWERKT.
_(ge pensioneerde) personen die zich op dit moment bijna dageliJks met de tram bezighouden, het zijn stuk voor stuk vakmensen, zijn de heren H.Brech (totale coördinatie ), J. van Dongen , C. Broeders, J. Brouwers en J. van der Aa. Iedere dag
wordt er gewerkt en haast iedere dag komt men tot nieuwe ontdekkingen . Van het houtwerk van de tram zij n ee rst de verflagen
afges~huurd . Op een andere wijze was dat niet mogelijk, want
men wilde weten hoe de originele, dus de eerste laag er uit
zou zien . Tijdens het schuren drong men steeds door tot nieuwe
verrassingen. Behalve dat exact de kleuren van de Ginnekense
tram konden worden vastgesteld, gold dit tot ieders verrassing
ook voo r teksten die op de tram hadden gestaanzoals hoeveel
personen er werden toegelaten en dat men op de tram niet mocht
roken. Ook, en dat is heel belangrijk, kwamen de geschilderde
versieringen ~ie op de tram hadden gestaan weer voor de dag.
Een en ander is van zodanige kwaliteit dat alles makkelijk gereconstrueerd of gerestaureerd kan worden.
Het streven naar perfectie gaat tot het uiterste. Zo was bij
voorb~e ld een koperen deurslot en nog meer van dergelijke zaken
zodanig defect dat ze niet meer hersteld konden worden. Ook
van kope~ worden die onderdelen dan weer precies nagemaakt. En
hoe los Je het ontbreken van een stuk geribbeld glas op dat had
g~zet~n voor de petroleumlamp die dienst heeft gedaan als verlichting van de tram. Dat is gebeurd middels uren lang knutselen
met hedendaags~ _doorzicht~g kunststof dat werd uitgezaagd, geschuurd en ~eliJ~d. Wat hier nog ontbreekt is de petroleumlamp
z~lf(het huis·,tuin~en keukenmodel) dus als U er één ter beschikking heeft graag even bellen (651339). Maar er zijn nog veel
meer problemen op te lossen voordat de Ginnekense tram weer in
haar volle glorie kan worden getoond.
Onder de tram is het onderstel (assen en wielen) niet mèer aanwezig. Nu waren die toch zonder enig nut geweest voor het eindresultaat, want het betrof de mogelijkheid om de tram op een
rails te laten voortbewegen. Waar naar gestreefd wordt is, dat
d~ tram weer gewoon zou kunnen rijden. Niet op rails, dat kan
niet meer, maar wel op de openbare weg. Daarom dient er een
volledig ander onderstel onder te worden gemonteerd. Die zaak is
nog niet opgelost, want men heeft hiervoor niet alleen een onderstel nodig dat precies aan de gestelde maten voldoet ook dient
alles te kloppen in verband met de bevestigingsmogelljhkheden onder de tr~m. En zo dienen er nog een groot aantal andere, merendeels kleinere, probleempjes te worden opgelost.
Wat voo r de identificatie van de tram erg belangrijk was, kwam
na de lagen.~ude ~e;,f te voorschijn. Op het achterbalkon prijkte
het grote ciJfer 1 en daarmee vielen alle puzzelstukjes in elkaar . De betreffende Ginnekense paardetram is rond 1883 gebouwd

D~

Schildersbedrijf Adank
aan Ginnekenweg
Hier werd de paardetram
onderhouden

***
schilderij : Jan Jansen
Breda
Collectie:
Paulus'Museum
Ulvenhout

bij de firma Boon in Rijswijk. In totaal kunnen er 28 reizigers
mee worden vervoerd. Op het voor- en achterbalkon ieder zeven
en in het rijtuig zelf veertien personen. De tram is dus niet zo
groot. Dat hoefde ook niet, want om de paar minuten arriveerde
er een nieuwe tram om de reizigers naar Ginneken of terug naar
Breda te brengen.
Naar verwachting zullen de nog resterende restauratie-werkzaamheden aan de tram begin volgend jaar klaar zijn. Het is ook op
dat moment dat de afspraak met "Annex-50" in het Ginneken kan
worden ingelost. De tram zal dan voor de eerste keer aan het publiek kunnen worden getoond tijdens een speciaal daarvoor in te
richten tentoonstelling. Men denkt voor wat betreft het tijdstip
aan mei 1994 en, zo dit onverhoopt door tegenslagen niet gehaald
wordt, aan eind augustus dat jaar. "Annex-50" heeft voor het inrichten van deze tentoonstelling een speciale werkcommissie ingericht, die ook een nauw contact zal onderhouden met de Heemkundekring Paulus van Daesdonck .
Tot slot zij gemeld dat de gesc hiedenis van de Ginnekense paardetram door "Annex-50" te boek zal worden gesteld , dat vlak vóór
de bedoelde tentoonstelling zal worden uitgegeven. Te zijner tijd
zullen we dat berichten.
Uit: Ginnekens Nieuwsblad augustus 1993 .
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Begin deze eeuw werd door een Bredanaar
een carnavalslied gemaakt met als onderwerp
de pas opgerichtte Ginnekense paardetram
Komt Momus weer op alle dwaasheid wijzen,
die in de samenleving staag geschiedt, hij wil
ook wel eens goede zaken prijzen, zoals men
in het Ginneken nu ziet.
Dit fraaie dorp, ook steeds Breda 's genoegen,
scheen als verlaten - tot K's stem, gemeentevrienden opriep zich tot hem te voegen, om daar
te stellen eenen Paardetram.

De nieume îram te Uluenhout.
- H.B rech b o uwd e de t r am op scha al model.
Te zien in ons museum.
fo t o Jac Bax

- Jan van Dongen, H. Brech en C . Bro eders vol ijver bezig
met de re sta uratie .
fo to Jac Bax

dorpje Ulvenhout is thans door
een tram verbonden met het be. kende h eerlijke Ginneken, en
dus ook .met Breda.
•
, .
.
D eze verbinding is van het
grootste belang, omdat thans ook het grootsche Ulvenhoutsche bosch· per tram te bereiken is.
Dit bosch werd tot nog toe weinig bezocht door de Bredanaars en Ginnekensche
logé's; het was te ver en niet te· bereiken ,
dan langs een weg.,. te stoffig en te snikheet, op dagen, dat men . verfrissching gaat
zoeken in onze lommerrijke wouden, Men
tramde liever · naar het geurige Mastbosch
of naar het niet minder mooie en frissche
Liesbosch.
.
Door de nieuw-aangelegde' tramlijn is·
· · evenwel het bézwaar tegen het Ulvenhoutsche bosch opgeheven, en de naar-boschhunkerende wandelaars zullen met volle teugen kunnen genieten in dat verhevene,
majestueuze woud, met zijn diepe, overwel,·, digende beukenlanen, zijn bevallig-kronkelende . looverpaadjes, zijn ondoordringbaar,
frischheid-brengend bladerendak.
Maar ook voqr de vroeger zoo geïsoleerde
vacantiekolonie der Rotterdamsche jeugd, is
deze nieuwe tramverbinding een ware uitkomst en ten slotte zeer zeker ook voor
. :.het nederige !!tulpje Ulvenhout zelf.
.

ET

'9 0 J

Een tram die 't Ginneken zal doen herleven. Die
1 aan de stad verbindt door ijz'ren band. Die 't
bloei en welvaart dra zal wedergeven, nu 'taan
Breda als Voorstad komt verwant.
Hij, die vooruitgang wil tot nut waarderen, be/egge a/nu met vrucht zijn geld. Dat hiervoor wis
met voordeel zal renderen, daar met beleid die
baan is daargeteld.
Zou Momus oordeel dan geen hulde brengen,
aan de Onderneming van dien heil-Tramway,
die Ginn'ken fraaiheid komt met voordeel mengen, tot lust en nut van onze Maatschappij?
Daarom, Ontwerper en Commissieleden, Veree
niging, die 't plan had opgevat. Geen Carnavalbedilzucht treft u heden, maar wel wijdt ze U
een driewerf ia-vivat!
Jo-vivat, lovivat, zingt ieder U ter eer. Brengt
hulde aan Uwe werkzaamheid, waardoor alnu
een tram hier rijdt. Jo-vivat, la-vivat! Vostrorum
sanitas!
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VERSCHENEN 46.
door Kees LeiJten.
EEN 17e EEUWSE TABAKSPIJPENOVEN IN BREDA.
Voor dat Br eda ging bouwen aan zijn zeer moderne bibliotheek
temidden van historische pandjes in de Molenstraat werd er onder leiding van Guido van den Eijnde in 1991 een archeologisch
onderzoek op de bouwplaats ingesteld.
Tijdens dit onderzoek zijn de resten van een werkplaats van
een 17e eeuwse pijpenmaker opgegraven.
Voor het eerst in Nederland werd daarbij ook een oven aangetroffen waar de tabakspijpen in werden gebakken.
De publicatie is het eerste deel van een nieuwe serie "Archeologisch en Bouwhistorisch onderzoek in Breda".
Op zaterdag 25 september werd het boek gepresenteerd in boekhandel Van Kemenade en Hollaers à f 17,50.

• De pijpenoven, zoals deze er w aarschijnlijk uit heeft gezien.

•

KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS (9)
samengesteld door Jan Grauwmans. Foto's Jac Bax.
JANUARI
1. Veel geknetter van vuurwerk maar voor de rest een rustige
jaarwisseling in ons heem.
13. Een stuurgroep samengesteld uit 8 gemeenten rond de stad
Breda maakt plannen bekend over bouwlokaties rond Breda.
Ze vinden dat in het gebied tussen Bavel en Dorst 1250 woningen gebouwd kunnen worden. Tussen de IJpelaar en Bavel
700 woningen.
13. B en W van Breda spreken zich voor het eerst, in het openbaar, keihard uit "De gemeente Nieuw-Ginneken moet in zijn
geheel naar Breda".
15. Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis.
Leerlingen van de muziekschool verzorgen een concert.
Fotoclub Nieuw-Ginneken biedt burgemeester P. van der Velden
het eerste exemplàar aan van een fotoboek "Nieuw-Ginneken
50 in beeld".
1~. Vogelkweker Piet van Alphen uit Galder wordt met zijn Rode
Kroonvink wereldkampioen.
19. Nieuw-Ginneken is vanaf nu een van de eerste gemeenten in
Nederland, die is aangesloten op het landelijk G.B.A.-net.
Hierbij zijn de afdelingen burgerzaken van de gemeenten
onderling met elkaar verbonden via de computer.
23. Spetterfestival in zaal De Harmonie.
25. "Ut Muziek" uit Bergeyk treedt wederom op voor leden van
Paulus in de Fazanterie.
25. Het 600e lid van Paulus wordt ingehuldigd.
Het is ,Joke van Baal-Smeekens uit Ulvenhout.
28. De heer Buijnsters uit Ga]_der neemt na 10 jaar voorzitter
te zijn geweest van de Regionale Stichting Welzijn Ouderen
afscheid.
30. Joop en Jopie Rethans en Jos van Gurp nemen afsc heid van
het bestuur van drumb and ULVO, he t huidige Ulvolume. Joop
zat vanaf 1963 , Jopi e vanaf 1976 e n Jos vanaf 1982 in het
bestuur.
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FEBRUARI
6. Gemeentegebu r e nbal in Ulvenhout.
9. Kees Peeters uit Ulvenhout wordt de nieuwe voorzitter van
het C.D .A. Nieuw-Ginneken. Hij volgt Johan Cloin uit Bavel
op .
10. In de Leeuwerik te Galder wordt een voorlichtingsavond gehouden over de landinri chtingsplannen in Galder/Strijbeek.
13. Wethouder Jan Rops opent de expositie in het gemeentehuis
van schilderijen van Coby Voesenek uit Ulvenhout .
14. "Schatten bij Paulus " wederom een gezellige drukke middag
in .de Pekhoeve.
15. "De avond van ons" een forumdiscussie over de gemeentelij ke
herindeling georganiseerd door de juniorkamer Breda.
Burgemeester P. van der Velden en prof. Prinsen dragen ideeën
over groene gemeente uit . Grote afwezige is burgemeester
E.Nijpels.

- 2 8 ja n uar i We thouder J an Rap s neemt afscheid van de heer
Bu ijnste r s .

- 15 febr uar i Fo rumd iscussie o ver de gemeente lij k e heri n-

deling .

17. Uitreiken van Bosratiaon en Sleuteloverdracht in het gemeentehuis.
Ons actief bestuurslid Wim Langen uit Bavel ontvangt uit
handen van Prins Peter de Grote de Bosratiaon 1993 .
Dit voor zijn vele werk op maatschappelijk, cultureel- en
sociaal gebied .

25 . Gouden bruidspaar de Krom- de Schepper uit Ulvenhout
21. Carnaval soptochten in Ulvenhout en Bave l .
I n Galder was er dit jaar géén optoch t . Het was bijzonder
s lecht weer.
28 . Jan J ansen wordt door handboogvereni ging Alliance d ' Amité
in de bl oemetjes gezet vanwege zijn 25- jarig jubileum als
bestuurs lid en zijn 34 jarig lidmaa t schap van deze verenigi ng .
MAART
3 . Gouden bruidsparen in Galder en Strijbeek, respectievelijk
het echtpaa r Oomen-Hereijgers en Van Gestel - van der Velden .
6 . Ee rste di scoavond voor de jeugd in de nieuwe Pekhoeve .

16 . Gemeentebestuur houdt informatie- avond over plan Kraayenberg .
21. Officiële opening van de cult . accomodatie "De Pekhoeve " .

7 . Opening van een expositie van oude schoolfoto ' s uit ons
heem . Het huidige hoofd van de thans 70 jarige Rosmol enschool de heer Jan Jonk opende de expositie i n Paul us ' Museum. Drs.Ad Jansen houdt een l ezi ng overgang van het openbare naar het bijzonder onderwijs rond 1920 .
7 . Brieven van Paulus 72 ve rs chij nt met een Laurentius- Rosmolen
edi tie .
13 . Jongerenkoor Ul venhout bes taat 15 jaar. Bart Sperber is 10
jaar dirigent . E.e . a . wordt gevierd met een jubileummis in
de kerk.
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22. Lezing in de Fazanetrie voor leden van Paulus door de heer
Paul van Zummeren.
25 . M.i . v . vandaag is het museum van Paul us ook op de woensdagmiddag geopend. Gastheer t i jdens deze openingsti jden is de
heer Hans de Brouwer .
26 . Dokter van Opstal uit Bavel wordt Koninkli jk onderscheiden .
Hij werd Ridder i n de Orde van Oranje- Nassau .

20 . Start van de actie voor Bosnië .
23 . Feest in de Donk . Mevrouw Pouleijn- Merk wordt 100 jaar .

25 . Braderie in Ulvenhout . Goed weer.
29 . Konink l ijk onderscheiden in ons heem: de heer D. Klijn,
ridder in de Orde van O. N., de heer Jansen, eremedaille in
goud

28. Grote Groene gemeente fietstocht .
31 . Eerste publ ikaties in De Stem om Nieuw-Ginneken in zijn geheel toe te voegen aan de gemeente Breda .
APRIL

9. Goede Vrijdag . Officiël e voorstellen van de provincie(Ged .

10.
10 .

16 .
17 .
19 .

Staten) over de gemeentelijke herindeling rond Breda .
Ulvenhout- Galder/Strijbeek naar de groene gemeen te en Bave l
naar Breda.
Hengelsportvereniging De Knorhaan uit Bavel vieren hun 25
jarig bestaan met een zeehengelwedstrijd in Zoutelande .
Officiële opening van "galerie De Pekhoeve " door burgemeester P. van der Velden. Jan de Koning met zijn vrouw Anja
exploiteren vanaf vandaag de galerie. Harrie Pulles opende
de eerste expositie .
Christ Lips in de VUT . Christ was 10 jaar postkantoorhouder
in Bavel .
Voor de 4e keer Bavels trucke rskonvooi . Een rit voor gehandi capte jeugd uit Bavel en omgeving .
Diamante n bruidspaa r Van Lae r e-de Witte in Ulve nhout .

en de heer Snijders, eremedaille in zilver.
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MEI
2 . Oud burgemeester Dr W de Kort overlijdt op 82 jarige leeftijd in Villeneuve de Berg (Fr). De hee r de Kort was van
1960 tot 1 juli 197 4 burgemeester van Nieuw-Ginneken.
1. Officiële opening van het kringloopbedrijf Nieuw-Ginneken.
We thouder voor milieu Jan van der Westerlaken opent de
Milieustraat bij het gebouw van O.W.in de Slotlaan.
8 . Opening van de volledige gerenoveerde en aangepaste ontmoetingscentrum Jeugdland.

14. Burgemeester Van der Velden koopt de eerste loten van Bavel
Anno 1920.
15. 30 jarig bestaan van het dameskoor die de rouw-en trouwdiensten verzorgen in de Laurentiuskerk in Ulvenhout.
16. Excursie leden Paulus van Daesdonck naar Bredaas Museum.
18. Gouden bruidspaar Havermans-Daelman in Bavel.
24. Gouden bruidspaar Bakx-Boomaars in Bavel.
25. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente NieuwGinneken een staking van ambtenaren. Er werden in De Donk
allerlei klusjes opgeknapt. Dit alles voor 2~% loonsverhoging .
25. Gouden bruidspaar De Leeuw-Van Alderen is Ulvenhout.
26. Gouden bruidspaar Van Kuijk-Schets in Ulvenhout.
26 . De heer Buijnsters uit Galder ontvangt uit handen van
burgemeester P.van der Velden de erelegpenning van de gemeente Nieuw-Ginneken. Dit voor zijn grote inzet en bijzondere ve rdiensten voor de ouderen.

• Burgemeesters Van der_ Velden (l) en Van Aperen zzJn op
de ladder geklommen om het
beeldje clgnog te onthullen .
FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP

28 . Onthullen van een monum€;;'t*'~j café De Grens op Strijbeek
van Toon en Madeleine Braspennincx .
Burgemees ter P. van der Velden uit Nieuw- Ginneken en burgemeester Van Aperen uit Hoogstraten onthu llen een bronzen
beeldje van 50 cm hoog voorstellende een douane uit '.950 .
Ontwerper van het kunstwerk is de heer P.Haagh uit Gilze .

Vanaf nu heet restaurant "De Grens " voortaan "De Douanier".
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30. Pinksterweekend: Harmonie Constantia brengt een bezoek aan
Velines in Frankrijk. Burgemeester Van der Velden ondertekent een protocol voor verdergaande vriendschapsbanden met
dit kantoor in de streek aan de Bergerac.
1

KOLLEKTIE PAULU S MU SEUM.

91

De kollektie in ons museum gr oei t ges t aag . Nu he t mu s eum dagelijks bemand i s , wor den e r regeLmatig gr ot e en kl e ine zaken
daar afgegeve n. We kunnen de giften tot 1 se ptember onderbre ngen in de vol gende kolle kti es:
Curiosa
Collec tie van 38 s paarpo t t en.
Elect ra
Ouderwetse ve r ste rke r s , sc hake l aar (bacce lite ), oud t elefoontoestel.
Foto-apparatuur
Fototoestel met blitz lamp .

JUNI
1. Feest op Galder. Kees en Leentje Leijten herdachten het feit
dat zij 25 jaar geleden het café pension "Het Kruispunt" in
Galder overnamen.
9. Opening expositie van olieverfschilderijen van Pierre van
der Schoot uit Bavel in het gemeentehuis.
11. Galder pop.
15. "Dag van de boerderij".
20. Luxemburg - Ulvenhout voor de 3e keer de 320 km lange fietstocht georganiseerd door "Stichting Ulvenhout èB". Alle 25
deelnemers haalden de eindstreep.
21. De heer Sekuradski, directeur van het kinderdagverblijf in
Zakopane ontvangt van het comité "Nieuw-Ginneken helpt gehandicapten Zakopane" een aan~epaste rolstoelbus.
27. Jubileum van 3 Ulvenhoutse missionarissen in Ulvenhout t.w.
Zuster Verkooijen 50 jaar professiefeest, Pater Verkooijen
50 j aar priester e n Pate r Peete rs 40 jaar priester. De
Sti c hting Ulvenhout s taa t achte r zijn missionarissen (U.SAM)
bezo r gde he n een gezell ige rece pt i e temidd en van hun dorpsge not e n in de Pe khoeve .
27 . Bave l An no 1920 ideaa l wee r en vee l volk op de been. P&ulus
was aanwez i g met vi deobee lden van de hi sto ri sc he optoc ht in
1992 .

Keuken
Meelzeef, spina ziemes , frites- s nijde r .
Land-en Tuinbouw/veeteelt
Hooiplukker, koeienzwing, strohaak, staldeurhengsel, aarhamer,
aarpennen, handploeg, grendels, snoeimes, grote lepel, schoffel.
Maten en Gewichten
Ijzeren balans.
Oudheidkamer
Harmonium, enkele warmwaterkrui ken, etui met pijpen.
Religie
Schilderijtje Kevelae r.
Religieuze Bibliotheek
Kerkboeken.
Schoenmaker
Ringzetter.
School
Telraam, s c hooltas , l es ure nroos t e r.
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Serviesgoed
Witte vleess chaal, porceleinen borden.
Smederij
Blikschaar.
Speelgoed
Slee.
Topografie
Kaart uitbreiding Nieuw-Ginneken, kaart van Nederland, Kadasterkaart 1827 in houten lijst.

NIEUWS UIT HET MUSEUM 4.
door Kees Leijten.
TENTOONSTELLING "CARNAVAL IN NIEUW-GINNEKEN.

Winkel van Sinkel
Melkflessen met beugelsluiting, azijnflesje, enkele koektrommels,
chocoladeblik, tabaksblikken.

Zondag 7 november, kort voor de 11e van de 11e opent Paulus
een tentoonstelling over het Carnaval in Nieuw-Ginneken.
Kunt U onze collectie nog aanvullen met foto's, onderscheidingen, badges of ander Carnavalsmateriaal1

De schenkers waren:
Mevrouw, mijnheer of familie H. Berendschot, C van Boxel,
H van Boesschoten, J van Dorst, Holman-Bastiaansen, Huybregts,
J van Loenhout, van Rijen, G Rombouts, H Veldman en C Vlaminckx-Kloet. Ook van Carnavalsclub Breda en Laurentiusschool
groep 5 Breda.

SPAARPOTTEN.
Van onze secretaris Jan van Dorst kreeg Paulus onlangs een
collectie van 38 spaarpotten.
Ze kregen een waardig plaatsje in het museum .
HARMONIUM.
In de oudheidkamer pronkt het museum met een heus harmonium
geschonken door Kees èn Nel van Boxel.
FOTO-COMMISSIE.

VAN ZAND, KLEI EN WATER.
door Kees Leijten.
Op woensdag 11 augustus j.l. hadden zo'n 150 Brabanders, waaronder 12 leden van onze heemkundekring, zich verzameld te Halsteren voor het 45e Brabants-Heemkamp.
Twee dagen fietsen door de prachtige natuur rondom Halsteren,
op de scheiding van zand en klei, van land en water, van arme
en rijke grond, van Brabant en Zeeland.
De Kring had twee goede fietstochten uitgezet, de eerste dag
door de natuur rondom Halsteren en Lepelstraat, de tweede dag
naar Tholen en Oud- en Nieuw Vossemeer.
Ook volgend jaar is er weer een heemkamp, dan in Wintelre van
3-6 augustus 1994.
Ook dan zal Paulus weer goed vertegenwoordigd zijn.

De fotocollectie van onze Kring groeit gestaag. Onze fotocommissie bestaande uit Jac Bax, Frits Denee en Jan Grauwmans,
is begonnen aan een selectie, rubricering en beschrijving van
de collectie. Elke dinsdagmorgen wordt er in het museum aan
gewerkt.
MIDDAGOPENSTELLING EEN SUCCES.
Sinds Hans de Brouwer dagelijks in ons museum aanwezig is,
is h~t museum op woensdagmiddag geopend.
Die openstelling is een succes.
Elke woensdagmiddag is er bezoek.
Het voorziet dus duidelijk in een behoefte.
VAANDELS VAN ULVO.
Ons museum kwam onlangs in het bezit van een vaande l en twee
vlaggen van de voormalige drumb and Ulvo . Ze krege n een goe d
plaatsje in on s muse um.
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JEUGDHERINNERINGEN I.
door Thé van Naodeze.

------~

NEDERLAND 1966
'/

· -······--·---- - ---··

BROMMERPLAATJES EN FIETSPLAATJES.
In het midden van de zestiger jaren schreef de wet voor dat
bromfiets en voortaan 0e n verzekeringsplaatje moeten voeren,
Tot en me t 1985 heeft Paulus de collec tie volledig . Wi e heeft
er voor ons nog ee n pl aatje van een of mee r jaren na 1985?
In he t museum neemt men ze g r aag i n ontvangs t.
Ook Be l g i sc he belastingplaatjes voor brommer of fi ets zij n
zee r welkom!

Bij ons thuis.
Dat ik geboren ben, weet ik nie meer. Wel weet ik - omdat ze
dat mijn verteld hebben - dat ik de zeun ben - en nog wel de
jongste zeun! - van Naodus Diepstraten en Kecke van der Velden.
Ons moeder kwam van Ullevenhout. Ze is daar in 1867 geboren
in de Haaistraat. Het huis staat er nog. Tontje Goossen heeft
er gewoond. Die was mee 'n zuster van ons moede r ge trouwd, ons
tante Sjo. Eéne keer per jaar mochten we daar naar toe rond
Petrus en Paulus; want dan waren de krenten rijp. Als ons moeder
meeging dan liepen we deur den Beekhoek en ·dan wouw ons moede r
oplest altij bij Ropse over de werft, om Trees Waogemake rs nog
evekes te zien: daar was ze vruger vriendin mee gewiest. Bij
Toon-ome en tante Sjowe mochten we dan volop krente plukke. Ons
moeder ging dan terwijl mee tante Sjowe d'ren blomhof bekijken:
"Kik, zee tante Sjo dan - hier staan m'n petunnekes en daar de
daliassen! en zo moes ze alle blommekes mitte're naam noemen Daar ging ze groot op, hoor! Als wij onzen buik vol hadden aan
de krente, moessen we nog koffie blijve drienke: ze hadde eigegebakke mik en aaier van d'r eige kiepe!
We moessen mar flienk eten dan konne w'r strak weer tegen om
naar Bavel terug te gaan. Truus van Toon-ome die op 'n keer wouw
'ns lollig zijn en z'n eige groot houwe: Zo'n aaike steek ik zo
heel in m'ne mond! Toen ie er bekannt in stikte, kreeg ie er van
tante Sjowe wel evekes van langs. Toon-oom nie; da was zonne
kalme stille mees en tante Sjo die had de broek aan. Da wiest
iedereen wel!
Kik, dat vertelde ik nou maar om te begienen en om te laten
weten dat ons moeder van Ullevenhout kwaam.
Nou ik toch over ons vaoder en ons moeder begonnen ben, kan ik
inpersant wel everkes er bij vertelle, wat die voor d're kost
deeje:
Ons vader was kleermaker en we hadden 'ne knecht in de kleermakerij - da waren achtereenvolgens Marijn van Osta, Toon Weterings - die had twee ongelijke benen en daarom had ~e ook
twee ongelijke schoenen aan: ene gewone en ene mee nen heel
dikke zool en hak - den derde knecht was Hein van Schijndel.
Die is heel lang bij ons gewiest en die heeft uiteindelijk,
toen ons vader dood was, de kleermakerij van ons vader overgenomen. Hij trouwde met Aant van Loon - ging in de Kerkstraat
wonen en hij is later koster geworden aan de Driesprong~kerk.
Naast kleermaker was ons vader ook koster van de kerk in Bavel.
Toen ons vader ziekelijk w~rd in 1916 heeft onze Toon da postje
meest overgenomen en later is het overgegaan in handen van
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Kaotje van Zon die 's Zondags assistentie kreeg van Chrisje
Oomen, de schilder.
Naast koster en kleermaker was ons vader ook nog postbeambte
in de functie van brievengaarder. Dat bestond in 's morgens
de brieven gaan halen in 't Ginneken; aanvankelijk te voet en
later met de fiets.Ons vader was de twidde mens van Bavel die
'n fiets had. (Maonus op de Haai was den eerste!) Komend van
't Ginneke bestelde hij rijdend langs de Torendreef en 't
kasteel van Kwarrelus van Ufford en klein Wolflaer en de
Roosberg naar de kom van 't dörp . Na het middageten wier de
rest van Bavel besteld . Later heeft Gerrit de Post (Oprins)
het kantoorwerk overgenomen en onze Rinus de bestelling aan
huis. In ons huis op den hoek van de Dorpsstraat (nu Kerkstraat) kwam de aan de voorkant langs de veurdeur in de
wienkel, die door ons moeder werd gedreven. Ja Keeke van
Naodeze had nog mar 'n goei wienkeltje waor ge terecht kont
veur: koffie, thee, rijst; suiker, blom, zuten olie en azijn,
tebak en sigaore. Ik weet nog goed da veural de merken "Goudfa...,
zant '' en "Reclame" het goed deeje . Later kwamen er de "Klimroosjes " nog bij en pienbuiltjes tebak van den Biggelair.
De klompen die wij ook verkochten stonden in rekken op de moos.
We hadden ze in twee sorte: hoge en ljeege. De hoge waren meer
veur de boere die ware wiet (as zenuw ware ten mienste); de
ljeege ware zwart en daar moesen dan nog lerkes op geslaon
worre. As ge veur oe eige klompen moest hebben, konde ze
natuurlijk gewoon passe, maor ware ze veur ' n aander, dan moeste
'n stokske meebrengen veur de lengtemaot.
De klompen betrokken WlJ van Jaonus van Praat uit Etten. Dus
da was de zaok van ons moeder, 'n stuk van de wienkel aan den
aandere kaant van deur was onze Rienus z'n kaant, die verkocht fietse: "Adek" zo'n bietje 'n zuster merk van de Gezelle
'" t Zen vlugge fietskes Rinus", zei Drik Wirken al tijd, als 't
verreke kwam afhakke. Veur meense mee ' n wa kleindere portemenee had ie ook de"Transvalia" te koop - Den Adek kwam uit
Gelderland en Transvalia uit Limburg hier of daor ! Toen ie
die fietsen ging verkopen, moessie ook gaon rippereren en
daar bouwde ie un schuurke in den hof onder onze pereboom.
Later toen onze Rinus getrouwd was heeft bij z'n postbaantje
z'n fietsen aangehouden.

UITSPRAAK 89.
Wat je je ook herinnert, het is voorbij.
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ook vele kleine bijzonderheden en s a illante deta ils uit de geschiedenis van de
vr oegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de
te11eente Nieuw-Ginneken .
c . J.H. Leijten en J.C. van der westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42
Ir.B.Dusseldorp
C. J.H. Leijten
De heemkundekring "Paulus van oaesdonck" -werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
e rkend als vereniging op 25 noveniber 1975.
De vereniging is · ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nununer
y 282568.
Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
lekretariaat :
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
llankrekening
37;13.311
t . n.v. Paulus van Daesdonck
Gi rorekening
Ledenadministratie
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout
MUSEUM

bë heemkundekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 uur - 17.00 uur en
e lke woensdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur.
Voor groepen op verzoek. Schenk i ngen voor de kollekt i e gaarne i n het museum op
werkdagen van 8.30 uur - 16.30 uur.
BESTUUR
J . C. v.d.
C.J . H.
J . A. v.
W.A.
H. J.H.
A.P.J.M .
J .A.M .
A. K.K.
J.M . E. M.

We!;terlaken
Leijten
Dorst
Langen
Heer en

Luijten
Grauwmans

Verkooijen
Jespers

1993
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p~nninqmeester
1993
2 penningmeester
1992
technisch koOrdinator
medew. Galder/Strijbeek 1993
1991
medew. Ulvenhout

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Kolen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Kariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw- r.inneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1-20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 carnaval in oud- en Nw. Ginneken
1984 Gouden Paulus
1985 TUssen Wi tte Wolk en Anneville
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester van Schermbeek

J . H.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
c ·. J .M. Leijten
H. J. Dirveft, K. A.H.W. Leenders e . a .
or. J . L.H . de Lepper
H.J. Dirven, J.C . van der Westerlaken
J.C . en R. van der wësterlaken
Drs. H. J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Ch r. Buiks
A.H.H . Verkooijen e.a. (B . v.P. 44)
Br i even van Paulus (46)
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50)
Jac Jespers (uitverkocht)
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven
Or. c . s.H . Rademaker ss.cc.
Ir . W.J. Bonekamp, H.P . C. Scheepers
A.J . Spierings

LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van .1 september tot 31 augustus.
llaast diverse heemaktiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft
d• kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit.
Het lldrnaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
ver enigin9sj11ar 1993-1994 f 25,-- per jaar.

