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De Engelsen staa~ bekend als een volk met een rijke traditie,
een volk gehecht aan de traditie .
Ook de Brabanders hechten daar zeer aan .
Vele gewoonten gaan over van ouders op kinderen en blijven
voortleven in de familie.
Zo is het in mijn familie de gewoonte bij een verjaardag
' s avonds tevoren na elf uur nog even aan te gaan om onder het
genot van ' n borreltje de overgang van ' t oude naar ' t nieuwe
leven s jaar te vieren . Om half een is iedereen weer weg .
Een familietraditie .
In deze Brieven van Pau lus kunt U lezen over a llerlei zaken
uit het leven van Paulus , over het museum en de tram en over
wat er gebeurde in onze gemeente .
U kunt ook lezen over de koppermaandagprent, de Thoornsche
Marktprijs der Rogge en Carnaval.
Ze horen ook in in ons heem tot de
TRJ;DITii':.
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Carnaval is intussen al weer achter de rug. Deze tentoonstelling
is dus weer gesloten en we zijn al weer druk bezig aan de
nieuwe tentoonstelling over blikken.
Vroeger werden er vele produkten in de winkel los verkocht.
De ene fabrikant kwam met nog fraaiere blikken dan de ander op
de markt. Langzamerhand is deze manier van verkoop(jammer genoeg?) verleden tijd geworden. Voor Paulus een gelegenheid om
deze blikken nog eens boven water te halen.
De fraaiste exemplaren kunt U op onze tentoons telljng:
,Blik op blikPkomen bekijken.
De opening vindt plaats op zondag 6 maart om 14.00 uur.

Nieuw-Ginneken, Sprokkelmaand 1994.
Met vriendelijke groet.
Namens het bes tuur van de heernlrnndePaul
Daesdonck.
Beste Heemvrienden,
Na de lezing van Jan van Eyck uit Goirle over de geneeskundige
praktijken van vroeger is ons weer eens duidelijk geworden,
dat die "goeie ouwe tijd" niet op alle gebied zo goed was. Wij
hebben wel genoten van de vlotte verteltrant van deze arts en
heemkundige.
Op maandag 14 maart komt Cees Booy uit Bergen op Zoom een lezing met dia's houden over grafmonumenten, zerken en het begraven in kerken.
Zoals U in oude kerken nog vaak ziet werden rijke mensen en
mensen die zich belangrijk vonden vroeger in kerken begraven.
Hoe dichter bij het altaar hoe voornamer ze geweest waren.
Door al die graven kon het in de kerk vaak aardig stinken. Daar
komt dan ook de uitdrukking rijke stinkerd vandaan. Ook het
gebruik van wierook had met de onaangename geuren te maken.
Rond 1830 wordt het begraven in kerken verboden.
Over deze en noge vele andere zaken komt de heer Booy ons
vertellen. Hij is nauw betrokken geweest bij de restauratie
van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, omdat hij werkzaam is
op de afdeling Bouw en Restauratie in Bergen op Zoom. Bij alle
grote restauraties is hij daar betrokken geweest en uitermate
deskundig op dit gebied.
Wij zijn dan ook gelukkig dat de heer Booy zitting heeft in
de monumenten-commissie van Nieuw-Ginneken.
Hij is geboren in Breda en vree in het Ginneken, zoals hij het
zelf uitdrukt. Het belooft weer een interessante avond te worden in de Fazanterie.
Zoals U weet beginnen we stipt 20.15 uur.

DE TRAM.
door Jan van der Westerlaken.
De tram nadert ziJn voltooiing. Op dit moment is hij al vol)rzien van een onderstel en kan dus al gaan rijden.
De datum dat hij officieel naar buiten komt is intussen va0tges teld op 19 mei. Dan starten de grote tramfeesten.
Op 19 mei trekken we in een grote optocht, met harmonieën
voorop, met de tram naar het Ginneken, waar in ga rage Vriens
de tram vijf dagen tentoongesteld zal zijn.
Waarom in het Ginneken zult U zeggen?
Zoals U weet heeft Annex-50 Ginneken de aanschaf van de tram
mogelijk gemaakt. Op 19 mei zal dan in het Ginneken de officiële overdracht aan de heemkundekring Paulus van Daesdonck
plaats vinden.
Op 24 mei gaan we dan weer terug. Tijdens de Pinksterdagen
i s hij volop te bezic htigen met daarnaast nog allerlei andere
evenementen.
Ook voor een drankj e zal worde n gezo r gd. Een ui tgebreid programma vindt U in de volgende Brieven van Paulus, maar notee rt
U alvast: Tramfeesten van 19-24 mei!
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AGENDA 1994 (78).
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ULVENHOUT IS ZIJN TIJD VER VOORUIT.
Op 19 januari 1994 en de daarop volgende dagen was er een
grote opschudding in Nederlan9.
De spellingscommissie van de Nederlandse Taalunie wilde de
spelling aanpassen en vereenvoudigen.
Vooral schrijvers en dichters liepen te hoop.
Een van de voorstellen van de commissie was de verbindings
te laten verdwijnen. Voortaan dus Dorpstraat met één s. Zo
schrijven we in Ulvenhout de straatnaam al vele jaren!

clt..

Yv/ k s kranf

old 19-1-9~

Wat de tussenletters betreft,
wordt het volgens het rapport eenvoudiger: woorden krijgen een -n
als het eerste deel van het woord
een meervoud met -en kent: bessensap, muggenbeet, perenboom; tenzij het woord zelf eindigt op -e:
hoogtezon. De verbindings-s verdwijnt: dorff straat en stadcentrum;
-ss wordt a1een nog geschreven als
het eerste woord van een samenstelling op -s eindigt (huissleutel).

20 Afsluiten tentoonstelling "Carnaval in NieuwGinneken.
maart

6 Museum open.
Opening tentoonstelling "Blik op blik".
Blik uit eigen bezit.
14 Lezing door Cees Booy over "Grafmonumenten,
zerken en het begraven in Kerken".
Fazanterie 20.15 uur.
27 Studiedag Archeologie in Boxtel.*

april

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

mei

DE JONGE WACHT.(2)
door Kees Leijten.
In de laatste aflevering van Brieven van Paulus vroeg ik U
meer informatie over "De Jonge Wacht" die in de dertiger en
veertiger jaren bestond. Een aantal reacties kwamen binnen.
Het blijkt, dat er ook in Ulvenhout een Jonge Wacht was (Jan
Goossen). In Ginneken werden de leiders opgeleid (Pieter van
Eyck). Een van de eersten was Gabriel Lockefeér (Toos Pieterse).
Weet U er meer van?
In een vol gende qflevering kunnen we uw gegevens bundelen.
Mijn vraag aan U is: Was er ook in Bavel een J onge Wac ht?
Wie wa ren de leiders, waar kwamen ze bijeen, kent U nog
namen of gebeurtenissen? Hebt U nog f o to's?
Wij z ijn benieuwd naar uw reac ti e 's

1 Museum open.
8 Fietstocht naar de Vloeiweide.
19 19~5 uur Paardetram van Paulus naar Ginneken,
voorafgegaan door 3 harmonieën.
19-2J Paard~tram tentoongesteld in garage Vriens.
24 Paardetram rijdt terug van Ginneken naar Ulvenhout.

juni

5 Museum open.
12 Bavel Anno 1920.

juli

3 Museum open.
15 Brieven van Paulus 100.

augustus

september

3-6 Brabants Heemkamp te Wintelre.*
7 Museum gesloten.
31 Einde 19e verenigingsjaar.
1 Aanvang van het 20e verenigingsjaar.
4 Museum open.
19e Jaarvergadering.
24 Volkskundeûag te Oirschot.*

102
103

oktober

2 Museum Ope n.
15 Brieven van Pa ulu s 101.
6 Museum open.
Lezing
20 Archeologische dag Brabants Heem.*

november

4 Museum open.
15 Brieven van Paulus 102 .

december

*
**

Activiteiten van Brabants ileem, ook voor U.
Het museum is geopend
- 1e zondag van de maand 14.00 - 17.00 uur.
- elke woensdag van · 14.00 - 16.00 uur.

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH .

. ·..··

HELP -DE DOKTER KOMT!
door Anneke Oomes-van de Berg.
SUCCESVOLLE AVOND BIJ PAULUS.
Help - de dokter komt! was de opwekkende titel van de lezing die
dr. Jan van Eijck uit Goirle op 10 januari j.l. hield voor een
heel groot gehoor van onze heemkundekring.
Mocht men nog denken dat de titel niet serieus bedoeld was, dan
hielp dr Van Eijck je snel uit de droom. Tot voor enkele decen ia was een geneesheer of chirurgijn zeker niet zo bekwaam als
tegenwoordig. Veel meer dan raden naar de oorzaav. vR~ de klachten konden de heren niet. De oplossing werd dan ook vaak gezocht
in aderlatingen. Deze weraen te pas en te onpas uitgevoerd. Hiertoe hadden dokters vroeger diverse soorten messen en vlijmen tot
hun beschikking. Dr. Jan van Eijck had veel dia's meegebracht om
zijn al zeer levendige verhaal nog meer kracht bij te ~etten.
De apparaten zijn allen gefotografeerd in het museu~ De Doornboom te Hilvarenbeek. Dr. Van Eijck is conservator V3n de vaste
tentoonstelling "De dorpsdokter van vroeger".
Deze unieke verzameling instrumenten laat zien hoe de dokter op
het platteland werkte van ca . 1800 tot 1945. De werkwijze van
die dokters is bijna primitief te noemen in verge lijking met
tegenwoordig, maar er was al veel verbeterd ten opzichte van de
eeuwen daarvoor .
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Uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant d . d . 11-10-1917.

DE PEST.
Het betoog van Van Eij ck begin:; in de middeleeuwen toen de pest
een kwart van de wereldbevolking uitroeide. De pest kwam hEel
plotseling op in 1347 en verdween rond 1670 ook weer net zo
plotseling. De ziekte was zo gevaarlijk omdat men eigenlijk
helemaal niets wist van hygiëne en men wist al helemaal niet
hoe ziektes werden overgebracht. Een pesthuis werd bijvoorbeeld gerust 6 weken lang afgesloten maar niet gerein igd, zodat
de ratten vrij spel hadden en op hun eigen wijze de ziekte verspreidden.
Toch vond er in die tijd al wetenschappelijk onderzoek plaats
en kon men zelfs voor dokter studeren. Al in 1375 wordt in het
beroemde boek "De Vos Reinaen.;e" melding gemaakt van een doktersopleiding in Zuid-Frankrijk en in 1425 wordt ook in Leiden een
universiteit gesticht. Men wist echter heel weinig van het menselijk lichaam. Dit veranderde na 1500, toen het mogelijk werd
secties te verrichten. Pas in 1543 vers c hijnt het eerste anatomische platenboek en zelfs dat was niet voll e di g want men me end e
dat het bloed op en neer in plaats van rond s troomde in de
aderen. Pas in 1628 ontdekt de Engelsman Harvey de bloedsomloop.
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Wij h~even nie t bang te ZlJn als de dokter komt . In tegen stelling tot vroege r weten ze ons in bijna a lle gevallen te
genezen , of op z'n minst de klachten te verminderen . Ge lukkig
hoeven wij dan ook niet meer te roepen : "Help de dokter komt".
MUSEUM DE DOORNBOOM IN HILVARENBEEK.
Als U nieuwsgierig bent geworden en U wilt het oude instrumentarium van de dorp s artsen met eigen ogen bekijken dan kunt
U terecht in het muse um De Doornboom in Hilva renbeek . Het is
geopend van 1 mei tot 30 september en is van dinsdag t / m vrijdag te bezichtigen van 10 .00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur . In de weekenden en op feestdagen is het mus eum
alleen van 14 . 00 tot 17 . 00 uur geopend .
Te gen elf uur kan vice- voorzitter Leyten deze zeer geslaagde
avond afsluiten .
Een avond die begon met de traditionele "Breng ' ns wat mee
voor Paulus " en eindigde met een aantal nieuwe leden op de
l edenlij st.

-
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DRUKWERK
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DEN HEER

Dan volgen de ontwikke lingen e lkaar s t eeds vlugger op . In 1670
wordt de verlostang in Engeland uitgevonde n (50 jaar l ater
wordt deze pas in de rest van Europa gebru ik t ). Nog l ate r ontwikkelt men de stetoscoop en deze wordt dan ook metee n het statussymbool van de artsen, zeker toen de huidige f l exibele werd on twikkeld want deze kun je nonchalant ("wul ps " vo l gens Van Eijck)
uit je zakken l aten hangen en dat staa t toch wel ge leerd .
ONTWIKKELINGEN GAAN STEEDS SNELLER .
Door belangrijke ontwikkelingen in de optiek wordt ook de
micros coop voo r mee r mensen toegankelijk en dat verschafte
uite r aa rd meer inzicht in ziektes . Bovendie n zag men mede daa r door de noodzaak van hygi~ne in . Via narcose- sterilisatieröntge n- insu l ine - peniciline - nierdialys e en de hartlongmac hine (en nog veel meer) kwam dokter Van Eijck weer terug in
het he de n.
De ontwikkelingen staan nog niet sti l, telkens weer komen er
nieuwe moge l ijkheden het me nse lijk lichaam te geneze n .
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UIT HET ARCHIEF VAN PAULUS .
VOORUITZIENDE BLIK?
In de jaren tussen de eerste en tweede wereldoorlog verscheen
in Bavel een boekje "Op zoek naar Rehabi l itatie " van de hand
van Hein J . van Geste l.
In het boekje zat deze bestelkaart.
Het lijkt hier dat Van Geste l een vooruitziende blik had :
"Bavel bij Breda".
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN 13.

PAST ORI E-KERK-KL OOSTERTJE IN ULVENHOUT .
door Jan van der Westerlaken .
De erg karakteristieke wand, die bestaat uit pastorie- kerken voormalige school en klooster komen voor op de conce ptlij st van gemeentelijke monumenten in Nieuw- Ginneken.
Een wand die nog vrij gaaf is en de moeite waard om in zijn
totaliteit te bewaren voo r ons nagesl acht.
Rond 1900 was de meer dan honderd jaar oude schuurkerk veel
te klein geworden en erg bouwvallig . De pastorie, het oude
slot Grimhuysen , had men al 80 jaar eerder willen vervangen
en was door het voortdurend l ekkende dak nauwelijks meer bewoonbaar.
Pastoor Fick(1902- 1914) was een wilskrachtig man en gi ng na
zijn benoeming op 14 februari 1902 meteen tot daden over . Hij
wilde tot een verantwoorde keuze van een architekt komen en
ging verschillende kerken in den lande bekijken. Hij koos een
figuur , die het pad van de neo - got iek bewandelde.
Het ~rd Cornelis van Hoof uit Ti lburg . Pastoor Fick vond zijn
bouwtrant"gezel l i g , helder en ove rzi c htelijk ''· In 1903 werden
de bouwplannen bij de bisschop ingediend . De totale kosten beliepen bijna 90 . 000 gulden !
De aannemer werd A.Bakkeren uit Princenhage en op 25 juli 1904
werd het gebouw met 700 zitpl aatsen door Mgr.Leyten geconsacreerd .
De versieringen in het interieur zijn veel later aangebracht
door pastoor Vermunt(1919- 1958) . Hij begon zijn versieringsdrift uit te leven in 1921 met gebrandschilderde ramen en in
1926 met H. Christoffel en Michael achter in de kerk .

1
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Het beleg van Breda
Tegelijk met de nieuwe kerk kwam er ook een nieuwe pastorie
en omdat de meisjesschool en het zusterhuis(uit 1865) nu zo
ongunstig afstaken bij de nieuwe omgeving, kregen die ook een
ander aanzien. De gehele voorgevel van het St.Theresiagesticht
werd vernieuwd en verbouwd in de stijl van kerk en pastorie.
Vandaar dat het zo belangrijk is deze stijleenheid te h~nd
haven.
In de gevel van de pastorie herkennen we wat neo-renaissance
elementen. Het is een bakstenen gevel met spekbanden. Drie
topgeveltjes met natuursteenafdekking, sierbollen en spaarvelden. Sierankers en bewerkte regenwaterafvoér in voorgevel.
Een erkervormig gevelgedeelte, fries en waterlijsten. In de
zijgevel en op de verdieping T-ramen, de overige ramen zijn
grote ramen met bovenlicht.
Een portiek met hardstenen stoep en een originele panelendeur.
In de zijgevel zien we een laadluik en een hijsbalk. Het dak
is een samengesteld schilddak met kleine dakkapellen met torenspitsen.
De kerk is neogotisch, bestaande uit bakstenen gevels met
steunberen, pilasters en friezen, opgetrokken in twee kleuren
metselwerk.
De ingang is een spitsboog met in het front de H.Laurentius
onder een baldakijn. In de spitsboogramen zit glas in lood.
De snijdende zadeldaken zijn gedekt met leien.
De negentig jaar oude kerk is een kruiskerk met een hoge torenspits gedekt met leien.
Het kloostertje is neogotisch met witgeverfde bakstenen gevel
met sterankers en een .bakstenen fries.
In de topgevel zien we vlechtingen. Op de begane grond zijn
er acht~ruits.sctuiframen en op de verdieping is een tienruitsverdeling onder tudorbogen.
In de topgevel twee zesruitsschuiframen en een drieruitsraam
onder spitsboog. De snijdende zadeldaken zijn gedekt met kruispannen.
De achterbouw heeft een wolfdak met oudhollandse pannen. De
dakkapel is gedekt met leien.
Alles bijeen een interessant complex gebouwen, die in zijn
eenheid toch een boeiende verscheidenheid biedt. Als U er langs
loopt moet U er nog maar eens goed naar kijken en U zult met
mij van mening zijn dat dit de moeite waard is om het te behouden.

DE OVERGAVE VAN BREDA ALS MOTIEF VOOR SCHILDER- EN
TONEELKUNST.
door Hein van Kemenade.
Vorig jaar november verscheen van de hand van Dr. Simon Vosters
"Het beleg en de overgave van Breda". Het is een zeer uitvoerig werk in drie delen geworden. Een deel van bijna 400 pagina's
waarin Vosters zijn verhaal vertelt. Deel twee bevat de noten
en opmerkingen en in deel drie is het toneelstuk van de spanjaard
Calderon opgenomen, wat handelt over dit beleg van Breda.
Or.Vosters beschrijft het Spaanse beleg van Breda in 1624-1625.
In de tachtigjarige oorlog is Breda viermaal met geweld in andere handen overgegaan. Aanvankelijk kwam Breda door de vlucht
van de prins van Oranje Nassau naar Duitsland vrij gemakkelijk
in Spaanse handen. Door de Pacificatie van Gent (1577) kwam
Willem de Zwijger weer in het bezit van de stad. In de nacht
van 28 op 29 juni 1581 trekt de Spaanse heer van Haultepenne
via een voor het uitdiepen drooggelegde gracht Breda binnen.
Hij richt met zijn troepen een ware Spaanse Furie aan, wat de
stad zich nog lang zal herinneren. In 1590 verovert prins Maurits via de bekende Turfschiplist met Adriaan van Bergen de
stad opnieuw voor de staatse troepen. Van juli 1624 tot eind
mei 1625 belegert Spinola, een al jong tot Spanjaard genaturaliseerde Genuees de stad Breda, wat ~iteindelijk leidde tot de
eervolle overgave door Justinus van Nassau. Tenslotte verovert
Frederik Hendrik de stad in 1637, waarna Breda voorgoed in Nederlandse handen blijft.
Het boek van Or.Simon Vosters beschrijft alleen het beleg en
de overgave in 1624-25. Hij doet dit op een bijzondere manier.
Het is geen militair-historische studie geworden, maar Vosters
bekijkt deze periode vanuit cultureel standpunt. Aan de hand
van het toneelstuk "El Sitio de Breda" (De belegering van Breda)
van Pedro Calderon de la Barca volgen we de gebeurtenissen op
de voet. Vosters maakt aan- en opmerkingen over de topografie
en over waar en wanneer wat moet hebben plaatsgevonden. Calderon
is nooit in Breda geweest en Vosters wèl. Dit is in tweeërlei
opzicht interessant. Vosters kan aangeven waar de vestingswerken lagen (in een ruime kring rond de stad, daar waar nu ongeveer de stadsgrenzen liggen) en wat het verloop van de strijd
echt was, terwijl voor Calderon vooral het motief van de eervolle overwinning van belang is. Via het stuk van Calderon zien
we hoe er in Spanje tegen deze strijd werd aangekeken. Bovendien beschrijft Vosters de ontwikkeling hiervan door de eeuwen
heen tot nu toe.
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Daarin is enorm vee l gede tailleerde informatie over Breda en
wijde omgeving in de 17e eeuw te vinden. Het boek is geïllust~eerd met duide li jke kaarten waarvan al leen jammer is dat ze
niet op krantenformaat zijn afgedrukt . Dan zou de l eze r de de tails die Vosters beschrijft exact kunnen volgen . Ook moet ik
z~gg~n dat het le zen in deel één mij steeds weer erg nieuws gierig maakt naar deel drie : het toneelstuk van Calderon . Dit
is een uitzonderlijk boek .
DIEGO VELÁZQUEZ [1599-1660)

Las /anzas o LA rendición de Breda. 1635
MUSEO DEL PIVJX), MADRID

Een andere belangrijke leidraad voor Vosters is het schi lderij
"Las Lanzas " van Vélasquez (De overgave van Breda). Copieên
van dit sc hilderij zijn in Breda te bewonderen, het origineel
hangt in het Padro te Madrid . Het detail van dit schilderij
waarop Justinus de stadssleutels aan Spinola overhandigt siert
het omslag .
Daarnaast raadpleegt Vosters talloze andere bronnen en geschriften . Door deze benadering is een bijzonder aangenaam
te lezen verhaal ontstaan . Het is geen gor tdroog verhaal.
Vosters heeft veel oog voor detail . Je maakt kennis met de
visie van tijdgenoten op dit beleg. Het werk is wetenschappelijk verantwoord in het notenapparaat . Op zich al een boek,
wat tot menig uurtje gein teresseerd snuffelen kan leiden .

S .A. Vosters. Het beleg en de overgave van Breda .
Uitgave Gemeentelijke Archiefdienst Breda i.s . m. Boekhandel
Van Kemenade & Hollaers. f 150 ,- in elke boekhandel.

D~.

z

i

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze bon
kunnen leden van de
"HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK"
het "BELEG VAN BREDA" van Dr.S . A.Vosters
kopen voor f 125 ,Geldig in elke boekhandel t/m 31 maart 1994 .

Wilt U dit blad ni et beschadigen? Copieer dan deze bladzijde .
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DE 16e WISSELTENTOONSTELL~NG IN ONS MUSEUM.
door Kees Leijten.
Zondag 6 maart opent Paulus de 16e wisseltentoonstelling in
zijn museum.
In de 8 jaar dat het museum op 6 september a.s. bestaat hebben
we dan 16 zeer gevarieerde en erg boeiende tentoonstelJ.ingen
gehad.
Achtereenvolgens waren dat:
1986
1 Leuke dingen uit eigen bezit.
1987
2 Oranj e in het goud.
3 Ulvenhout 700 jaar.
î988
4 Gezondheidszorg in vroeger jaren.
5 Monumenten in Nieuw-Ginneken.
1989
6 Verkennerij.
7 d'Oude Imkerij.
1990
8 Miniatuur-koetsen.
9 Kerststallen.
1991
10 Schutterijen.
11 Oud Speelgoed.
1992
12 Nieuw-Ginneken 50 jaar jong .
13 Nieuw-Ginneken in prent en kaart.
1993
14 Scholen in Nieuw-Ginneken.
15 Carnaval in Nieuw-Ginneken.
1994
16 Blik op blik.
In het naj aar 1994 volgt een tentoonstelling over "Puddingvormen".
Hebt U er nog voor Paulus?
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· Thoornsche Marktprijs der Rogge
· Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten
de Thoornsche Marktprijs der Rogge over het jaar 1993
vast te stellen op f 29, 40 per hectoliter, zijnde '25, 20 per
Oude Bredase Veertel.
Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van rogge
op de twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag ná Sint
Luéia (13 december).
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THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE (11)
door Kees Leijten.
Voor de 459e keer heeft het gemeentebestuur van Breda de
"Thoornsche Marktprijs der Rogge" vastgesteld.
Dit instituut dateert uit 1535 toen voor de eerste keer deze
priJs werd vastgesteld.
In de middeleeuwen behoordenvele landerijen hier toe aan de
abdij van Thorn.
De renten, pachten en ClJnsen werden jaarlijks betaald in
natura(meestal rogge).
In het begin van de zestiende eeuw werd steeds meer in geld
betaald.
Ten behoeve daarvan werd door het stadsbestuur van Breda
jaarlijks de prijs van de rogge vastgesteld.
Het is het gemiddelde van de prijzen op twee dinsdagen vóór
St.Lucia (13 de cember) en 1 dinsdag erna.*
Sinds 1985 wordt de rente nog wel vastgesteld maar niet meer
gepubliceerd door het Bredase gemeentebestuur.**
Sinds dat jaar publiceert Brieven van Paulus jaarlijks de
"Thoornsche Marktprijs der Rogge" nadat de Bredase Magistratuur die heeft vastgesteld.
Hopenlijk zal het huidi ge gemeentebestuur dat zegt de cultuur
hoog in het vaandel t e voe ren,terugkomen op het besluit uit
1985.
Wij plaatsen hierbij de advertentie en bieden die de gemeente
Breda gaarne gratis aan.

*
**
***

Zie "De Thoornse Markt der Rogge" door Joop IJsseling
BvP 51 p. 165
Zie "De Thoornsche Markt der Rogge" door Kees Leijten
BvP 57 p. 63
Eerder publiceerden we over de Thoornsche Marktprijs der
Rogge BvP 51, 57, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88 en 93.
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JACHTHUIS TE ULVENHOUT,
d oor A. W. Jan~en.
HET

1904 - 1994

Ulvenhot.1t - Het JachthUi$

Aan het begin van het dorp , bij de ingang van het Ulvenhoutsebos, staat al bijna een eeuw Hotel Het Jachthuis . Het heeft in
1993 een nieuwe eigenaar en een nieuwe exploitant gekregen ,
die het pand een grote opknapbeurt hebben gegeven en aan de
zuidzijde hebben uitgebouwd .
De naam van het hote l wordt volgens het bord in de voortuin
geschreven als "Het Jagthuys ". Dat doet onwil l ekeurig denken
aan een zeer oud huis . Toch bestaat het nog geen eeuw. En er
moet meteen bij gezegd worden , dat de naam vanouds geschreven
werd al s "Het Jachthuis''· De overlevering zegt , dat het in de
beginperiode van zijn bestaan ook inderdaad een centrum voor
jagers was .

Direct na de opening in 1904 werden er enkele ansichtkaarten
gemaakt van Het Jachthuis . Op de zijgevel kan men lezen, dat
L. Ueberfelt de eerste uitbater was . In 1948 verdween de
houten ombouw . (Coll.arch.Nw-Ginneken)

Rond 1900 stond Ulvenhout nog aan het begin van de ontwikkeling . Langs de Dorpstraat vond men enkele boerderijen, een
paar herbergen en wat kleine huizen van ambachtslieden en
neringdoenden . Een uitzonderi ng vormde "Grimhuisen " , een
eeuwenoud gebouw, dat dienst deed als pastorie bij het oude
kerkje dat er naast stond . Op de plaats van het huidige Dorps pl ein en van de Rabobank lag een grote boerderij, eigendom van
Johannes Oomen en Johanna Meeren . Zij waren op gevorderde leeftijd en besloten in 1898 om hun bezit , dat het gehele blok
tussen de Dorpstraat en het Ulvenhoutsebos vanaf de Rouppe
van der Voortlaan tot aan Café De Harmonie besl oeg , openbaar
te laten verkopen . De strook grond l angs de Dorpstraat werd
meteen verkave l d tot een aantal bouwpercelen . Het mooiste stuk
was uiteraard de plaats waar nu Het Jachthuis te vinden is .
Dat perceel werd gekocht door wat men nu een "project- ontwikkel aar " zou noemen . Cornelis Jacob Bekker . Behalve boswachter
van het Ulvenhoutsebos was hij ook "koJpman " van beroep . Voor
een stuk grond vam zo ' n 34 are betaalde hij f 1 . 200, - , dat is
35 cent per m2 • Bakker voorzag voor het Ulvenhoutsebos een
ontwikkeling zoals die bij het Mastbos en het Liesbos rond
1900 al op gang was gekomen . Voor het opkomend toerisme waren
daar een aantal hotels en pensions verrezen, terwijl door een
geregelde dienst van de paardetram de bossen ook voor de dagjesmensen uit Breda bereikbaar waren geworden . In 1902 had de
gemeenteraad van Ginneken en Bavel concessie verleend om de
tramlijn van Ginneken naar Ulvenhout door te trekken . De tijd
leek dus rijp om ook hier een uitspanning te openen .
Bakker liet een hotel bouwen en verhuurde het vervolgens aan
Ludwig Ueberfeldt, kastelein aan de Prinsenkade in Breda .
Hoewel zijn naam op de zijgevel van het hotel stond (zie foto
1 ), bleef hijzelf rustig in Breda zitten. Hij liet de exploita-
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tie over aan Wilhelmus Josephus Rath , die in 1904 trouwde met
de 18-jarige dochter Emilie Ueberfeldt. In de zomer van datze lfde jaar moet "Het Jachthuis " als hotel- pension en cafére staurant zijn geopend .
Het bleek een schot in de roos te zijn. In 1906 kon Rath het
comp lex kopen, maar moest er toen aan Bakker wel f 12 . 500 ,voor betalen. In 1910 trok Rath zich uit de exploitatie terug ,
na zi jn zaak voor drie jaar verpacht te hebben aan C. A. Mermans .
Reeds een paar maan den later liet hij Het Jachthuis openbaar
verkopen . Bakker dacht opnieuw een slag te slaan door het
hotel terug te kopen . De tuin (nu Dorpstraat 5 en 7) werd in
twee kave l s aan andere speculanten verkocht . Het geheel
bracht echter nog geen f 9 . 000, - op ! Rath wilde er kennelijk
vanaf en bleek later naar Amerika te zijn vert r okken.
Een half jaar later diende zich alweer een nieuwe koper aan .
De drie eigenaren verkoc hten het geheel aan een rentenier ,
Nicolaas Loder , die er in 1912 zelf introk, na de expl oitatie
als horeca- zaak te hebben beeindigd . De drie speculanten kr egen hun geld er nu maar net uit . Loder bewoonde Het Jachthuis
tot aan zijn overlijden in 1926 . Boven woonde in die jaren
W.J . Huijskens , die voor de oude heer zorgde , maar van beroep
stoffeerder/behanger was . In 1926 volgde er opnieuw een
veiling, waarbij Het Jachthuis in handen kwam van de fami l ie
De Constant-Rebecque . Vanaf 1927 tot aan de bevrijding in
1944 was het opnieuw hotel-café- restaurant , uitgebaat door
P. M. van Aalst.

Bij zijn afscheid als burgemeester in 1960 kreeg J.A . M.
Rouppe van der Voort een schilderij van Het Jac h thuis aangebod en. De plech tigheid vond plaats op de Dorpstraat voor de
ambtswoni n g van de burgemeester . Vanaf links de wethouders
J . van Riel en J . Geerts; r echts de heer Van der Made , voorzitter van het afscheidscomité . (repro J . Grauwmans, orig .
bij de heer v . Riel) .

Na de bevrijding in oktober 1944 braken er enkel e woe l ige
jaren aan voor Het Jachthuis . Het werd meteen in gebrui k genomen voor militaire doele inden , eerst voor Mi l itair Gezag,
daarna waren er Pol en , Canadezen en Engelsen gehuisvest . Vervolgens werden er enkele politiemensen van de gemeente NieuwGinneken onde rgebrac ht . Deze we r d in 1942 gevormd uit het dee l
van de vroegere gemeente Ginneken en Bavel, dat niet door
Breda was geannexeerd . Na de oorlog was er voor deze toen
nog jonge gemeente niet alleen geen eigen gemeentehuis , maar
ook geen ambtswoning voor de burgemeester beschikbaar . Ul venhout was toen het grootste kerkdorp van Nieuw-Ginneken , zodat
de burgemeester in die plaats dan ook een woning zou moeten
vinden .
De gemeente bestond in 1946 pas vier jaar , maar was sedert de
oprichting in 1942 wel reeds aan haar derde burgemeester .
Van 1942 tot 1944 was mr . H. A. L. Muijser de eerste burgervader geweest , vervol gens had de burgemeester van de opge heven gemeente Ginneken en Bavel Jhr . mr . Th . E. Serraris gedurend e ruim een jaar het ambt waargenomen . Op 11 november 1946
trad J.A . M. Rouppe van der Voort (1910- 1964) aan als eerste
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burger. Hij bleef dat tot 16 april 1960, waarna hij burgemeeste r van Vught werd . Om voor hem een passende huisvesting
te hebben besloot de gemeenteraad begin 1948 tot een ruil transac tie met de eigenaar van Het Jac hthui s , waarbij dit
eigendom van de gemeente werd. De huurders ve rhuisden in de
loop van 1948 , waa r na er eè n g rond ige verbouwing pl aats vond.
Het Jachthuis verloor zijn vertrouwde uiterlijk en werd van
uitspanning ge transformeerd in een deftig herenhuis. De
ve r anda , die men op de foto uit 1904 ziet afgebeeld en tot
1948 in a l of niet vervallen staat gehandhaafd bleef , werd
afgeb roken. De balkons en de houten topgevel verdwenen. De
voorgevel we rd ge pleisterd en bekroond door een daklijst ,
e r kwamen ni euwe ramen en deuren, waardoor het pand het bee ld
van een herenhuis uit de vorige eeuw kreeg . Da t bleef zo ,
ook nadat de heer Rouppe van der Voort in 1961 naa r Vught
verhuisd was e n He t Jachthuis door de gemee nte verhuu rd
werd , nu opnieuw als horecage l egenheid .
De ee r s t e uitbater , I.Spitters, hield het echter maar enkele
jaren ui t . In 1965 kwam vervolgens Arie Kool vanuit Dordrecht naa r Ulvenhout . Tot 1993 bleef de familie Kool exp l oi tant van Het Jachthuis . Na de laatste r enovati e beg int dit
weer aan nieuwe periode a ls horeca-zaak, nu uits luitend als
café- restaurant .

fl-ou/lecl-u F Denee

REGIONAAL NIEUWS, 300 JAAR GELEDEN (15)
verzameld door Christ Buiks.
Een hoeve op het Geersbroek bezit het recht van weg
over een stuk gemeynte aldaar, 1620
Enkele bejaarde landbouwers, allen wonende of gewoond
hebbende op het Geersbroek leggen een verklaring af
over het recht van overweg over een stuk gemeynte bi]
de boerderij van de kinderen van Franchois Adriaen Frans
van Weylde (=Weelde). De getuigen zijn: Cornelis Adriaens -sen , 78 jaar, Bernaert Geeritsen, timmerm3-n, 70 j:ia r ,
Co rnelis Henri c k Cornelissen, 5 1 jaar, wonend op hP~
Geersbroeck en Frans Cornelis Stouts, 56 jaar, wonend
te Chaam. Zij zijn het e rov e r eens dat de bezitters
of huurd ers van de bewuste hoeve altijd "vreeds amelyck
geweecht ennde gesteeght hebben, soo met wagenen,
peerden, ryden ". Het probleem is nu dat een zekere
Peter Adriaen Been, bakker, beweert dit stuk gror.d ge kocht te hebben.
De weeskinderen zouden daar dan niet meer over kunnen
wegen en dus niet meer bij hun land kunnen komen.
Ze zouden dan de schuur af moeten breken, diverse grachten
(=wallen) en sloten effenen etc. , waardoor ze wel een schade
van 200 gulden zouden lijden.
Cornelis Adriaenss e n heeft het bewuste stuk van de gemeynte
wel 60 jaar gebruikt zien worden door de eigenaars/huurders
van de bewuste hoeve. Frans Stouts is op de bewuste hoevE~
geboren en heeft er 25 jaar gewoond ; Bernard Geeritsseri heeft
35 jaar vlak bij de boerderij gewoond en Cornelis Hendrickx
heeft deze 11 jaar als "hoevener" (=pachter) bewoond.
De gemeynte die hier b e do e ld wordt is natuurlijk de gemeynte
van het Geersbroek, die in gemeens c happelijk gebruik was
door de omliggende boerderijen.
Deze boerderijen hadd e n het recht om vee in d e gemeynte
te stouwen, er zoden en turf te steken, etc .
Het beheer vari een dergelijke gemeynte lag meestal bij
e nkele door de gebruikers aangewezen " gezworenen"
of " gemeyntemeesters". Deze konden na overleg me t de
" geqoeyde n" wel ee n st uk van de gemeynte v er kopen.
Was de koper van dat st ukje gemeynte Corn e lis Peter Beens
familie van de berucht.e Ja cob B'e e ns di e in de tweede
helft van de 17 e eeuw allerlei gemeynten trachtte op te
kopen (Werve n schot , Beerschot, Overve ld se Heide e t c .)
en die daardoor de boeren behoorlijk t egen zich in h et
harna s j oeg?
R823 , f55 , 55v .

WIE ZIJN DIT? 10
door Kee s Leijten .
Ons lid Frits Denee heeft en ke l e oud e prentbriefkaa rt e n van
het Jac hthuis in zijn co llect ie .
Op e n va n de kaarten staan tien pe r sonen , die we hierbij
ve r p raat r e produceren .
Kent U ee n van hen?
Graag uw r eac ti e naar Crae nlae r 18 Ulvenhout of t e l e foon
076- 6127 42 .
El ke nna m is we lkom .
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OVER ETE N GESPROKEN 7 .
door Kees Leijte n .

KONINKLIJK MENU 11 SEPTEMBER 1870
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Op 11 september 1870 bracht koning Willem III een bezoek aan
Oosterhout , waar hij de gewoonte getrouw aanzat aan een copieus
diner , dat nog uitgebreider was dan dat hij op 30 november 1874
in Ginneken voorgezet zou krijgen .*
Het menu van deze uitgebreide maaltijd berust nog alti j d in het
archief te Oosterhout **, wij kregen er een copie van .
Traditiegetrouw vroegen we een reactie aan een restaurant in
ons heem .
Marrion Dickmann , met Karel Takx en Reijer van Bommel firmante
van Restaurant en Café ' t Jagthuijs te Ulvenhout was bereid he t
menu te verklaren en er een prijskaartje aan te verbinden ***
Het menu luidt als volgt :

. ,,

Punch à la Homnine .
·. ·• " .. Chapnns trufîés .
" Perdreaux r.ólis .
Décnssinos.
·ortolans r.n Cnisscs .
Deux Lluisson do ll omarJs.
'·· Aspic do fo ics J!ra:-1 .
· Macedoin e 11ux fruils .
· Geléo il. la vanille .
Gl nces.
Deux Pièces mont~ès.'
A nnnas ornéo.

Potage à la Reine
Potage à la tortue
Croquettes aux truffes
Poisson de mer
Filet de boeuf au vin de Madère
Tête de veau à la Maréchale
Cote de Hambourg
Légumes
Moril l es aux truffes
Punch à la Romaine
Chapons truffés
Perdreaux rotis
Bécassines
Ortelans en Caisses
Deux Buisson de Homards
Aspic de foies gras
Macedoine aux fruits
Gelée à la vanille
Glaces
Deux Pièces montées
Ananas ornée
Dessert

Koninginnesoep
Schildpadsoep
Truffelcroquetten
Zeevis
Ossehaas in madeira
Gepaneerde Kalfskop met puntasperges en truffelschijfjes
Hamburger Rib s tuk
Groenten
Truffelchampignons
Romeinse Punch
Kapoen met truffel
Gebraden patrijs
Watersnip
Ortolaan in vuurvaste schaal
Dubbe l getrokken kreeftebouillon
Ganzelever in gelei
Fijngesneden vers fruit
Vruchtengelei met vanil l e
Diverse soorten ijs
Groot ijsdessert
Versierde Ananas
Dessert

Het is een typisch menu uit de vorige eeuw , waarover men erg
lang deed . Meestal een halve dag .

124

Men at in die ti jd meer en l angzamer .
Een menu dat Restaurant ' t Jagthuijs U offreert voor f 375, *
**
***
****

Zie Brie ven van Paulus 90 d . d . 15 - 7-1992 p 235
Met dank aan archivaris drs. Jan Broeders, die ons dit
menu toezond .
Met dank aan Restaurant ' t Jagthuijs en mevrouw Marrion
Dickmann voor hun medewerking .
Zie ook Brieven v an Paulus 31, 69, 76, 77 , 80 en 90.

Restaurant

Cll

caré 't Jagthuijs

DIT ZIJN ZE 7.

door Anneke Oomes-van de Berg .

NIEUWS UIT HET MUSEUM.

b

door Kee s Leijten.
Kakstoel
Grote en kleine zaken brengen de bezoekers aan ons mus eum mee
voor Paulus .
Ke es So l verblijdde ons onlangs met een echte onvervalste
"kaks to e l".
Car n aval
De kleurrijke tentoonstelling over meer dan 30 jaar Carnaval
in Nieuw-Ginneken bracht weer vel en naar het museum.
Jos van Rooij schonk Paulus de jas van prins Gaston I (Thomas
van Campe nhout) uit 1966.
Jan Beesems vulde de collectie aan met zijn secretaris - steek
(2 ve ren) en de "oproeptoeter " van de secretaris .
Rent e
De r ente op uw spaarrekening wordt snel met de computer berekend .
Vroeger was e r geen rekenmachine, men geb ruikte tabellen .
Ons lid Kees Dirven diepte tu ssen het oud- papier op de Rabobank zo'n ouderwets tabellenboek op uit de tijd dat de rente
nog 1 ~ - 2~% was.

De foto geplaatst in brieven nr. 97 (pag ina 72) toont een
feestwagen met het opschrift "Neerlands toekomst" uit 1945 .
Deze foto werd gemaakt met de bevrijding . Koningin Wilhelmina
verbleef destijds op landgoed Anneville en de kinderen uit
Ulvenhout en de omliggende buurtschappen mocqten met wagens
defileren voor Wi l helmina . In het boek "Van Witte Wolk tot
Anneville" wordt hier meer over geschreven .
De kinderen op deze f o to komen uit de Molenstraat*. Na de optocht werden ze getrakteerd in de schuur van Toon Schoenmakers
in de Molenstraat. ' s Avonds werd er in diezelfde schuur gefeest door de volwassenen .

2
3
6
7
8

9
13
14
15
18

Mientje Paulussen
Jack Diepstraten
Chiel Heyblom of Harrie v Boxel
Riet Heyblom
Jan v d Aa
Nel Diepstraten
Lina Christianen
Frans v Boxel
Wim v d Aa?
Wim v Boxel
Jan Christianen

* !'1et dank aan /Vel van de Berg-Diepstraten, Riet DikmansHeyblom, Jan van der Aa en Fran

van Hooydonk.
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KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAUL US (1 0 ) .
same ng esteld door J an Gr auwma ns. Foto 's Jac Bax .

JULI .
6.Artikel in Dagblad De Stem "Ulvenhout én Bavel naar Breda " .
G. S . strijden om Ul venhout. "Meer ruimte voor grote steden "
vindt G. S.

11 . Grote manifestatie in Bavel tege n het voornemen van G. S .
Massale opkomst van Nieuwginnekaren . In Bavel wordt op de
grens met Br eda een poort opgericht .
15 . De heer Sel ders uit Bave l ontvangt ui t handen van burgemeester P. van der Velden de draaginsigne voor gewonden . De heer
Selders raakte in 1951 tijdens militaire actie s in Korea gewond .
20 . Gouden bruidspaar Dekkers- Roels ui t Ul venhout .
21. Voo r de 38e keer Ronde van Ulvenhout . De I er Ke ll y wint
· bij de professionals .
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AUGUSTUS.
3. Gouden bruidspaar Van den Broek-de Kanter te Ulvenhout.
18. Gouden bruidspaar De Ruijter-Nelemans te Bavel.
21. Heropening van sportpark/voetbalcomplex De Roosberg door
burgemeester P.van der Velden. Er vinden diverse festiviteiten plaats o.a. een voetbalwedstrijd Bavel-Oud internationals.
22. Mevr. Jo rissen , , bewoonster van De Donk, wordt 100 jaar.
27 t/m 31 Kermis en zomerfeesten in Ulvenhout.
25. Vandalen vernielen een aantal telefoonkabels in de r orpstraat van Ulvenhout.
SEPTEMBER.
3. Joep van Dun, Hans Vermeij en Ger van Ginneken, allen
ambtenaren in dienst van gemeente Nieuw-Ginneken, vieren
op ludieke wijze dat ze 25 jaar in overheidsdienst zijn.
4. Annie Pijpers exposeert in het gemeentehuis.
5. Pater Jan van den Brekel ss.cc. viert te Bavel zijn gouden priesterfeest.
9. Gouden bruidspaar Heijblom-Voeten in Ulvenhout.
10. De directeur van de Rabo-bank Ginneken, de heer Joost Bol,
is 25 jaar in dienst van de Rabobank organisatie.
E.e.a. wordt uitbundig gevierd in Jeugdland.
11. Open Monumentendag in Nieuw-Ginneken . Paulus fietste langs
de landgoederen.

13. 18e Jaarve r gadering van Paulus . De heren Van der Westerlaken en Luyten worden herkozen . Na de pauze traden op
"Spekvet en Reuzel" of te wel Roeland Stoop en Jan Jorissen.
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16 . Gouden bruidspaar Paulussen-Maas uit Bavel .
17. Onthulling van een beeld in de tuin van de pate r s H. Harten in Bavel, voorste llende Pater Damiaan .
19. Voo r de 16e keer Spastifietsdag. Het weer was fantastisch.
4300 fi etsers namen er dee l aan .

19 . In Galder - Stri jbeek/Meerseldreef weer de traditionele
mi ss i efeesten .
22 . Gouden bruidspaar De Hoon-Verschueren te Galder .
24 . Wim Langen neemt afscheid op de veiling. Wim gaat met de
Vut.

25 . 40 jaar Café Christianen in de Dorpstraat . Marie werd in
de bloemetjes gezet .
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OKTOBER .
2 . Start van een ansichtkaarten en bezwaarschriftenaktie georgan i seerd door het platform Groene Gemeente . Dit om Gede puteerde Staten te l aten weten dat we graag opgaan in een
Groene Gemeente.
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3. B en W van Nieuw-Ginneken onthult het 100e re clamebord
langs het hoofdveld van U.V.V.
8 . Opening van een filiaal van de C.V.B . Bank in Galder .
Charl es e n Marj o van Kui jk _zijn de filiaalbeheerders.
10. Jos van de Wijngaart i s 25 jaar bestuurslid van de N.C .B.
afd . Ulvenhout . Tijdens het oogstdankfeest wordt Jos uit gebreid in de bloemet jes gezet .
15. Louis van Beckhoven en Rob van Brink zijn beiden 25 jaar
in- het onderwijs . E. e . a . word t uitgebreid gevierd door
alle l eerl ingen van de Tweeschaar in Bavel.
19. Het platform Groene Gemeen te reist af naar Den Bosch en
overhandigen aan gedeputeerde Van Nistelrooij 1500 bezwaarschriften . Ulvenhout én Bavel horen thuis in de
Groene Gemeente !
19 . Grote biertapwedstrijden in zaal Bruininks .

3 . Feestelijke ingebruikname van de gerestaureerde H. Maria
Hemelvaartkerk te Bavel.
Vicaris Aarden leidde de plechtige eucharistieviering .
3. Ries Michielsen uit Bavel wordt pauselijk onderscheiden.
Pro Ecclesia et Pontifi ce
voor zijn vele werk voor de parochie en voor zijn inzet bij de restauratie van de kerk in
Bavel.

19 . Cor én Willem Voeten ZlJn beiden 60 e n Ton Snepvangers 25
jaar l id van Harmon ie Constantia . Zij allen worden in de
bloemetjes gezet.

7. Opening van een expositie in het museum over Carnaval in
ons Heem. Alle oud-en nieuwe prinsen bijeen .
8 . Frans Baljeu(Ulvenhout) 25 jaar leraar aan Nassau s.g .
8. Lezing bij Paulus door Fons Drijvers: "Mooi en lelijk van
de Brabantse Boerderij".
8 . Gemeente verkoopt ' t Jagthuis aan ' n nieuwe eigenaar .
10. Paulus scoort goed op de Heem - Kwis te Oud-Gastel .
11. Mechel wint met "De Verjaardag" het Blerfist .

31. Acht jubilarissen bij het St.Jacobskoor in Galder.
Jeanette Backx, Joke Vermeeren, Rina van Dun, Nel van
Dun, Sjaan van Dun, José van Exel en To van der Velden
zijn allen 25 jaar lid van het voornoemd koor.
Janus van Dun was 50 jaar lid.
Pastoor Baeten reikte aan de dames een zilveren oorkonde
van de gregorius-vereniging uit.
Voor Janus van Dun was er 'n oorkonde van het kerkbestuur.
NOVEMBER.
6 . Start van de befaamde Bonte Avonden in Bavel.
6. Officiële opening van het totaal vernieuwde zwem~en
schoonheidsinstituut De Drie Berken in Ulvenhout.

12. Het bestuur van Paulus ontvangt de sponsers van het museum
en toont ze de laatste aanwinsten .
. . Burgemeester Van der Velden schenkt het museum een groot
schilderij afkomstig uit het Jachthuis.

Brand in woning door omgevallen k:aars
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15 . Een fell e binnenbrand in het pand Haamstraat 4 Ulvenhout .
15. Een echte vroege winter valt in .
16. Brabants Heem benoemt Dr .Peter Nissen tot eerste hoogleraar
volkskunde aan de KUB .
19 . Traditionele culture le manifestatie in het gemeentehuis .
20 . Jan Rops opent de expositie van fotoclub Nieuw- Ginneken .
21. Gerard Metz uit Ulvenhout start in Las Palmas voor een zeetocht over de Atl an tis che Oceaan . Hij arriveert 17 dagen
en 7 uur later in Sint Lu c ia . Gerard voltooide de tocht in
zijn eentje .

•De brandweer moest veel water gebruiken.

FOTO ERALD VAN DER AA
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•De Nieuw-Ginnekense brandweer heeft gisteravond een binnenbrand geblust in een woning in
Ulvenhout. Door een omgevallen kaars brak op de bovenverdieping van een huis in de Haamstraat
brand uit. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de schade is nog niets bekend. De
brand trok veel bekijks.
FOTO ERALD VAN DER AA
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23 . Grot e brand aan de Dorstseweg te Bavel .
24 . Goud en bruidspaar Feskens - van Rijen te Ulvenhout .
28. Sinterkl aas arriveert dit jaar per helicopter in Ulvenhout .
Hij l andt op het gazon · voor het gemeentehui s .
29. Anton Ommer t uit Ulvenhout wordt koninklijk onderscheiden :
offi cie r in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele ver di ensten in het bedrijfsleven en werkgelegenheid .
30 . Er valt een dik pak sneeuw ; ' t is spiege l glad .
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• De kampeerboerderij
werd volledig verwoest.

FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP

- On s lid Marriette Beugels bakt wafels tijdens de
Ke rstmarkt op de Twee s chaar .

- De Mark trad op oudej a a r s d ag bu ite n de o evers.

30 . Brand i n Stri j bee k . Een sch uur van de v a k a nt ieb~erderij van
de ram . Vers c hue r en aan de Goudb e r gseweg brandt tot de grond
toe af. 26 Pole n worden hierd oo r dak l oos. Eén Poo l komt
in de vlammen om he t l even.
40 Caravan-eigenaar s z i jn i n een kl a p hun caravan met i nventaris kwi j t . De brand s paart niets .
DECEMBER .
5 . Een nieuwe politieke groeper ing dient zich aan. "De Gr oe ne
Gemeente- belangen, Jan Ra ps -Ben Marte ns -Wim Wi ll ems en
richten een nieuwe pa rt i j op en wi ll en aan de komend e raads verkiezingen op 2 maart me e doe n .
10. Bijenhoudersvereni ging St . Ambros ius huldig t twe e l e den t . w.
Drikske Sprangers voor zijn 40- jar ig lidmaa t sc hap en Toon
Bastiaanse n voor 50 j aar lid van de bi eënbond .
14. Een delegatie van de Kath. Unive r sitei t Bra ban t o . l .v. pr of .
Van den Eerenbeemd bezoch t het Paul us mu se um.
16. Politiek gekrakee l in de r aad van Nie uw- Ginne ken . De CD Aers
Willemsen-Rops - Ma rtens maken bekend dat ze vanaf heden op
persoonlijke titel de r aadspe r iode uit zi tten .
17. Diamanten bruid s paar Van Gi l s - Schu urmans te Bavel .
25 . Rustige Ke r s td agen in ons he em.
30 . De nieuwe pol i ti eke gr oe pe ring "De Groe ne Gemeell tPhe l angen •i
moet van de Raad van Sta t e haa r naam wi j zigen. Het zou verwa rrend we rke n me t het a l l anger bestaande " platform Groene
Gemeente ", we lke zic h beijvert voor de samenvoeging van de
gemeenten Nieuw- Gi nneken- Chaam- Alphen en Ri e l .
30 . Mu s i cal Krabat doo r he t j ub il erende jonge r enkoor uit Ulven hout o .l.v. Bart Sperber in de grote zaal van Jeugdland .
He t koo r bestaat 15 jaar . Met deze bijzondere musi cal nam
he t koo r afscheid van hun diri gent Bart Sperber . Hij
l e idd e het koor gedurende de afge l open
jaren .
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Koppermaandagprent 1994.
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KOPPERMAANDAGPRENT 1994 (14)
door Kees Le ijt e n.
Op maand ag 10 januari , de maandag na Dr iekoninge n (6 januari)
verscheen traditi egetro uw de Koppermaandagprent .*
Het was de een- en- twinti gs t e prent si nd s in 1975 de eerste
als een herboren traditi e weer vers cheen .
Op de maandag na "Da rti endagh " ** gi ngen de drukkersgezellen
langs de deur om hun bekenden een zalig nieuwjaar toe te wensen .
Ze boden dan een fraai e pl aat daarbij aan , die ze als een
"proeve van hun kunn en" speciaal daarvoor gemaakt hadden .
Syl via Takken (*Landhorst 1968 ) stud ente aan de Academie voor
Beeldende Kunsten St.Joost te Breda maakte deze fraaie plaat
(57 x 44) als werkstuk.
In de begeleidende brief schrijft zi j o . a . :
Het was de bedoeling om in een pre nt de grafische industri e en
het milieu centraal te stellen . Dit om de aandacht erop t e
vestigen dat de grafi sche industrie veel mili euv ri ende ltjker is
dan vaak wordt gedacht . Met name voor het gebruik van het papier
geldt dat daar speci2al bossen voor worden aangep l ant .
In de ze prent heb ik daarom de grafische elementen (van oudschrift tot computertechniek) met e l ementen uit de natu ur (mens,
plant, dier) speels gecombineerd met door het in verband brengen met een " papi eren " manier van communi ceren (een enve l oppe ).
Om het milieuvr iendelijke te benadrukken heb ik als basis voor
deze prent ge bruik gemaakt van chl oorvrij natuurpapier .
Met recht dus een Koppermaandagprent van deze s tud ente mode illustreren, dle typografie nadrukkelijk bij haar eindexamen
betrokken heeft. Ze gaf de prent als titel mee: " Rag & Straw
Bamboe "

*
**
***

Dank aan drukkerij Frijters te Breda, die ons weer een
prachtige Koppermaandagprent bezorgde .
Dr iekoningen( 6 januari) heette in de middeleeuwen Dart ienda gh . Het was de dertiende " Kerstdag ".
We schreven eerder over Koppermaandag in BvP 26, 31, 36,
41, 51, 58 , 63 , 68, 73, 78, 83, 88 en 94 .

140

141
Imkerij
Imkerspijp van Piet Verhees.
Kapper
Aanzetstok, papillotjes.
Keuken
Aardappelschrapper, kleine schaaltjes.
Kleding
Kinderhemdjes.
Land-en Tuinbouw/Veeteelt
Snoeischaar, mussenklem.
Loodgieter
Waterkraan met sproeier.

Carnaval en Blik, de twee tentoonstellingen 1 brachten weer veel
leuke dingen in ons museum. Er was echter veel meer.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties:
Archief
Tabellen voor renteberekening, kranteknipsels, oud model telegram.
Bibliotheek
Div. boeken, 60 jaar Brigidaschool, receptenboekjes, programmab6ekje "Souvenir des Montagnards" 1845-1945.
Café
Wijnkruik, bierflesje horecava.
Carnaval
Steek van secretaris, verzamelhoorn, prinsenjas, talloze emblemen.
Curiosa
Herinneringsmedaille, bromfietsplaatjes, enkele wandborden,
stempels, asbak, doosje, prentbriefkaarten, carbidlamp.
Devotionalia
Kindergebedenprent, medailles Lourdes, foto's Lourdes, devotiekaarsen, wandbord, devotiebordjes, wijwatervaatje.
Elect ra
Zaklamp, drukknop, ouderwetse lampekap.

Metselaar
Klein en groot truweel.
Meubelmaker
Houtsnijmes.
Oudheidkamer
Olielampje, enkele kachelpoken, kakstoel, tafelkleedjes,
kolenschop.
Religie
Kruisbeeld met 2 kandelaars
Religieuze Bibliotheek
Enkele gebedenboekjes, bijbel voor de jeugd, serie boeken "Godsdienstleer en Apologie"
Rijwielen
Zwarte handkappen.
Schoenmaker
Houten leest.
School
Fl:melbord, vertelmateriaal voorFl.anelbord, vele wandplaten,
~ast met 46 bijbelplaten, boek over bordtekenen, doos oude methodes, stencildoos, tekenhaken, doosje gebleekte papaverolie,
tekendriehoeken, teken sjablonen.
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Serviesgoed
enkele glazen.
Spelen/Speelgoed
Legpuzzles, stok kaarten, poppen, verkoopspel, aluminium
kannetjes, woordenspel, miskelkje, speelgoedgewicht.
Topografie
Stafkaarten Breda(50) en Oosterhout(44d)
Uniformen
Armband padvinder boy-scout.
Verenigingsleven
Vlaggetje ANWB
Wereldoorlog II
Distributiebonboekjes.
Winkel van Sinkel
Beschuitbus, biscuitblikken, sigarendozen, allerlei blikken verpakking, koffiebus.
De schenkers waren: de dames en/of heren:
J. Beesems, C. Dirven, P. v Disseldorp, J. van Dorst, M.van
Gool, A. Grootens, A.Holman, A.van Hulst, M. Lentz, N. van
Loenhout, J.van Rooy, C. Sol, M.Tijs en C. Wilking.
/

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 89
Heiligen in de weersvoorspelling 23
Februari - sprokkelmaand - regenmaand.
Regen op Sint Walburgsnacht 25/ 2
Heeft steeds de kelder volgebracht.
Maart - lentemaand - zaa imaand.
Is op Sint Rupert de heme l rein 27/3
Dan zal 't oo k in juli z ijn.

VOGELTJES ZUKEN.
van Naodeze.

~oor Th~

As wij vogeltjes gienge zuke gienge wij mjeestal langst 't
Kerkstraotje nar Tervort opaon.
We kwame dan langst de looierij van Jan Smeekes. Daor stonk
't dan altij zo "lekker" nar run en rot lijmvlees. Nou waren
wij - onze Jan en ikke - aon die lucht wel gewend, want wij
gienge dikkels genog mit die manne van Smeekes op de looierij zolders speule - Aon den aandere kaant hadde dan den hof
van Jan Bwommers mee'nen dore tuin erlangs. Daor hieuwe bekaanst nooit vogeltjes in. Wa wijer aon de Smekeskaant hadde de waaie van Koos Bruinniks mit de schutsboom erop daor vertel ik meschient ook nog wel 's van - Mar nou gaon
we vogeltjes zuke. Heel sekuur zochte we dan de slwotskaanten
af. Daor hiewe dan mjeestal de mèrels op zo'n struikske tege
de slwoots kaant aon. Had'ne mèrel vier of vijf aaier dan
haolde we'r drie aaier uit en lietewer één of twee aaier in
de nest ligge, want dan kwaam 't vrouwke op het nesje trug.
'n Bietje wijer bij den akker van Koos van Riel daar stonde
jonge willege pooten en daor hadde kaans op biemeeweskes.
Oonze Jan klom er dan in, die was veul rapper dan ikke en
assie dan aaikes vond, haolde n-ie ze allemaol uit op twee
naor.Assie jongen haai, ~an liet ie ze houwe en dan gieng
onze Jan vur mijn te buuk staon, dan kon ik de jong ook 's
bekijke. Da'was mooi om te zien: dè klèn grut mit die klène
bekskes wijd ope! Aon den overkaant van die waai liep 'ne
slwoot die op de Laai uit kwaam. Daor konde 't soms wel's
treffe dat er 'ne snoek "stond"! - Ja, 'ne snoek die stao
zo half schuins omhoog in 't waoter en age wa schieluk
langst liept, dan verschoot ie: 'ne klap! da ger van verschrokt - Laanst Jaon van Kuike waai draaide de kerkpad nar
rechs en dan liepe we neffe den akker van Jaon van der Aovert
nar zullie waai en meei dache dan om draaide lang Jaone
waai, stonte dan vur 't bruggeske over de Laai. Da was 'n
schwoon hoekske. Net over het bruggeske konde dan twee
kaante op: rechtdeur kwaamde dan bij de Jaanses, de Ruttes
en de van Aorendonkse. Ache rechts af gient kwaam de bij
ooze Willem oom en wa wijer bij oozen Drikoom - bij de
van Loontjes en bij Jaon Huibrechs - Ache bi Laai kwaamt,
dan zow d't vogeltje zukE bP.kaanst vergete: dan zowde mee 't
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Il h11t i n forma tie blad voor de leden va n de heemkundekring "Pau lus van Daesdonck"
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waoter mee wille stromen nar de stee van Therus van Hooydonk
achter langs de stee van Maoskes in de Vloei langs het landgoed van juffrouw de Bruyn, de boerderijen van Ton Stevens en
Jan Rijken , langs het semenoarie , l angs den heilige Tap van
Kiske Diepstraten, langs Bakse dreef en Bakse boerderij en zo
tussen de stad en ' t Gieneken en nar de Merk - Giengde over
het Tervortse bruggeske rechsaf en wouwde de Laai volgen,
dan hadde vur dache aon den Bolberg kwaamt nog wel kaans ' ne
mèrelsnest of ettelijk te vijnen of ' nen bremkwet of ' nen
hannenbroek . Als ik nou langs den Bolberg rij, dan kom ik nie
l os van mijn terug denke aon de wilde tullepkes - de kievitsbloem , zoals ie deftig heet - die te vijne ware in laoge
waaie mit die poote langs de kaant van de slote . Wij er op
kwaam de Laai van de Aord en nog wijer van Giels , mar daor ben
ik nie zo goed bekend.
As we van ' t vogeltjes zuke thuis kwaame gienge me ' n beuke
takse snije en dè pelde me dan helemaal kaol af ; dan blaos de
me de aaikes uit, prikte mee ' n stopnold twee gatjes in de
aaikes en dan rijgden we die aon dieë tak - Jan van Naontjes
had bekaant altij de rijkste tak - Mar de Fiep was er ook ' nen
Bram in : Mar die kon dan ook kliemen as ' nen ienkhore en dan
haoldenie uit de hoogste bome kraaien en eksters uit ! Dè was
zelf net nen ienkhoren !
Oude gezegdes :
(gehoord van onze buurvrouw )
1. Haanden af van pielekes,
aanders pikt de kloek !
2 . As ' t bietje wil lukken,
kalleft den os nog !

BIJGELOOF 65
Indien er een ongetrouwde dochter in huis woont
moet men geen klimop tegen de gevel laten g roeien .

UITSPRAAK 91 .
Een vrijgezel is iemand die nooit te laat thuiskomt .

• Nieuw-Ginne ke;i. !let staat internatior.aa l geregist:-eerd onder JSSN-0166-0438 .
Net verschijnt vij f maa l pe r jaar e n geeft naast vee l informat i e voor de leden
ook ve l e k leine bij zonderheden en sai ll ~nt e deta ils uit de geschiedeni s van de
vroeqere Heerlijkheid Ginneken en Bave l , d e ge meente Ginneken en Bavel e n de
9111eente Ni euw-GlnnekPr. .
lledaktie.
lledaktie-adres
()111 laqteken ing
Lay- out

c . J.M. Leijten en J.C . van der Wes terlaken
Craen l ae r 18 , 485 1 TK Ulvenhout, 076-6 1 27 42
Ir . B. Du:>sel dorp
C.J. M. Leijten

De hee mkundekr i ng " Paulus va n Daesdonck" -werd opge r icht 3 apri 1 1975 en koninklijk
erkend als veren i g i ng op 25 novenibe r 1975.
De vereniging i s i ngeschre ven bi j de Kamer van Koophandel te Br eda onde r nummer
y 282568.
lekreta ria at :
Bankrekening
Gi rorekening

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel , 01613- 34 88
52 .1 8. 33 . 639 t.n . v . Paulus van Daesdonck
37:13 .311
t.n . v. Paulus van Daesdonck

Lede nadministratie
Paulus van Daesdonck , Postbus 89, 4850 AB Ul venhout
MUSEUM
5e heemkundekring heeft een eigen he e mkundig mus eum o p het adre s Pennend i j k 1 .
He t museum is geopend de 1e zondag va n de maand van 14 . 00 uur - 17 . 00 uur en
e lke woensdagmiddag van 14. 00 uur - 16 . 00 uu r.
Voor g r oepen o p ve r zoek . Schenkingen voor de ko llekti e gaar ne in het museum op
werkdagen va n 8 . 30 uur - 16 .30 uur .
!~

J. C. v.d . Wester l aken
C. J.H.
Leljten
Dorst
J. A. v.
Langen
Meer en
H. J . H.
l\. P.J . H . Luijten
Grauwmans
J. 11.H.
Verkooijen
A. H.M .

"·"·

1993
1991
1991
1992
2e secreta r is
1992
p~nningmees t e r
1993
2 penningmeester
1992
technisch koördinato r
medew . Galder/ St r i j beek 1993
voorzitter

vice-voorzitter
secretaris

l UILICATI ES
1975 Mo numentenboekje
1977 Ho l e n "De Korenbloem"
1977 130 jaar Maria schoo l
1978 Korenmol e n "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw- Ginneken
198 1 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins ·
1983 Ve ldnamen 1- 20 (1983 - 1986 )
1983 100 jaar s c hool Galder
1984 Carnaval in Oud- en Nw. Ginneken
1904 Gouden Paulus
1985 TUssen Witte Wolk en Annevi l le
1986 Wandelen in Strijbeek
198 7 Ke rken in Bavel
1987 Wa ndelen in Ulvenhout (Cal lot )
1990 ne t Mastbos e n het " e rk va n houtves t e r van Sc hermbeek

J . M. E.H. Jespers (uitverkocht )
J. C. van der Wester l aken
C. J . M. Leijten
H. J. Dirven, K. A. H.W . Leend ers ·e. a.
Dr. J.L.M . de Leppe r
H. J . Dirve n , J. C. van der Westerlaken
J . C. en R. va n der We s te r laken
Drs . H.J .C. Verhoeve n (B.v.P. 39)
Jr. Chr. Bu ik s
A. M. M. Ve r kooi jen e. a. (B. v.P. 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e . v . a . (B.v.P. 50)
Jac Jespers (ui t ver kocht )
J ac Jespers en Drs. Harry Verhoeven
Dr. c . S. M. Rademaker ss . cc .
Jr. w J . Bonekamp , M. P . C. Sche epe rs
/\ . J . S;>ie r i ng s

J.JOMJll\TSCllAP
liet verenigingsjaar van de he emkundekri ng loopt van 1 september t ot 31 a ugus t us.
"llRt diverse heemakt i vitei ten, lez ingen, tentoonstell i ngen en excursies geeft
•e kring het ti j dschr i ft " Brieven van Paulus" uit.
liet l i dmaatschap van de Kr i ng geldt voor het ge he le gezin e n bedraagt voor het
y"rrn i g i ng s jaar 1993-1994 f 25 , -- per jaar .

