§rerieben bur lpuulufi,,

102

t
15-12-94

TNHOUD ''BRIEVEN VAN PAULUSI' DEEL 102

Aan hare Majesteit
Agenda 82

Breda Bevrijd

Bij zondere Nieuwjaarshrens
Convocatie 72
Gerard Mous erelid

Wim Siegmund

48
80
57
72
47
94
75

Redakt.le

82

Peter de Leeuw
Kees Leijten

61

Jan van der Westerlaken
Kees LelJten

Ginnekense paardetram

tíeerbericht

71

Besbuur

Kees LeiJten
Henri trSas
Kees LeiJten

Brabantse Almanak 7

Heemkundig

Buurtschap Geersbroek

92

Heemkundekring herdenkt oorlog
Heemkwis 1994

70
82
50
87

Heiligen 1n de Weersvoorspelling 26 Redaktle

Anneke Oomes-van «len []erg

Honderdste Brieven

Virgilius van Wlelc

Ik wens
Illegaal gedicht

Indrukwekkende herdenking
Jaarverslag 19 (1993-1994)

Jaarvergadering

1

Kol]ektie

9-verslag

Paulus'Museum 95
Monumenten in Steen en Aardewerk
Mulders schudden

6B

Redaktle
Kees LeiJten
Thé van Naodeze

97
99
93
53
h5

65
55
51

Anneke Oomes-vart tlt.'tl lltlr'g
Bes buur
A. v. d. l,louw ms]c

Muziek van Muzemart
NieuwJaarswens

Nieuwjaorke zingen

Nieuws uit I t museum
Opening expositie W0

Kees LeiJten
Jan van der Wes t et'l itkcrt
Jan van Dorst,
Jan van DorsL

B3

Kees LelJten

9

95
59

Ellie

II

Jan

Open M«-lnumentendag
Paulus

Zwl Jnentrttrg
van DclrsL

Hooldredak

rjlr

r

t.ett

46

'to
8;'

czyk
Redaktie
6
Redaktle
Uitspraak 94
Bas DusseldclrP
Wapen van Daesdonck
Kees Leijten
Wat het Ginneken meemaakte
Redaktie
Winkels gezocht
Zegel van Pauwels van der Daesdonck Kees Leijten

Pools Volkslled
Schatten bij Paulus

K. MateJ

SPONSORS

100
fl ()

(tlr

10o

fl8

MUSEUM

c.A.t.'t HorÍtondt

G

arch itekten

bt-r

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDON(,K

ro

peeters & evers

\/l\hI IIIRSI.]I,

morkdal

BnEr)A/ÍtAVr r

1

U

IIII
[EruIm { I {,I I I'I
il rfl

LVE N HOUÍ

ll I l l

=

ËIVl

iltlil I JroË

Aannemingsbedrijf
Aannemers van grond, ríolering s.
en

het

museum

VAN PAULUS VAN

Gebr. Graaumans b.v.
.

de vereniging
het bestuur
de redactie

ri ii tt

bestratingswerken

ililFi

rfl1

wensen

DAESDON(

:I':

u toe een

ZALIG KERSTFEEST

en een

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

FnuLrl

7

'

rr,rlritÍ (ï, van Hooiidonk

Ulvrttltuttí

TEL, (076) 61 23 00

ZORGELOOS 1994

( te*en ing

J

an Soe te r-ltt tt'l:

r

/'

't

,)

I)

46
4T

heemku ndekring

PAULUS VAN DAESDONCK
NieuYY - Ginneken
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Tweemaandelijkse periodiek van de
heemkundekring rf Paulus van Daesdoncktr

Redaktie: Craenlaer

1

2oejaarsans

B

Nieuw-Ginneken

PAULUS

, 15 Kerstmaand 1994.

|l

Na een extra

ls dif

."1 O 2

rssN-o1 66-0438

4851 TK Ulvenhout

nummer

dik nummer 1 00 en de blbllografie in

nummer

1

01

weer een normaal nummer van de Brieven van

Paulus.

102 weer een

fnmlc fotors van ons museumstuk.
Jrn vrn dcn tíesterlaken laat de bevrijdingsfeesten nogmaals
dt navua patteren en secretarls Jan van Dorst leverde nlet
mlndln dfn <lrl,c artlkelen rondom de jaarvergaderlng ln septemblFr
?fleOnffn
Ean

r;n

llf

DurccLdorp 1s op ontdekkingstocht naar een wapen.

FlJtt ;€r1r lm arllkelen , foto I s en
ln dasr alruwr Bntcven van

ac

tlvl tel ten tref t

PAU LU S

Beste Heemvrj.enden,

0p open monumentendag hebben we een prachtige fietstocht langs
een aantal oorlogsmonumenten gehouden in Bave1, Ulvenhout en
de Kogelvanger. Indrukwekkend was het bezoek aan de Vloelweide,
hraar een oud-koerierster vertelde, welk drama zich daar zo.
kort voor de bevrljding heeft afgespeeld. St1l zijn we daarna
naar huis gereden, onder het besef welk een groob Soed vriiheid wel is.

Erik Dolné heeft ons op een regenachtlge maandagavond ln november laten zien waar b1J de restauratle van monumenten aIIemaal rekening mee moet worden gehouden en wat er allemaal verkeerd kan gaan. En dat is nogal wat. In Breda 11ggen de voorbeelden voor het grljpen en dat heeft hlj door middel van
prachtlge diars dan ook laten zien. Een erg interessante.en
Leerzatte avond.

veelheld van reportages en lnformatie.
Ern vcrslag van onze eersLe tramrlt op 19 mel, verlucht met

In dcel

Nleuw-Ginneken, wintermaand 1994.

U

De donkere dagen vóór Kerstmls zijn !^Ieer aangebroken. We kunnen weer genleten van lange avonden 1n de hulselljke krlng.
Het zijn ook blj uistek de avonden om heemkunde te bedrljven.
Zoals b.v. op 16 januari.
Dan vlndt b1j Bruininks in Bavel de langzamerhand traditionele
Iledjesavond plaats met o.a. Jan Jclrlssen, Roeland Stoop,
Herman PoLman en vele anderen. Aanvang 20.15 uur.
Aangezien we nog steeds een beetJe 1n de vlJftlgjarige bevrijdlngsroes verkeren zulfen op deze avond een aantal oorlogs- en bevrljdingsliedjes ten gehore Sebracht worden. Onder
het m«:tto: Kun je nog zlngen, zlng dan mee, zaf iedereen zljn
zangcapacitelten nog eens uit volle borsb kunnen testen
tljdens de gezamenlijke uilvoerlng van school-rverkenners-,

gldsen-, rlJke

R<.romse

leven- en klnderlledjes.

49

48

gepraat worden met anecdotes en
De lledies zullen aan elkaar
verhalen over vroeger'
óàtr^È] aan
warm gevoel
U een ,,6ffi
Het zal weer zorn àvona $'orden' waar
over zult houden..
14'OO - 16'00 uur in de PekOp zondag 29 ianuari zal tussen
paurus plaats vlnden. u kunt dan
hoeve weer het s"nàit"n bij
aardewerl«' 1fe11den'
à raison van Í 2,;o-;; scnitaeri3en' door deskundlgen
op hun
vazen, boeken
"n "n0"""-snuisterijen
waarde laten beoordelen'
museum de nieuwe tentoonEn op zondag 5 februarl zal in het maten en kleuren worden
in.alle
stelling uu"" proàiö;;;;
fototentoonstelling

geopend. reseuixàr;ïicl is er. dan een
gemeenteliik:':l*"nten'
over onze tlieuwginneXén"" rijks'en,
van datgene wat de
uetrSten
u kunr dan een h;;;ï-;;;"Liór,r in-onze gemeente'
moelte waard is om-ié behouden
roto's van wat al weer verdwenen
Daarnaast zoeken ;"-;";;aà
die vroeger in Bavel'
is, n.1. fotors uà" àà""inkeltjes'
hebben' ook daarvan w11Ulvenhout en caralr-ól"iju""x lestaan
inrlchten' Als U nog
1en we 1n het *,"L'-à"n:tentoónstelling
ze naal" Paulus
breng
vlndt
oude foto's vaïr ""à'àn"n wlnkels
van'
en wij maken er een afdruk
kunt u voor het laatst op
De tentoonsterrrnö o;;;-;; 2e vl'o'
zondag 8 januari beklJken'

Met vrlendellJke groet'
heemkundeNamens het Uestuur van de
krlng Pau1us van Daesdonck '

februari

maart

april

5

Museum open '

opening Tentoonstelling l'{onumenten
Aardewerk om 1 4 ' 00 uur '
15 Brieven van Paulus 1 03 '

5 Museum open '
De geschiedenis van het
13 Lezing Mr...Dierckxsens
notariaatendenotariëlearchieven.
I
dag Brabants Heem te s-Hertogen1 g Genealogische
bosch *
*
Heem te Boxtel
26 Archeologische dag Brabants
2 Museum open'
3PaulusvanDaesdonckbeshaat20jaar.
Lezing over de monumenten '
15 Brievén van Paulus 104' ..-.r -L^-^1r:-^avr*

24 Lezing

Dr

.

Govers over

mer

1 Museum open '

juni

4 Museum open.
? Bavel Anno 1920'

j

uIi

in steen en

2 Museum gesloten '
15 Brieven van Paulus

1

: Pilotenli
rr

jnenrr '

05 '

*
augustus 9- 12 Brabants Heemkamp te valkenswaard
6 Museum Sesloten '
31 Einde ZOe verenigingsjaar'

1 Begin 21e verenigingsjaar'
3 Museum oPen.

september

ZOe Jaarvergaderlng
t
30 Volkskundedag itJaarfeestenrr te Olrschot

-Jan van der Westerlaken,

voorzitter.

Activiteiten van Btabants Heen, ook, voot U '
ïnf ormatie Brabants Haen 00866'1982
Het museum js geo7end '
le zondag van de naand 14r '00 r 17 '00 uur
elke

AGEND

#

J

A

anuari

1

995

1 Museum Sesloten '
8 Museum open.

16 Liedjesavond Paulus 1n
aanvang 20.15 uur '
29 Schatten blJ Pau1us VI

woensdag van 14

'00

16

'00 uur'

van
door Hans KulJsterrnang me! medewerking
à+#t#r"-"Adam Vàrxoorien
gerestaugeheel
Bnouwer
en Éans de
Wim Langen,

zaal Brutn.lnks t

ln

Pekhoeve 1 4.00-1 6' 00

reerd en weer loPend gemaakt'
de klok
0p zondag 8 januarl oí t"'oO uur nemen we
in gebruik.

offlcieel

5o

llonelerulsle 'Brieven van Paulus' uitgekomen

Jaarvergadering Heemkundekring
tPaulus van Daesdonk'

51

VERSLAG VAN DE 1 9e JAARVERGADERING VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK, GEHOUDEN OP MAANDAG 19
SEPTEMBER 1994.

door Jan van Dorst.
1. Voorzitter Jan van der Westerlaken opent om 20.00 uur de
vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij

dankt de schenkers voor de ontvangen artikelen.
Boek Kennedy(mevr. Van Loenhout), sigarenblikken (dhr.
Kleijn) en reclameborden (Agio-fabriek). Verder liggen er
deze avond foto's van dhr. Frijters ter inzage over de
ingebruikname van de Tram. HiJ vertelt, dat de restauratie
en de opléverlng van de tram het hoogtepunt is geweest
van het afgelopen verenigÍngsjaar. HÍj dankt nogmaals de
medewerkers van het restauratie-team en alle brdrijven,
die op welke manier dan ook hebben medegewerkt.

2.

De notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 13-9-1993,
welke gepubliceerd zijn in de B.v.P. nr. 96 worden zonder
op of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Het jaarverslag van de secretarls, waarln opgenomen de
activiteiten van het afgelopen verenlglngsJaar, lnformatle
over de Brieven van PauLus, alsmede de actlvltelten ln het
museum

wordt door de vergaderlng goedgekeurd.

verslag van het financieel rellen
en zeLlen van de vereniging. Er is een totaal bedrag mee
gemoeid van ruim f 18.000,-. De penningmeester wordt dé-

4. De penningmeester doet

charge verleend.

'Voorziler
Jan van der Wcsterlaken bicdt dc honclcrdste periodick van de.
'llricven van Paulus' aan de heer ,Cees Leyten.
Foto J. Bac

heemkundekring I'aulus vitll
I)iicsrlonck, werd de honderdste uitgave van de 'Brieven vtln Pau'
lur' rrllgereikt, Dhr. C. Leijten, vice-voorzitter van d9 leleniging en
Irrxrfrl rirlnctcu r van het verenigingsblad mocht deze jubileumu itgave orrlvlutgen uit handen van de vóorzitter, dhr- van der Westerlnhlrr. llllernnrd wns de inhoud geen verrassing voor dhr. Leijten
olrrrlnl !r[f ulr lroofdredacteur aan de wieg van deze en de 99 voor'
gnnruk' riitgsver rtond, maar de feestelijke overhandiging wils wel
een yerruËËilrg. lllernree wilde het bestuur van de kring bijzondere
nnlrdaehl vre[jeh vorlr het werk dat dhr. Leijten al zo lang vcrricltt.
llel l'pertelUk nunlllcden von het honderdste exedrplaar volr het
yerenlglrrgrblnd war rlechts een yan de vele agendapunten t[idcns
dt' trelentlerttle Jaarvergaderlng van de heemkundekring.

tr

Dhr. J. Bax deelde

6.

De begrotong

)o

'l'[ictcn.s de 19e jaarvergadering van de

ui !l
WEEKBLAD NIEUW GINNEKEN

mede namens dhr. Chrj-stianen mede, dat
zli de boeken en bescheiden van de penningmeester steekproefsgel^Ii j s gecontroleerd en inorde bevonden hadden .

voor het komende verenlglngsJaar vormt een
afspiegeling van het verslag over het afgelopen jaar.

dhr. J. Bax aftredend ls als ltd van de kascommissie,
deze opgevolgd l^Iorden door dhn. FrlJ ters uit Breda.

7. Daar

zal

8. De heren C . Lei j ten en J . van Dclrs t treden ingevolge art1kel 1T van het HuishoudellJk Reglement af a1s bestuurs-

Ild. Daar

deze heren z:-ch herklesbaar stellen en er geen
tegenkandldaten zljn ingediend, hrorden zij bij acclamatle

herk«:zen.

activl!, v,,,'t' lrll lirrllli'tl(lc vorcrliSingsiaar zlin de volgende
i111rl
nlt
I
I ,, I I
;.r.r'1r
Nieuvi4 nnl,lrallll)r'l' llt cle tentoonstelling Seopend over
iilnn.,li!'lr lrt rlc 2e Wereldoorlog'
Itt ::r'1,l"tttlrr'l' í'ict'sLocht naar de Vloeiweide
l'l rt,'1,1,'tttlrll',laarvergadering
en
,',' ,'tt,kl..ltcr exposiLie op gemeentehuis over Vrijheld
[1,r.rlr, 111 [1r-'1, Zuiden
?t Loo
l/r ur'v.tnl)()r' Lezing van E'Do1ne over Paleis
lí, l;rtrttitrI Ii-edjesavond
.'rl .lirtrllrll'i Schatten blj Paulus
I I ttut;tt't, tezing notarll Dierckxsens over Genealogie
de
I rrlrr'l t speciife avond i'v'm' 20 iarlg bestaan van
vt,r't'rt lHi ng.
te kennen heeft
1r,. voor'7,itter deelt meder dat dhr' Mous
het museum'
in
$'erken
kunnen
È:r.f,:r'v(]n niet meer mee te
tot ere-11d
benoemd
hij
wordt
\/rr.r' zi.in erotà veràienste
vrrrr rlr-' vereniglng.
'l','vr'IlÍi dankt de íoorzitter mevr' Van Loenhout voor haar
heren Bax
rr,'rlr'h,t-'rkiog in het mu§eum' Ook dankt hlj de
bezit zijnde
ons
in
de
van
,'n l)or)ee voor het catalogiseren
l',rlrrr::.

lll.i

rlrtt,'t tevens een oproep voor

vrliwilligers voor het

llll lilIllÍn.

de 'l 00e Brleven van
lll. 'l','t' tlelegenheid van de uitgave van
Leijten in het zonnetje
Kees
l'rrttltts wordb oà ftoofO""dakleur
grrr:t,. Hii zorgt er aI 20 jaar voor' dat deze Brieven om
,lr. t,\nír:c maanden vlorden ultgegeven'
overl)r. voorZitter dankt Kees voor zijn enormg-ln':t.en
Brievent
100e
deze
van
exempfaar
1','il.r I lrr-'m het eerste
hebben meegevíerkt'
w;r,rr';r;rrt ()en

rl.

I

aantal prominente auteurs

il,lr'lt:r rlc rondvraag komt nog aan de orde' de financiele
rrle moe',,1';r l.ll . het *u"urí en wordt er nog gevraagd' wat gejaren
de
van
loop
t',n 'l',,-'lr lrl(\l de films, die in de
rl,r,rl,l :',1 ltr.
plaats
rrilr ,l lr, rlul, ;lltrit de voorzLtter de vergacjeri ng om
tfMUZemA]ftll
,
.
ylof
lr, rri.rl,r,tf

'l

MU Z IEK UIT HET HART VAN MUZEMART.
door Anneke Óomes-van den Berg

9ax
/o/, Jf*.

rrPaulustr vonden op maandag 19 september
Ongeveer 100 leden van
Bavel om de 19-de
Àrfuug naar zaa1 Bruininks injaren
slechts
'iaarvergadenam cle vergadering
ring bij te wonen. Zoals alle

eenuurofwatinbes.lag(hct,ver'slaghierv;rrtvirrdl,I]CldcrÍr
ln dit blad).
geLrakteerd wtlrricn oJl
Na een korte pauze waarin de aanwezigen
de mi.-

gast van deze avond, Muzemart,
crofoonterhand.MuzemartiseeninGeertruidenberggeboren
troubadour. Hlj vermaakt het publiek met kleine conferences
lledjes
en liedjes. HiJ zingt oude fiàOies, moderne lledjes en
zelf
Muzemart
zoals
komen
laatste
6.,"
.
maXet15
uun
gaan vooral
rIt net nooid en ult het hart' De liecjes
,àÉt"igón
ttlk
van het land
wil
zegLz
zelf
hij
over Brabant want zoals
hart sneller
mijn
wat
land
Het
ben'
geboren
zlngen, waar 1k
benrr'
Brabander
OoeI síaan, want ik ben blli dat ik een

warm worstebroocl nam de

publiek wi1 meezingen
Metvee]-enthousiasmebewooplMtrzetnltrl,zlt:llmeLzijnaccordeon
j
door het publiek en hij bet;rok io(lor(lcÍr hi zijn optreden'
hij daarln prima
rrlinplrle
lic«.l.)r.lr;
vooral bij de nostalgiiche
want,zoalsinmiddelswelbt-.kt..rlrl,l,lll,l,l.jrr,hetllPauluspubliekll
zi nHt. Ëraag.
van solozangers
Mtlzemlrrt had dan ook geen mot:it,tl tntrl, ltt-.i; vinden
(:n zíttrl-lcressen om mee te doen arttt rlr: vertolking van het a1
rltttlr.Ilr-.tl'llkbenmetcatoot.jcrt;tllt.rlebotermarktgegaanll.
ons kwam pakI I r ,k t: víln l,Oenhout zong, ui t. vo I I r': tl«-lrs t dat Ze
ltt.crl,'rkcR sPeetde Orne Goof alsof
;rllr lrt.l<:l en .Jan van der wcllt.rll'lltkc:
kr:rr

lrl.l 1()()il, it'l,l; apdeps had É{g(líllirl

54
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JAARVERSLAG VAN
DAESDONCK TE ili
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ft
fOAd

had

ÉllN

Eoltuuer.rtnupec

VERENIGING

ffi""oae11septemberheefteengroep1iefhebberstergegemaakt langs
iàeénr,"io ían open Monumentendag een fietstocht
aà"r.àp"ri"n van StrÍjbeek, Ga1der, Meersel-Dreef'
en tuin van de
t gga

Ook hebben we een U",óeX gebracht aan de

-

iltn van Dorst.

uur verzamelden zich een aantal leden
de kerk in Bavel'
bij
VLn onze Heemkundekring
en het feit' dat we dlt
uónumentendag
Opén
van
Ton Ectegenheid
jirn-fO Jaar uevriid ziin, had het bestuur van Pau1us een
llctstocirt uitgezeï fanls'een aantal monumenten ter gedachte.
nlt aan slachtóffers van de tweede wereldoorlog'
de kerk
Alg cerste brachten we een bezoek aan het monument bij aan
de
nagedachtenls
ter
opgericht
ln Bavel. Dlt monument is
Bavel'
van
bevrijding
de
bij
zijn
gesneuveld
velke
PO1cn,
Xlt fó ve"uaardlgd door G. van Aalst en onthuld op 12 oktober

0p 10 t€ptember

om 10.00

1912,
brachten
Virvotgens reden we naar Ulvenhout, víaar víe een bezoek
herlnnert
monument
lm hct monument uii r,"t gemeencehuls. Dlt
8n! aan de volgende gesneuvelden:
11 lnwoners van onze elgen gemeente'

4 BrtdÀnaars,

10 Amrrlkaanse, 1 Engelse, 3 Franse en 4 Poolse mlIltalren'
op 6 septemHeÈ 1a vervaaróigd oóor Paul Gregoire en onthuld

brt

19t2.

aan
V1f rfn mool uitgezeLLe route reden vle naar het monumenb
Goossensmevr.
door
opgewacht
we
àó:VlOftweide. HIer werden
i,a,-àiróà,-die ons hier een heel uitvoerige uiteenzeltlng
de boswachterswonlng van de
àài'cÍln-r,ót-É"u"""de in en rond
koerierster gewerkt heeft en
als
Ffitftl Neefsl Daar z1i zelf
konden víe ons geen betere
is,
geÉneuveld
hier
Càt nfm broer
l1Él rlnsen.
de Galderseweg.
EÉÉ::IÀÉ zljn we gereden naar het monument aan
het drama
dle
verzetgroep,
de
van
Éiàe-iij"-àË ou""I".r"nden
gefus1lleerd.
hadden,
overleefd
lnstantle
tn àffl-i"
dle we
Èe ira kop koffie en wat napraten over de lndrukken,
weer
leder
keerde
opgedaan,
hadden
Gilàóír ài iletstocrrt

hultítlt't6.

.

kon

fnkln voor hun komst
Uf Van Daesdonck.

for

RENIGINGSJAAR

door Jan van Dorst.

veel succes

half twaalf

199 4

DE HEEMKUNDEKRING -PAULUSI/AN

pài"""

kerk

en de watermolen 1n Meersel-Dreef'

De jaarvergadering

is

gehouden op 13 september

in de Fazan-

terie.
worstebrood' Na
iiiàà"" de pauze kregen we het-traditionele
brachlen een 8ezij
Spekvet"'
en
op
de pauze traden
"íeuzel
lied de Perdenhet
kreeg
varleertl programma. Veel waardering
trem en dè ode aan Jan Soeterboek

de titel van
}eI1jk van de Brabantse boerderij'r was
onze krlng
van
leden
de
voor
de lezing, welke Eons Drljvers
van de
schoonheid
de
zien'
ons
liet
Hij
hield op 8 november.
en
zijn
verbouwd
boerderijen, maar ook hóe deze vaak slechtGelukkig zijn er
daardoor hun schoonheid hebben verloren'
hun woning in
steeds meer bevíon""" ,'n oude boerderljen' die
de oude staat terug wiIlen brengen'
januari een IeDokter Jan van Eiick uit Goirle hield op 10 liet diars zien
zing met a1s titeï HeIp-De dokter komt' Hii van ca. 1800 tot
van instrum"rt"n,-*uir.à ""n plattelandsarts
1945 gebruikte.
rtMooi en

VoordevljfdemaalhaddenwetlschattenblJPaulus|lgeorganizondag 30 Januarl in de
seerd. Een vijftal taxateurs !'raren opzaken
te taxeren' Het
meegebrachte
de
Pekhoeve aanlrezi; om
op
Í 10'000'werd
getaxeerd
dat
boek,
een
klapstuk was
Boolj hield op 14 maart een lezlng' welke als titel had:
|tGrafmonumenten,ZerkenenhetBeSravenlnKerken''.Nietzoln
dat we1 een boelend
allerdaags onoerwàrp, maar nlettegenstaande
betrokken was
nauw
hlJ
Doordat
en zeeÍ'interessant onderwerp'
op Zoom'
Bergen
1n
de
St'Gertrudlskerk
van
ui:-à" restauratie
in
graven
van
van de restauratie
i.l r,i: ook dia's laten zientrEen
is
toren
zonder
stad
of
dorp
deze kerk. Ziin uitspraak:
of ;ta;; i-s een wijsheld, dle heraas op vele plaat-

Kees

Ëà"n ào"p
Àen geweld wordt aangedaan'
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EtSaplanrloÍ.lot,siochtvanSmeinaardeVloeiweldewerddoor
dr ltàrtrt.e ulorlrsomstandlgheden verschoven naar een latere daEum,

in Glnneken het mogelljk gemaakt
in ons bezlt kregen, hebben wij de
de.Éaardetram
rlal,
wt.l
harl ,
in
hettrf t.e geroÀan,'dat zodra deze gerestaureerd zou zljn' hlj
inspanningen
vele
de
Na
worden.
zou
(llnloken
tentoongesteld
lrst.
vetr ll. Ilrtrch, J.van Dongen, J.v.d.Aa, C' Broeders, J'Brouwers
6n (!nF trestuurslid W. Langen was het zover'
(l1r rlrrrtlerrlag 19 mei vertrók de tram, getrokken door d-e paarden
door de Harmonieën
van I'lnl, Meeuwesen uit Bavel, uoo""í é"g""
rt Ginneken' Hier heeft
varr llnvol., Ulvenhout en Ginneken naar
rle l,r'nm vler clagen tentoongesteld gestaan' Dlnsdag 24 mei heblrerr we cle tram weer naar Ulvenhout gebracht'

Toan de ,3t,lchilng Annex 50

llarr t, lr-.ntal leden van onze verenlglng heeft deelgenomen aan het
llrnlrrrnts Heemkamp, dat gehouden werd van 3 tot 6 augustus in
Wltrl,nlrc.
II.:VI.:N PAULUS

IIH
=:
i'l:;76m-pen vereniglngsjaar zljn

de Brieven 96 LoL en met

t)rl vrrrnchenen.
Ml,tll,lUM

Nieuw-Ginneken'f was het onderwerp van de nieuwe
l.errt.oonstelling, welke op zondag 7 november geopend werd door
rle .rrrl-prlnsen-ieter de Grote Van Baviaonenland en Bema van
furarrl lenclorp. vele oud-prinsen waren bij deze opening aanwezig.

nf,Àï'niivar

In

(lp ll'Ítövember víaren de sponsors van het museum te gast' B1j
,ll'r,. Íolegenheid bood burgemeester Van der Velden een tweetal
Échllíl6rl.ten aan, door hem uit de geveilde inventaris van het

s

verworven.
I
íl1r fr rÍlel Was de nieuwe Sponsor trc. A. I . t Hof f landttr de
'
HëF I v att tre b bes tuur .
trEen blik op blik'r werd op 6 maart in ons
J+!el eln onrlcrwerp
geopend ' Zotn 350 blikken en
tentoonstelling
mlrËEum een nleuwe
httaËptr vattnÍ'ongeveer 1900 waren te bezichtigen' De tentoonEtÉltlnÈ! trlnl'd geopend door Ad van der Schoot, een van onze
vrat,e t,Àxaleurs blJ rrschatten bij Paulusrr' Een deel van de
l.aftl.6qÍrgpat.elrte btikken waren eigendom van Marja van AartIrrrrHalrlret'É en ,,oop RomPa.

,lai hl.trttl

(r

29 Octo\er 1944

j

Brelo 6eurii{

Acttt rtrtztt l'oolsrlte Beuriidcrs'

(iij,

Irolcrt,

glii kWuantl mcl tttt'

lttttf,'.s

t:lt kttrtttttrttttt

. (tt tlltlit)tl rrt(rs ltrl ri.id !
Itu dapltcrhcicl ltctt.l't onzc horl(tt q(woiltult,
Ons harl ón rtns licftlc, ,t(rot' tttt (tt ult'iid !

tiiin dag

'l\te n zau(n ru'clk«ttflgr Pttttr' 'l' (ersl in dc o('tlt'tt'
lién kreat, ! . . ,'l Was'n krc?l uan qcluk,
Iloeuelen ziin toen otn clut h«ls U .cleuloqen !

De hemet ging open, de heldeur uloog stuk'

De cleur uan cle hcl, ruaar ute muclttcltttts zucltl,l,tttt,
Gemarteld, get'raPt en gesartl.
De het met àen beul, tyqctruoor duizenden ulut:ht,ten
Met uoetle en utraak in hct Neclerlanclsclt hart.

(iij, tlatdcn, tnet marlolaarsblocd irt uru adcren

Ook glij toerd uersclttturd cn qcknccltt,
Wij imcekten daarom tot, de n (itttl I1p(r V«dcren

ffi\*sq:

IIier,

zcgcn de

l\tlc,,

lttttt lttnd an ltttn llcchl"

ileË af'ËF lil;reÍ1 Ver,(ln l$l.ngsjaar 1s het museum 43 maal geopend
ËÉfÉEE t E! I !relrlrpr r I ;'tr(t rnensen ons museum bezocht Een pt.t,ttl vrtï1 de Bredase pol itieke Í e'ken aar Charl-es
EOersl e,tt rjr, (iinne':kense schrijVer Henrj t-' 5as

tweede wereldoorlog
oor

nI l

ie

Zw:-j nenburg

.

expoDc heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft van deze
ook
onderschreef
Dat
maken.
te
weten
unieks
iets
Iltle weer
Hierverrichbte.
opening
officiëIe
de
die
burgemeester,
de
ÉU ,ri"n ook mensen uitgenodigd, die op een speciale wijze
É1e oorlog hadden meegemaakt.
OPRECHTE WAARDERING VOOR HEEMKUNDEKNING.

was dat de heer van der velden in
van Nieuw-Ginneken een
burgemeester
van
llJn hoedanigheid
sprak hii allereerst
verrichten,
zou
museum
rrét
i-n
ópÉnfng
heemkundekring
liJn Srot" waardering uit voor datgene, wat de1n
de loop
zij
wat
voor
en
gemeenschap
de
loóf àoet voor
is niet voor
brengen'
te
weten
heeft
stanà
tot
"ZLi
0c" J"r"n
hU op'
merkte
gemeenterr,
de
ifctÉ de grootste vereniging van
ïiiJ n""rt van het huidiÉe pand een echt museum weten,:: l"k"n
ln iorgt er ook voor dat daar steeds wlsselende exposltles
rorden-gerrouden,dieveelmensenaanspreken.Daarnaastorganl.
ioc"t zI5 ,oo" de ledentf hele interessante avonden, die evenlcns druk bezocht zr in.

grn«lat

dit de laatste keer

EN BEVRIJDING.

OONLOC
van deze expositie
Èrarn" ging hij in op de diepere betekenis
in het
Nleuw-Ginneken
heel
maand
in-op frét Feit-Oat vàlgende
goed
om stil
r'5ó
is
Het
jaar
bevrljding'rï
Éft<ei, za1 síaan van
bewerkstelligen.
te
d1e
om
gekost
heeft
het
wat
il rt""n bij
Hii sprak de
tOmmtgen onàervinden nog dagelijks de naweeën"
jaar hier
dlt
hlervan,
herdenken
[oop
-in irt dat, mede door het

aan het
ir"t zuiden en volgend jaar landellJk, de mensen
elkaar
tegenover
er
tolerant
beetJe
een
en
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worden
Élnken
glfizay
af
verder
nlet
iUtf"n víorden, zodaL de maatschapptJ
vinden.
zal
tnsplratie
hernlertwde
maar
facisme,
fin tot haat en
llVOrens tot de opening van de tentoonstelllng werd overgegaan'
Westeriient tu de voorzitter van de Heemkundekrtng, Jan van der
heemkunbii
de
tret,rokkenheld
burgemeester voor zijn
Iita"n,
--t*"fng,dewaaràan
hij, dÍkwijls achtel de schermen' een aardig
HiJ bood hem een kado aan. Een heel
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i[àà"t.ió
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boek,
,iàepuuàut1Jk
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t (frlt,eercle ult 1925. De
.
cJ
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I
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Verder ondergrondse llteratuur met o.a. het blad ïrouw van
i 944 en van 2 november 1944 (toen was het bovengronds geworden), de laatste editie van het dagblad voor Noord-Brabant
(was fout) met daarnaast de opvolger dagblad de stem van november 1944 en kranten met foto's en artikeren gewijd aan koningln
I,íilhelmina en haar dochter Juliana, tijdens hun verblijf op
Anneville; illegale literatuur, die werd uitgegoold uit vliegtuigen, karikatuurprenten; eerste proclamatÍe konlngin enz.
Ook ziet U er verdulsteringslampen en fluoriserend papier, diverse helmen, dlstrlbutiebommen en oorl0gsgeld en allerhande
surrogaatspullen, verder een concentratiekamppak en diverse
kinderboeken uit en over de oorlog en speelgoed uit die tijd
met o.a. een soort trkop van Hitl_errt en een kasteel , gemaakt
van de plankjes van houten kistjes.
Paulus had voor deze tentoonsterling diverse att,rlbuten, waaronder de kinderboeken, kunnen lenen van het museum ilOorlog en
Bezettingrt van Wim Mol aan de Glnnekenweg te Breda.

juni

l.,,it:i,

ls\N\ii...:

HEEMLUNDEKRING HERDENKT OORLOG

door Peter

de Leeuw.

IN

NIEUW-GINNEKEN.

IK? Zo luidt de slmpele tltel van een schilderlJ van
Maria van den Dungen-Van DlJck (721. Ook de afbeelding doet
hlAAnOM

kinderlljk

-'*§ffi*'
'Nsi'
..rri..,""'

,,,§,,'..,,'il

/'* J"{un
DE EXPOSTTÏE.

t/ttot

Q"rf

allerlei materiaal uit de tweede wereldoorlog.
foto's allemaal_ op groot formaat afgedrukt, dus
al1es en iedereen duidelijk herkenbaar, o.a. van pasLoor
Doens temidden van Poolse militalren; Eisenhower 1n gesprek
met Maczek; Piet van Glnneken met zijn vrouw met 1n hun midden
een Poolse mllitair; diverse fotors van de bevrlJdlngsfeestenl
van. vernielde huizen en boerderljen enz. De meeste fotors
zijn uit particulier bezit en sommige uit het boek Van witte
Wolk tot Anneville.
Deze bevat

Meer dan 100

_-&_

eenvoudig aan.
rrDie wezentJesrr, zegt de schllderes, nzljn kinderen
op r^reg
naar de gaskamertt.
Een ander beeld: in een haI hangt een aantal levensgrote portretten van klnderen die de oorlog overleefden. Wie de ha1
doorloopt', komt in een pikdonkere rulmte terecht waar slechts
een re11ng houvast geeft. Iets verderop brandt een kaars. Of
meer kaarsen? Dat is niet duideliJk, want spiegels vermenig_
vuldigen het 1icht, zoda9 de bezoeker onder een vlammetjes_
hemel loopt. Een stem ult de dulslernls noemt een naam, de
leeftijd en het land van herkomst van een klnd dat de oorlog
niet overleefde, een naam, de leefLlJdrenz.
De staat Israël herdenkt zo de anderhalf mllJoen joodse kin_
deren die tiJdens de ïweede Wereldoorlog om het leven zijn ge_
bracht. De hal waar geprobeerd wordt het onbegrijpelijke te
verbeelden is onderdeel van het yad vashem Memoriar in Jeruzalem.
ANTWOORD.

frNee, een antwoord is er nletrr, zagl Marta van den Dungen_Van
Dijck b1J haar schilderlJ.
I,íaarom lk? hangt momenteel in het knusse museum van de

L_:_::

.

Waarom ik?, een schilderij Do,n Maria Dan den Dungen-Van

Dijck.

f

/"

Jrho',

ï$ot

Qit
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heemkundekring Paulus van Daesdonck op de Pennendijk 1 in
Ulvenhout. rrlk ben met dit soort schilderijen begonnen zo
rond 1980. De beefden waren er ineens. Hoewel, ik denk dat
tv-beelden van Bei-roet en zeker'ons bezoek aan Bergen-Belsen
een rol speeldenrr.
rflk kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Dat ls ln de oorlog
zwaa? gebombardeerd. Maar de oorlag was voor mlJ nlet alleen
de ellende van het bombardement. Met drle tewerkgestelde
broers 1n Dultsl-and was het bij ons thuis ook oorlog...rr
Haar man zegt: rrDe schilderijen van Maria laten niet zlen
hoeveel el-Iende er is gebeurd, maar tonen hoe de zlel ls vernletlgdtr. In het besef dat vandaag de dag in Bosnlë en Rwanda
de ziel nog onherstelbare schade wordt aangedaan, vlndt het
gezelschap in het museumpje toch dat de ïweede Wereldoorlog
herdacht moet worden om (nog) erger te voorkomen.
Daarom heeft burgemeester Peter van der Velden afgelopen zondag op de Pennendijk de tentoonstelling Nieuw-Glnneken in
de Tweede Wereldoorlog geopend. Die is door de heemkundekring ingericht omdat Ulvenhout, Bavel, Strijbeek en Galder
volgende maand precies vijftig jaar zijn bevriJd. rt'DankziJ de
medewerking van Maria van den Dungen kunnen we het plaatseIijke, het heem, 1n verband brengen met het algemeen menselijke, zoals zíj daL op haar schllderÍjen ultdruktr', aldus
Kees Leij ten
, vice-voo?zltter van Paulus van Daesdonck.

,

Loopgraven aan de Bieberg.
f oto H .lnlartens
ZONDAG

expositie is tot februarl elke eerste zondag van de maand
(van 14.00 tot 17.00 uur) en el-ke woensdagmlddag (van 14.00
tot 16.00 uur) te bezichtigen.
'fDit 1s ónze LenLoonstelling en die is geconcentreerd rond
honderd fotors en de schilderljen van Maria van den Dungenrr,
licht Kees Leijten toe. frDe fotors tonen de oorlog in NieuwGinneken. Nee, er zijn er geen u1t Breda bij. Je ziet bijvoorbeeld de tankval op de Bleberg, koningin l,Íilhelmina op Anneville en het Bisamkamp van de Duitsers op de Gotdberg. Toen
Wilhelmina in 1945 naar Nederland terugkeerde, heeft ze de
eerste maanden haar residentle 1n Ulvenhout gehad. Ze ontving
er de generale staf en onder meer daarvan zlJn fotorsr.
rrHet meeste materÍaal op de tentoonstelllng ls afkomstig van
de bevolklng van Nieuw-Ginneken. Er zlJn ook foto's uit het
boek Tussen Witte I.íoIk en Annevtlle dat, ln 1985 van de
hand van Jac Jespers is verschenen. Varr dat boek is de 4e
druk gereed en thans weer verkrl.Jgbaar.
De Witte lr'lo1k, zo vertelt Kees t,eIJt,en verder, was een militalr wachtlokaal op de grens b1J StrlJbeek, waar in 1939, 1940
gepost werd. De Wltte Ííolk staat Írvmbool voor het begin van
de oorlog in wat toen nog de gemecnt,e Glnneken en Bavel was.
En Annevil-Ie, de resldentie van Wllhelmina, markeert het eind
van de oorlog in het in 1942 gevormde Nieuw-Ginneken.

De
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DRUKWEKKENDE BEVR]JDINGSHERDENKfNG

Oor Jan van der Westerlaken.

VIJFTIGJAREN
NADE OORLOG
'40 -'45
WAT HET GINNEKEN
MEEMAAKTE
DOOR TON VAN DER WILDT

WA'T HET GINNEKEN MEEMAAKTE.

-_Í_"._

docrr Kees

Leijten.

In de afgelopen maanden verschenen in Brabant tarrijke boeken,
buakJes, tljdschrlften en borchures over de raatste maanden
van de Tweede Wereldoorlog, nu 50 jaar geleden.
Alle geschriften szrmen vormen een zeer gedegen studie over
feE er zlch in de Tweede Wereldoorlog en speciaal in de be_
VnlJdÍngsperiode in Brabant afepeelde.
p1J 0o stlchtlng Annex-5O Ginneken verscheen eind oktober het
boek rrWat het Ginneken meemaakterr.
Ton van der Wildt, schreef het zeer Lezenswaardige boek.
Ea vaabe Glnnekense ploeg rondom de nijvere l{im Siegmund
a! d€ §tlchtlng Annex-50 Ginneken zorgden voor tekst, illuËÈnab1as, vormgeving en aI het andere werk dat voor àe uit_
EEVË Van een boek noodzakelijk is.
Ean troek met een aantal verhalen van openhartige mensen r verEË I EI vanu I t, hun eigen beleving.
E€lËv€nlcaen ult een voor vele vaderlanders kommervolle
pEFl ttde.

Hlt h,ak.le ls ultgevoerd in

een horizontaal formaat zoars
€€li llDc fllnnekense Tramwegmaatschappij", dat in mel verscheen.

J:n leut

lteelootJe

uit het

heem.

lfË É àe É ,i I FrlF!Ícrr nt6ts:tJy1,'1,? kte,, door Ton van der Wi.Ldt.
*§e Fagiaatsr f te,'r11
EfIf ijgËaar ,t, t F'rtt rr,= Jtrft /roo v..rs , Pr. Hendrikstraat l_92 .

tn 25 tot en met 30 oktober heeft

.

Nieuw-Ginneken op een

bOI slonden van aktivitelten, waarin voor iedereen wel een aktlvlteit, te vinden was, waar zljn belangstelling naar uitgaat.
0p dlnsdag 25 oktober werd de herdenkingsweek ingezet met een
oacumenische dienst in de St.Laurentiuskerk te Ulvenhout. Daarlll werd onder barre weersomstandigheden een passende herdenklng
;Ohouden bij het, bevrijdingsmonument naast het gemeentehuis.
hnsluitend hlerop vond in het gemeentehuis de presentat,ie
plaats van de vlerde herdruk van het in een samenwerking
fugsen gemeentebestuur en de heenkundekring Paulus van Daesdonck uitgegeven succesboek van Jac Jespers: Tussen Witte Wolk
ln Anneville. Daarna was er gelegenheid om de tentoonstelling
tg bezoeken die door de heemkundekring was lngericht met eigen
ntterlaal zoals kranten ult de oorlog, verdulsteringsmateriaal,
ItnlJpkat, distributiebonnen en veel fotots uit de 2e W.0.
DIC alles 1s tot februari nog steeds in het museum te bezichfÍgen.
0p deze tentoonstelling in het gemeentehuls was ook een relzende
Pl,ovlnclale tentoonstelling te zlen onder de bltel: ïussen
VrtJheid en vrede. De periode tussen de bevrlJdlng van het zuldan en de vrede op 5 mei i945. Gedurende dat bijzonder ongewone
helve jaar beleefden de bewoners van het bevrijde zuiden een
Vln de meest roerige perioden in de hele vaderlandse geschie€cnls.
lemldOen van de verwoesting, de chaos en de ontreddering, die
lla bevrijding van het zuiden had teweeg gebracht, teefde de bef9lking in voortdurende angst en onzekerheid over de toekomst.
lltt bevrijde zuiden leek wel" één groot geallleerd legerkamp.
Vcnder was in het gemeentehuis een prachtige collectie insignes,
§ndorscheidingstekens en rangen ultgestald u1t het Poolse,
lngelse, Amerikaanse en Eranse leger.
Bcza collectle was tesamen met een aantal unlformen een selecÈ1e ult het museum van J.v.Bergeyk.
gp Oo br.rvengalerlj was een lndrukwekkende expositie van schildeFlJen van mevr.v.d.Dungen Le zLen. In het museum zijn nog andere
tehl.ldorlJen van mevr.v.d.Dungen ie bezichtlgen dle haar emotle
Ulbtirukken over de verschrlkklngen van de oorlog.
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tÍoensdag 26 oktober werd begonnen met de opening van de tentoon-
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stelling in het kruisgebouw 1n Bavel over de bevrijding van
Po1en.
rs Avonds was het optreden van de Marinierskapel in Jeugdland,
een muzikale show van hoge kwalltelt.
Bavel door de

t-U

Donderdag 27 oktober vías naar miJn smaak één van de hoogte-

punten van deze bevrijdingsweek n.1. de ontvangst van onze bevrljders 1n de gemeente Nieuw-Glnneken. De Poolse oud-strijders
werden op een overdonderde wijze ingehaald ln Bavel, waar

vooral de manier waarop de meer dan 500 kinderen dat

deden veel
emoties blj Po1en losmaakten. Daarna vond er een kranslegglng
pJ-aats bij het monumenl bij de kerk in Bave1.
In Ulvenhout kwamen zeventig oud-strijders van het Lincolnregiment, via de bevrljdi.ngsroute over de Chaamseweg Ulvenhout
binnen.
0p Cauwelaer werd nog even gestopt, víaarna'er spontaan kontakt
gelegd werd tussen bevrijden en bevrijders.
Ook 1n Ulvenhout r^ras er een groLe belangstelling bij de intocht
van de Engelse oud-st,rijders. Ook hier een hartverwarmende ontvangst door honderden schoolkinderen, die enthouslast met hun
vlaggetjes zwaaiden. AIs dank hiervoor kregen vele kinderen
een handtekenlng. Daarna marcheerden de mannen van het vierde
Brlt,se LincoLnshire Regiment naar het graf van hun gevallen kameraad Kél1y op het kerkhof naast de kerk. Eén voor één legden
ze een krulsje met, klaproos op het graf. Een ontroerende gebeurtenis, die degene dle het hebben mee mogen maken nlet snel
zullen vergeten.
Ook de verbroedering in het gemeentehuls tussen Po1en, Engelsen, Fransen en inwoners en de daaropvolgende bevrijdingsmaaltijd in een sfeervol Jeugdland blijven dankbare herinnerlngen.
De leerlingen van de baslsscholen hebben onuitwlsbare herinneringen opgedaan door hun fietstocht langs een aantal gedenkwaardige plaatsen uit de 2e W.0., door hun bezoek aan de verschil"Iende tentoonstelllngen, hun aL gememoreerde «:ntvangst
van de oud-striJders en nlet ln het mlnst door de mogelijkheid
te mogen werken met Scaplno op de vrlJdag.
De academische zitting op zaterdagmiddag 1n het voormalige
seminarie ïJpelaar was een sch<.lt ln de roos.
Dr.Govers gaf een interessante lnleldlng over een onderwerp
r^raarover nog niet zoveel gepubllceerd ls n.l. de piloten11jnen. ïn april komt dhr. Govers bÍJ de heemkundekring hier
nog wat ultgebrelder op terug.
Daarna sprak de Belgische professor Claes over het, thema:
Zijn wlj wel echt bevrljd? Ademloos hebben de paar honderd
aanwezigen zibben lulsteren naar deze begenadigde spreker,
die via de Grleken, de Romeinen en de Mlddeleeuwen in onze
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ti.jd aanbelandde en tot de cijnclusle kwam daL absolute vrijheid in ons menselijk bestaan nlet mogelijk is. Tussen de
inleidingen werden oorLogservaringen voor het voetlicht gebracht door Toon van Gestel en Jan van der Westerlaken.
Dagvoorzitter professor Verheyen had leidlng over deze bijzonder geslaagde 4lddag over de aspecten vri_jheld en bevrijdlng.
0p zondagavond 30 oktober werd deze fantastlsche herdenkingsweek sfeervol afgesloten door een ontspannen avond bij Brulninks in Bavel-.
ïk wil eindigen met een treffende en karakteristleke zinsnede
uit de Gemeentekrant waar ik het hel_emaal mee eens ben.
Dankzij de geweldlge inzet van de leden van de werkgroep bevrijding, haar deelwerkgroepen en veel anonieme vrijwilligers
was de bevrljdingsweek tussen 25 en 30 oktober een hoogtepunt in de aktivitelten-geschiedenis van Nieuw-Ginneken.

EEN ILLEGAAL GEDICHT.

@

Het Poolse volkslied
De betekenis en hoe het onstond
Toen

in 1794 de Poolse staat door de Duitsers,

Oostenriikers en Flussen bezet werd, zijn veel Polen vertrokken naar het buitenland.
Op 9 januari 1797 zrjn aan de zijde van Frankrijk en andere landen poolse

militaire eenheden gevormd, zij werden genoeniO: Iegioenen van

Dabrow§ki. De bedoeling van die srijders was met hulp van Franlaijk en
andere bevriende Ianden Polen te bevrijden. Voo r deze legioenen heefr een
Poolse dichter: Wybicki, een lied geschreven, genoemd: "Dabrowski
Mazurka". Ïjdens de hele 19de eeuw en enkele jaren daarna is dit lied
door aIIe buitenlandse sfijders gezongen.
Na het ontstaan van de Poolse staat

In rrde Oorlogskrantrr, een krant voor de schooljeugd uitgegeven
door de heemkundekring Helmond-Peel1and lf.lezen we een gedlcht
in twee strofen, een biJdrage van A. Niessen.
Het 1s een gedlcht voor goede en foute Nederlanders., De fouten
lazen in de oorlog gevíoon strofe voor strofe.
De goede Nederlanders wisten wel beter. Ze lezen horizontaal,
beide strofen aan elkaar.

.

in 1918 kreeg dit lied concurentie van

2 andere liederen namelijk "de Rota" en "God, die Polen beschermt',. pas
op 15 november 1926 werd de "Dabrowski Mazurka" officieel als pools
nationaal volkslied Ooó de regering gekozen en als zodanig erkend.

Jeszce Polska nie zginela,
Kiedy my zyjemy,

wzíel.a,
odbierzemy.

Nog is Polen nict. verloren,

blangwij

leven,

Co na obca przemac

Wat ons vreemde macht ontnomen,

Szabla

Nemen wij met de sabel terug.

Ik zweer van harte af
De Koningin tot aan het graf

De Fuehrer en zijn wet

M arsz, marsz Dabrutwski,

MÍus, ma$ Dabrowski,

Is in mrjn hart gezel

Dus lach ik en bespot
De Koningin en haar gebod
En ik verfoei ook en belfch
Ons Vorstenhuis en zrjn gezag
En uit ons land moet voort
Die naar oranje stemmen hoort
AI die Oranje is gezind
Het is een duivelskind

Die van den Fuehrer is
Groeit zeker en gewis
Het Duitse rijksbestuur
Verdedig ik met vuur
Die Hitler eert en mint
Die is mijn beste vrind
Dat hij de hemel erve
Die voor den Fuehrer sterve.

Z ziemi wloskiej do Polski!
h twoim przewodem,

Vur ltalië naÍu Polenl
OnderJouw aanvoerlng,

Zlaczym

Vercnigen ïvU onE met hct volk.

* met toestemming van de Kring

overqenomen.

sie z

narodem

Przejdziern Wisle,
przejdziem Warte,

cn do lVarte,

Bedziem Polakami,

Dan zlJn w[ Polcn,

Dal nam przyklad Bonaparte,

IIet vmrboctd gaf ons Bonaparre,

Jak Tsyciezac mamy.

I{oe

lV[

overcchr{dcn dc Weichset,

w[ ovcnrlnncn

moeten.
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M fi r,r ï,, mil rs z Dabrops&j...

Jctk Curniecki

Mars, rutrs Dabrowski...

&t Poznania,

Zoals Czamiccki ruur Puzrurn tcnrgkrcnlc,

l' o ttzwulzkim zabo rze,

I)in

Na dc Zwcctlsc bczotting,

ojc:xyxny ratowania,

Wrucim

sie

voor de rcdding van het vaderland,

przez morze.

Keren wij ook terug over zw.

M ursz, mrtrsz Dabrowski...

Mars, maÍs Dabrowski...
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Vertaald en toegelicht door

K. MarEICzyK

Met toestemming van de Redakt:e overgenomen
uit "De Wazerweijen* 53/1994-3 van de heemkundekring
" De Hee rl i j ckhe it Dongen',
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Aóor Keës-Ieïjten.
voor de vlJfde maar werd op vrtjaag 1g november in Zundert een
haamkwis georganiseerd voor heemkundekiingen.
Nlot mlnder dan 20 Kringen hadden ingeschreven, e1k met een
l,eam van 10 man.
l{an ochte happenÍng.
De kwla werd gewonnen door líouw (150 punten) juist voor Oud
0aabel (147) en Oudenbosch (141).
Fanlrra van Daesdonck behaatde een eervolle zesde ptaats met

136 prrnt,on
lllleoten was

hekkensluiter met 113 punten op de 200.
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EJEN E IJ ,ONDERE NIEUWJAARSWENS .
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íllr l{lÉurí,learsdes 1937 kregen alle leden van de Ginnekense
Eaneatrlgt'aarl ÉËn grocpsf<.lto van de raad toegezonden door

geniceltl€ÉEr,t,Ë1.Ël,la BaaElaansen. De foto werd gemaakt ter
ga lagatrlra I rl vetr a I ,ln zllvenen ambtsjubileurn op 28-1 2-1936.

Mlerr llrrlrel a, lriltrk rtnE tto fot«r en kende nog een
llrl ,lnuaelr nraaklp rle I t,lnt eompleet

tiental

namen.

\
. Faes

Braakhuis

ln

SavenYe

'0. Brl nkerhof

Jan

Oomen

A. Ke':t-lÍle I

"f ,l Il v Mlerlcl , we thouder
1
7 Drik v Olls l,it
14 ,lhr.Mr.T.Serraris
v Gilr:
B
|
9 Jaan,-tlt,r'uv,'l
'r Ëecr. A. G. Bastiaansen
l6 Heln v Gestel ,we thouder
1 0 C. Foekttn
11 Thé Verrlílíl;lrlottk l'l Ch. van ZwoL
12 Jantts llolr;i
I
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DE GTNI{EKtrI{SE PAARDETRAM
IS Ih{ TRIOMF' BTNT{trI{GtrHAALT)
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0p een grootse wijze werd donderdag voor pinksteren
1994 de
gerestaureerde originere Ginnet<ensà paardetram
van
urvenhout
naar Ginneken gebracht. rn dit kerkdàrp zou
à" pà" lerestaureerde tram tentoongesteld worden. Maar
drÍe harmonieën
(concordia Ginneken, constantia
ulvenhout
'lefst
en
cecilia
liepen in de optocht voorop. samen vormden zii ééi- Bavel)
eroot muziekgezelschap van ongeveer 150 personen.
om
tot
deze
prestatie te kunnen komen, ,as ,à1 een aantal keren muzlkare
samen geoefend' Maar het succes was er dan ook naar.
rrGinnekensche
De
Tramwegmarschrr, ongeveer honderd jaar geleden
Glnnekense paardetram geschrevenr"wero door ter ere van are
ver_en met bewonde_
rÍng aangehoord. De paardet"*, óoo" twee Zeeuwse
paarden ge_
trokken, reed rangs dezelfde róute ar-s de laatste rit
1n 1920.
0nder grote berangsterling vertrok de reesteiijxà
vanaf
de Dorpstraat Ín Ulvenhout.
"tà"t
vla de Ginnekenmarkt werd het eindpunt vriens Autocenter
Ginnekenweg 269 bereikt, waar op het Ëtnnenpteln
de
tentoonstel_
ring plaatsvond. Even zag net ernaar u1t, dat
met grote probtemen zou gaan worden. BU het het een optocht
naar
den van de tram rrlt de ,óods van caré óË"i"ii"i"n buiten rijíJro
kap van het rol-luik meegenomen. De tram reed
""n
er zich volkomen
vasta Na wat gemanoevreer werd dlt probleem
zonder
veer_
aan'dè t'ran zeTf opgel0st. voor r^rat betreft de stukken schade
rolluik dekt de verzekering de schade. De optocht ,""0 aan het,
a"r"rr"
nog een half uur opgehouden, omdat Harmonle
cecit_ia
uit
Bavel
haar vaander was verge_ten en dat kon niet ontbreken.
De
vaan_
dels van de drie dee,Gmende harmonleën zouden
ÀeËroÉoerriix
naast elkaar vooraan in de optocht lopen
Toen ook dat was opgelost en Jan van àer
Westerlaken, voorzit_
ter van de Heemkundekring rpaulus van Daesdonsku,
hoorn bries ten teken vaÀ vertrek, verrÍep alles à;'zljn
vender voorspoedig. verschllLende lnwoners van urvenhout
en Glnneken had_
vlag uitgellok"l: Want zo gebeurde dat ook oi zl maarr
9:!.0"
1884 toen het zelfde rlJtuÍg nurmö"-1 de eersb"
i"à!tàri3r."
rlt maakte tussen GlnneÈen àn Breda. Even een rraai-stux3e
hlstorie, ook toen werd de paarOcinam vooraf gegaan door de
Glnnekense Harmonie concordia. uu wàra op
de Glnnekenmarkt
een.korte tijd halt.gehouden, precles op de
plaats waar eind
vonlge eeuw heL vertrekpunt naan Breda iras. iijà";"';;
kranken
van de muzlek konden opnreuw heel wat rrrstorisËÀà--piààti""
worden geschoten.
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v.7.n.r.H.van der Linden, W. van Fe.ssem, P.van der

foto Harrie Frijters.

Velden.

GESCHÏEDENÏS HERHAALT ZICH

Op de Ginnekenmarkt we.rd de trammars gespeeld.
v()€' rrn(tn wachten rus t ig .

De paarden en hun
f oto's

Harrie Frijter':;

Voor de opening van de tentoonstelling hadden Annex-5O Ginneken
en de Heemkundekring Paulus van Daesdonck Nieuw-Ginneken, drie
notabelen uitgenodigd: burgemeester P. van der Velden van NieuwGinneken, wethouder ÍÍ. van Fessem uit Breda met cultuur 1n zijn
portefeullle en dlrecteur H.v.d. Linden van de BBA. ïn de toespraken werd het historische belang van het moment breed uitgemeten en werden de voornoemde organisaties geprezen om hun
prestaties. De zes restaurateurs van de tram werden extra in
het zonnetje gezet. De paardetram werd ook deflnltlef aan de
Heemkundekring trPaulus van Daesdonckrr geschonken, zoals was
afgesproken. In Ulvenhout zal voor de tnam een plaatsje worden gezocht, waar hlj permanent te bezlchtlgen zal zijn. ïncidenteel zaL de tram ook echt worden gebrulkt.
Na de officië]e opening, de voornoemde eregasten bevestigden
daarvoor een koperen beI aan de tram, kon de tentoonstetling
worden bezichtigd. Een expositle van oude ansichtkaarlen met
de tram in het straatbeeld, folors van de restauratie, miniatuurtrammen, oldtimers van Vriens Autocenter en natuurlijk de
paardetram zelf (rijtulg nummer 1 uit 1884) kregen veel be-

IangsteIling.

j

I
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verder hadden Annex-50 en rrpaulus van Daesdonck, i.eder voor
een verkooppunt gezorgd, waar veel Ginnekense en Nleuw-Glnne_
kense zaken te koop waren. Van de Ginnekense v1ag, het Glnne_
kense volkslied, een wandelkaart (herdruk) van Ofínefen
en
streken uit eind vorige eeuw tot en met vele lectuur over deom_
voormalige gemeente Glnneken en Bavel. Natuurlijk was er ook het
boek over de Ginnekense paardelraxt zelf, dat doór de beide organisaties speciaal voor deze gelegenheid was ultgegeven. voor Àog
geen twint,ig gulden kon (en kan nog) iedereen zi.À o. geschiedenls
van de-tram eigen maken. Het is een boek met veel fotors in luxe

uitvoering.

De dagen rond Pinksteren werd de

de voorzztters op de bok
foto Harrie Frijters.

tentoonstelllng druk bezocht.
Af 9! toe zorgde een fikse regenbui voor een dip 1n de belang_
stelling en de verkoop op het terras, dat werd ierzorgd door de
Handboogschutterlj prins Hendrik. De groen-vlitte vlaggen bij de
entree hingen dan nat en triest naar beneden. Maar
nut zonne-

tjeweer even doorbrak, kwamen ook rnreer de toeschouwers.
"rà veren
onder hen waren de Lachtlg ar gepasseerd! Door hun kinderen werden ze vaak in de auto naar de tentoonstelling gebracht,. Zlj 11eten zich de kans nlet ontnemen nog een keer in de tram te gaan
ziLten of op het voor- of achterbàlfon te gaan staan. i,Íaar pre_
cies was sterk afhankelijk van de vraag waa? ze vroeger als kind
ook hadden gestaan op weg naar schoor. veel oude herinneringen
werden er natuurlijk opgehaald en nog meer oude felten werden
I^Ieer aan de vergetelheid ontrukt. Met die feiten alleen ar zou
makkelljk nog een boek over de paardetram gemaakt kunnen Lrorden.
Huub Brech, hij had de lelding tijdens de restauratie van de
tram, was onvermoeibaar in het geven van detairi-nformatie
rijtulg nr. i. In de verkoopstands van Annex-5O en frpaulusover
van
Daesdoncktt werd onderling veel informatie uitgewisseld over
Ginneken, Ulvenhout, Bavel, Galder en Strijbeek de vroegere cromeente Ginneken en Bave1. Ook vroeg men z:.ch af wat de toe- t)v
komst brengen zou, welke gebieden àoor Breda zurren r^rorden geannexeerd. Er werden voor verschilLende.varianten alvast toekomstplannen gemaakt.

È

tant ia
v()oraf.
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il ia en Concordia gaan gedrreen de tram

rt ll,-trrie Frijters.
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111;tv(,

van Brabants

onlangs de Brabantse Almanàk,

LMANA

Heem.

rl lr,'l k;r lcnrlergedeelte weer veel lnformatie over de
culIrt,t' itr llt,;rtlnnt,. Het beval o.a. een ove?zlcht van
alle
gemeen_
I r.tr , lrí,(,rnkrrnclekring en musea.
í )r rfi Í'Í'rr ()vc rzicht, van
het provinciaal bestuur, de stlchting
l {l'; l'; t l,: ; l leem en vele
andere provinciale organisaties .
I r; r; rl,tr; rrr;-: t, een aantal leuke
verhalen.
\/on1' ír, {)g bent, U niet bekoCht.
\lr'r 'l.l r' | .it,;ttaar in de boekhandel . In ons heem
bij 't Hoekw i rrli, , ; t..ie ( Uf venhout ) en Van Engelen (
Bavel ) .
lJ;l;r;

t

tt

KROI\IEK

NIEUW-GINII{EKEN
Gem.huis

BenW

van het jaar 1895

inwoners: 11.900; oppervlakte: 4. l8l ha

wilhelminaplein 5, posrbus 10.001,4850 GA ulvenhout, tel. 076-6077W, fax 016-60A52l
burgemeester: P.A.C.M. van der Velden (pvdA);
wethouders: J.H. van Gils, J.A. Rops

Koopavond vrijdagavond
Weekmarkt donderdagmorgen in Bavel, donderdagmiddag in
venhout

ul-

jan. - Breda. De influenza venoont zich ook
alhier
weder, eo wel in kwaadaardig karakter. Reeds
enkele,
oudere personen bezweken aan die ziekte.

29

Nieuw-Ginnek€n - Bavel: kermis 23 tlm26 sept.

kermis 29 juli ím I aug.
llvcnhout: profwielerronde medio juli; kermis 26 t/m29 aug.

( inltJer:

I

Heemkundig Museum ,Paulus van Daes-

@

a
ketel

+#_

donck'
Pennendijk

l, 485 I VL, rel. 076-612742
(privé)
corr. adres: postbus 89, 4850 AB
Ge.ves.tigd in oude Brabantse boerderij met
volledig ingerichte keuken en woonËamer

uit ca. 1930. In de andere vertrekken zijn een
oud winkelde en herberg, een klaslokàal en
een
$p"t ingericht. Verder gereedschappen
van diverse ambachten. v/issèlende tentoonstellingen.
Geopend: eerste zo. van de maand van 14.00I 7.(n uur, elke woe. van 14.00- 16.00 uur en
(

)l) it Í'sp;iurk

.

7 okt. Breda. Geen h,ert rrc*r nfge,()rnen!
Ongeveer I0 jitrc't't gclctle n wer'(l irlfiicr eene beweging
op het getouw gc7,t'1, tlnl gecn lroerlcll meer af te nemen
tot begroeting, tl«tch ()l) rrr ililirire wijze te groeten. Zij
noemden hun h«ltt«l tle' Attti ltrtrrlrnct,t''nemersbond. Hoewel Breda een hi.i tritstck rrrrlitirirc stad is, wilde de
militaire begroe ting toclr gccn wortel schieten, efl de bond
te Iijden aan bloetlunnoc(k', he tgcen den dood tengevolge had. Thans wil nl(.rr «lc zaak opnieuw beginnen,
ge_
dachtig aan de sprctrk: tlc ilítÍlhouder wint.
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ECHATTEN

BIJ

JAORKE Z ÏNGEN ''
v. d. Wouw msc

PAULUS 5.

A.

*
Voor de zesde maal organiseert Paulus van Daesdonck dlt
vtncnlglngsJaar onze eigen t'Kunst en Kitchrr dag onder de
nram Schatten biJ Pau1us.
0p zondag 29 Januarl 1995 zu]-len vijf deskundige taxateurs
hun llcht weer laten schijnen over de vele grote en kleine
stukJes Kttch en Kunst, die U hen toont ln de nieuwe schuur
van de Pekhoeve Ce Ulvenhout.
En zlJn víeer vijf taxateurs die U meer kunnen vertellen
- Goud, zllver, edelstenen, sl-eraden.
- Horloges, klokken.
- Schllderijen, oude prenten.

over

,

meuge we mergen Nieuwjaorke gaon zingen?

van Jaonekes en Arie van de Planke Wammes gaon ok mee;
U?rt, maar die kleine apen' weten niet, dat ze in die
e zinnen vechten om het overeind-houden van een jarenÍn Ulvenhout bestaande traditie. Onze melkboer - een
oude man van tegen de tachtig, die me voor dit artie de meeste gegevens leverde, eigenhandig met potlood
schreven op een kantje schriftpapier , - deed het aI
hij nog kind hlas.
ls het dan voor een gebruik?

.,

I

I

archeologie, oude boeken.
GIas, kristal, keramiek, porceleio, aardewerk , zLlver.
Heemkundige zaken, oude munten,

De toegang bedraagt Í 2 r50 en elke
Paulus verhracht velen op zondag 29
hoeve tussen 1 4.00 en 1 6.00 uur.
Maar kom we1 op tijd !

taxatie ook f 2 r50.
januari a.s. op de Pek-

{{r*\

I s I s nachts om twaalf uur de herbergier twaalf
ten afvuurt met een oude dubbelloop die voor niet veel
re doeleinden meer gebruikt kan worden dan juist voor
lets, hebben de kinderen een heel andere rnethode om
J aar te vi-eren en vooral om Nieuwj aar te víensen aan
ren. In hele groepen gaan ze langs de hulzen op hun
ilpererrde klompeh r fllnk lngepakt met een dlkke das om
hals geknoopt i ze komen echt NleuwJaar víensen.
hun koude neusjes tegen de spleet van de voordeur a1s
;hUlsbaas niet aI te gauhl de deur opentr zlngen ?.e op
effen dreuntoontje:
jaorke ouwe
katjes zijn verkouwe
schutie
,gltten in een
blaozen op rn flutie

i de café

roepen paor aon paor:

oe Za1:.g Nieuwe j aor I
'rrens
was het lied j e tenmlnste oorspronkel U lt I mlar tcgcnwooPzingen ze de voorlaatste negel andcnr I cen v0randenlng
heel goed te begrlJ pen ls nl . t ttZc rocpcn Pao-P8orr i
. het dan niet meer rlJmt met dc volgcndo ncgG1 hebben
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rsvoorspelling
rnd

-

26.

Kerstmaand

Iengen

(21

gtrengen.

Ë::+

lmaand

E::

a

I r nacht (4/1)

re*EE reruE er usprË
I

t

/12 Petrus Canisius)

ulr!,rcht.

ze

t als een bezwaar Sevoeld.
glaat? Ik geloof
r ook een eigenlijk gezegd wlJaJ€ bovcn
i, dat men hler, aI was het met Qon gtcvlg bcrgJe zout, van
..gchoon volkslied kan sprekor. BU dC CAnIte vler regels

ze een secunde naar boven en VAllOn Op hgf elnd een grote
E naar beneden; dusz 5 5 6 6 5 3
Nleuwe Jaorlta outrc
1 vijf gaaL op het elnd een tocundt ntan boven, hl. bii
aon paor gaan ze van sol naar Ia

555556

Ze roepen paor .aon Paor
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Hrt oinde ls dan aldusz 5 5 6 6 5 4 4
rk wens oe Zalig Nleuwejaor!
vrcl mcloctleus zlt er niet in; het zou Éaast eei psalmtoon
Itunncn zlJn van de tijd dal onze voorvaderen missèhÍen een
bcctJc calvinlstlsch getint waren.
Mlu genoemd rledje is heus nlet het enige wat de kinderen
kcnncn. Dan heb."Je het heLemaar mis. Ze komen welLswaar niet
rlttJd met heel hun repertorium op de proppen, maar a1s de
dcur nlet aI te gauhr opengaat, heb Je veel kans dat er een

nlcuw nummertJe volgt; b.v.
Nleuwe Jaorke zoet
hct vèrneke hee vier voete
vlen voete en unne stèrt
It ls me wel een centje wèrt.
cn dan klJken ze aL begerig on de hoek van de deur, waar op
cen tafelbJe een schaaltje met losse centen staat of een
trompeltJe met koeken of toffeefs.
Wannér de ilbaosr dan gaat uitdelen, gaan de handjes omhoog,
door elkaar naar voren reikend en met een doodgewoon rrDank
Je wel rr (de u-vorm is bij dat soort nog niet ingeburgerd)
Baan ze naar het volgende huis.
Vroeger gebeurde dit Nieuwjaorke zlngen a1tlJd rs avonds op
OudeJaarsdag. ïn het schemerdonker kwamen ze langs de huizen
mct Lamplons; een leuk gezicht die schommelenae ticntSes
ovcn de straat als er van de ene kant naar de andere riepen.
Ovcr de hele straat kon je ze zlen; soms in groepJesCvan'
Vlcr of v1Jf, maar soms ook met een hete Uuurt bij elkaar.
A1 cle brakken van de Pennedijk: die van Dam en van van Exel;
dlc van Bastiaansen en Bartels r- de klompJes extra schel
Éavcnfd en brlnkend in het schijnsel van àe druipende kaarsjes
1n <la lamplons. De groep van Gatbroek (aldus in àe volksnondl mocht het ooit gebeuren dat U er een brlef naar toe
ilAf!È ltuncn dan ls het beter: Geersbroek te zetten) was
ilaf!Èf1 wol ds grootste: dat stelletJe was ook gewoonweg

n1!t ult tlkaar te slaan - n,t ts geii5k
t<ippËn"re
"ril""
itlaË 6lf hrng gestaon hee, die krij-de ok
gin geweld
mee
UlE nfltrenlf bawccrde Kees van de Vei.oen; die spieekl artljd
ln rcln blOmrlJkc taal en houdt het standpunt dat beelden
af.ï?qF flJ[r om lcts dulde]ijk te maken; àaar ge ruikr er

?+E+dÉ,n?f ilfrr Crt hÍJ in de oude rijd nog bij de semeen!!ru+n+F[ lt lmrgt, toen het nog met ,,tonnekes,, ging.
hct zinsen echler nier meer Àvonds;
l?4!Ë!41!-ltrunt
illfruhlai
lftt aa lftoon het verboden heeft, omdat'sher geen
mFll lt af lliaamn rc leat nog de straat op te sturen:
rrlt :€u!A lfllr mfhauFt! nBkení (natuurlijk van malheure
Oat0tukl, !b?h Ul! hft rt lvonds we1 zo interessant en =
t{tl 3t eglr ruO! Ëa Jault v.cI meer ilaorlgheld'r aan.
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,:gebeurt het echfer
,tëtt en dertigste.

ar jarenlang ts morgens vroeg op

of het nu vriest dat het kraakt en een ijzige wind
de huizen schiet ze komen; gewapend met, een witte
gekleurde zak die ze om de hals dragen en waar de
ten, koek€tr r appers etc. in gaan; weriswaar wordt de
I met de tijd wat anders en is bij sommigen de hoofdwel trde centenrr, maar je hebt toch nog een heleboel
tn grut, dat het alleen maar voor hun plezler doet en
met zulk een vuur hun liedje zingen en je met zulke
ogen aankijken, dat ge van de weeromstuit weI eens
meer centen tegelijk geeft.

of

hebben ock heel originele liedjes. De meesten zijn aI zo
a1s rrons vaderrt en als je vraagt van wie ze ze geleerd

ben, dan weten de meesten niets anders te zeggen,
e kenne r^re aI laangtt.
Gu!{e jaorke ik sta te buiten
heb een kofferke dà wil nie sluiten
heb een meske da wil nie snije
heb een perdje dà wil nle rije
heb een toomke de wil nie knopen

f

dan

ne Nieuwjaor dan gao lk lopen.
r een heel aardig hriJ sJ e ; maar ze hebben ze werkel{k ln
rten; het gebeurt ook wel eens dat ze bU vertrouwd volk
aan een adres r^raar ze niet al te dlcht bU de Nonnekes zlJn
heel klein beetje ondeugender worden:
euwe jaorke ouwelaand
kat die hee I t gat gebraand
hter aan der poortje
er gift hem een oortje
er gift hem nen duit
Lopt-ie laangs het venster ult.
laatste zJ-n zeggen sommlgen ln de eerstc pcrtoon. Aan het
brutk van het woord rroontJeil ts wel to ztcn dat dle ondeugend1d ook al in het bloed van onze voorvadoncn zat.
t ls ook de doorslaggevende reden Bcweost om het te drukken.
wat doet de jeugd, a1s ze aan de ocn of andere deur nu
vergeefs zingen? 0m eerl{k te zlJn r za houden zich lang
en de meesten laten het er wel bU elr ze aI hun voorraad
ben opgezongen helemaal op. l,ilcllgwaar hrorden ze met het
Jgen van het aantal met meer nadruk voorgedragen en als
r feller klinkt het' rt r t ls me wel een centJe werttf of :
lf me nen Nieuwejaor dan gao lk lopcnn 3 wordt er dan nog
E opengedaan dan zul1en de meer mtnzemen wel wegplepper€h,
ra1 de kleinere kinderen. Maar er zlJn ook ander€n r die
t een formele schending van hun recht vlnden: zij hebben gen, nou moet de trbaosrr ook maar eens over de brug komen;
me
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dat onnozele paar centen, d,aar za1 hij toch ook niet van doodbloeien en...rt is maar eens per jaar.
B11jft de deur echter potdicht en hebben ze al hun kruit verschot'en, dan komt tenslotte het rijmpje aan de beurt wat voor
deze gelegenheden apart in het reven 1s geroepen; een laatsLe
keer wordt nog eens extra nadrukkeriJt< géuero en tergend langzaam en uiterst verstaanbaar en met wagenwljd open eéts gaat
het van:
Boven aan de hemel
hangt unne zak mee zemel
Íedere zemel 1s unne duit
hangt, de gierige bok maar uit.
Dan lopen ze hard weg, want het gebeurt wel eens dat op dit
moment de deur opengaat en de baas verschijnt, maar niet
precies om een Zalig Nieuwjaar Le geven, eerder een min of
meer onzalig uiteinde !
Er zijn echter niet veel deuren die gesloten blljven; daar
ls het gebrulk te sympathiek voor en de oude lui die van
ulvenhout zelf afkomstig zijn, hebben het vroeger ze1f ook
gedaan. vreemdelingen die toeva1l1g op oudejaar in r,"t do"p
!íaren, heb 1k vaak gelnteresseerd zien toekiiken naar die
nljver zingende jochies met hun rode gezlcfr§es; het 1s
lmmers lets uitsluitend voor de jeugd en klnàeren die e1f,
twaalf of dertlen zijn, kun je er bij zlen lopen met een ge_
zlcht van: ttoh ja, maar 1k kan net nog meeln. De groep van
onder de tlen weten haast ars van nature dat zij hler- eigenIlJk het monopolie hebben. Die kunnen ook met dé meeste
overtuiging hun liedJes voordragen, terwijl ze met hun
mondhoekjes beweginkjes maken die kenmerkend zijn voor
klelne kinderen a1s ze iets zeggenr wat ," *un"à. Kijk maar
eons naar twee gearmde vriendinnetjes die erkaar veràekeren
dab SJaantje van om de hoek toch zorn echt akelig kind is..
llat volgend lledje is weer zorn echt ongekunstetà Oi_ng:
Àoa, aos Nleuwejaor
twea koekan zijn een paor
r, l,ln ze nlot gebakke
El fl me mÉÀr nen appel
k r,l k , ltnak, noiJe
n I a vetler €n mo€der wafels bakken
logrl. rlo höE[qr deur het gotje.
,ln kutti Er Ëan horen dat het echt voor den Ouwejaar gemaakt
l;r; ;,,nele ook hlJ een van de voorgaande waar het vèreke er bij
l.r! lrhn kwem. [)m ochbcr precles aan !e geven waarom de anderen
rrpy'nfte6 rrvcF vel,kouwa katJes, die in een schutje zltten en op
t.t.n Í'lrrl,,lo blezeng of waàrom dat kofferke nu juist nlet wil
rr I rr I t,t:n en ltËrt, meeke n teL wl ,l sni.Jen en het perdje niet

rlJen, om nog maar niet te spreken van die bewuste kat' dat 1s
nlet meer na te gaan; dat weten zelfs de bewoners van Ulvenhout
niet dle nog ouder zijn dan mijn goeie vriend Janus, de voornoemde melkboer. - In ieder geval is het een echt volksgebruik
en de nu tachtig-jarige spreekt aI van rvóór onze tijdtr - en
dat kan aardig lang terug zijn, want in de dertiger jaren heeft
Ulvenhout zijn 650-jarlg bestaan gevierd. Hoe dat in overeenstemmlng is te brengen met de uitspraak van Witkamp in zijn versleten Aardrijkskundig Líoordenboek van Nederland' waarin hij
zegt, dat Ulvenhout ln 1840 266 inwoners telde, is iets om uit
te vissen voor meer chauvenistisch-gestemde lui dan ik; vraag
1s maar: wat verstaaL onze vriend onder Ulvenhout!
hou het voorlopig bij onze melkboer en bevestig ten sterkste,
dat het een oud gebruik is en - waarachtlg - iets wat de
moeite waard is om te laten door-bestaan.
De geest des tijds zeL zj.clt weliswaar ook vast op dÍt eenvoudig volksgebrulk, al hoeft dit niet per se de verklaring
te zijn van gedichtjes als dit volgende:
Nieuwe jaorke ente
lk heb llever dubbeltjes dan cente
gif me nen handvol in mfne zak
dan gao 1k gauw naor een aander plak'
wat het in feite ook niet geweest ls, omdat dit even oud is
als al de andere.

Ik

dit artikel van ons l id A.v . d .Wouw werd eerder
in "Wilde Vaart; le choc des idees"
af leve r ing 56 j anuar i 19 50 .
IK

WET§S

dffirgilius

van Wiele

ïk wens dit jaar een blij gesPrek
nog meer dan andre dingen,
want daarin is tt, van mens tot mens,
dat Iiefd' en eerbled zingen'
En vriendschap wens u Ík dit Jaar,
nog meer dan voorge Jaren,
omdat ook daarin steeds oPnieuw
de liefd' en eerbied paren.

En is dit jaar dan weer ten eind,
wordt 't weer een nieuw verwachten,
dan geeft 't ons God weer dag na dag.
en liefd' en eerbied wachten.

gepubl

iceetd
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)

WAPEN VAN DAESDONCK.

Het, zal U niet zijn ontgaan dat het door Paulus gebruikte
wapen met ingang \ran het vorlge nummer van de Brieven een
ZEGEL VAN PAUWELS VAN DER

l7 juni

1354

,lan van Porlanen, Heer van de Leck en Breda en rvirLem van
(xlsterhout sluiten een overeenkomsf ter beëindiging
van hun
iwlst over de goederen, door Wi1feh van Duvenvoorde, heer
vnn Oesterhout, vermaakt aan zí)n zoon Willem van Oester_
Ir,,t', in dien zin, dat deze de hoge heerrijkheid van oesterIr.rrt- en het huis te stryen van heer Jan van porr-anen in reen
ktlJqt behoudens berechting van ter.,dood veroordeelden, wel_
he lx'icle lenen bij kinderroos àverrijden van Jan porranen
Érrlle,rr vervallen, en wanneer Drlillem van oesterhout door sche_
lro,Err vein Bruesele in de hem door zijn vader vermaakte goerlolelr rlovest wordt, zal hij ook van Donghen het leenheerschap
iÉtl 'lal van pollanen overgteven behalve zekere moeren, ter _
tíl ll ltl I uslqgs;6ord zal bezitten wat van de heerlijkheid
llrrril ..t EËtn n(xl mocht erven.

lle*e akls wortl ryezegerd met de zegers van de beide oorkonders,
algrierle rlrxrl ,f611 uten Houte heer Arntsz, Jan uten Houte
hlr.rl e+ s*, r i lriller*, Roelof van Daelhem, Diederic en peter,
É'+r,É vàr lre.t hn r rpm van Duvenvoorde, pauwels van de Daesdonc,
tllelye varr rle, l{l lrrgharde, drossaard van het rand
van Breda,
lllerie* lr' Hl à+hF1 ,lan van Bursteden, Jonaes van der Erste en
Àl IË sali rlelr llgl e
,

Ve le peleutlrtt lt I I rlpg6 akt o I even nog voort
in de 2Oe eeuw.
'lalt valt Ftrialrarr lEredla) I wl I lom van Duvenvoordc (oosterhout)
,lalt tlLet lleuÈe (El I err l,Érlt ) 6111 paulus van Dac..jd()nck (Nieuw_

ItlrtttEhEr|l

facelift heeft ondergaan. De aanlelding daarvoor was het idee
voor de omslag van Bibliografle ïI het door Jan Soeterboek
bewerkte familiewapen toe te passen, zoals op de omslag van
Bibliografie I (numrner 55).
om

.

,

MlJn tekenbloed kroop waar het niet gaan kon en 1k gÍng er
eens voor ziLLen om Janrs creatle enlgzlns te stlleren. Maar
toen kwam ik in de problemen. Want stiLeren betekent voor mij:
met enkele slmpele lijnen de essentie van het oorspr<lnkelijke
ontwerp bewaren en zo mogelijk versterken.
Voor het oorspronkelljke ontwerp kwam 1k (nat.urrrl l.lk) terechl
Kees Leijten. Het familievíapen werd aangct.r'oí'Í'r:n op een
grafsteen,
in 1928 gevonden in de Ned.tlerv.Kcrk l,a (iInneken.
.j
staat rond het wapen te lr:aorrr
§ In een cirkelr?hier
leyt(begr)aven Petor vln l)nerdonck ende
3l
Jonfrou Cristlen vnn don (i;rm1r, r'rl.ln hulsfrou,
B.
r',
met haren klJnderon.tr
Daaronder is gebeiteld:
frHij sterft 1nL ,Jnor onn lrt.r.t.n M(:(:(lC ende Xf .rl

bU

In het boekje rrGeschiedenls cler p;{ltÍttrrtrl,o (ilnneken en Bavelrr,
door L. Merkelbach van Enklrulz,on l.'r,. *n A. llalJ.ema, verschenen
!n 1941 , r^rordt hiervan meldlng gt:lnrrrrkl,, mr:|. daarbij een 1l1ugtratle van C.D. Bakker.
fn een voetnoot is het faml llcwill)í)n rrlr volgt beschreven:
Itgedeeld: I, op lrcrrrtrrl l.lrr crrrr schuinkruls(Daesdonck of YpeJaar); ll, t.woo dvíarsbalken: helmteeken van J een vltrr:trl,: van ïI boven een kroon
een uitkomendc trrrtkkcnkolr. tr ( pagina 303 )
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informatie dus, maar ik werd er nlet veel wijzer
Vtn. Dat betekende dus een tocht naar de bibllotheek om enige
kcnnls op te doen op het gebied van de wapenkunde of heraldlek. Na enig studiewerk werd een aantal dlngen over heraldiek

Een heleboel

het, bewuste famlliewapen duldelijk:
als het r^rapen is rrgedeeldrr wil dat zeggen dat het 1n twee
helften is gedeeld door een verticale scheidlngslljn. Indlen het flamiliewapen van de man is gecomblneerd met dat
van de vrouw, noemt men dat een alliantie;
blj gebruik van twee helmen op het wapen (zoa1s bij een al1iantle het geval is) worden deze schuin naar elkaar toe geplaatst;
men beschouwt het wapen vanuit de positie van degene die
het wapen draagt, dus l1nks is rechts en omgekeerd;
een helmteken is een symbool boven de helm;
aan de achterzijde van helm was een zgn.dekkleed bevestlgd
ter bescherming tegen de zon. In de loop der jaren 1s dib
kleed bij wljze van versiering op steeds meer kunstzinnige
wijze in repen gesneden. Een ridder die met wapperende helmkleden kwam aangestormd moet een Lmponerend gezlcht zijn gelíeest. Van dat gegeven is in de wapenkunde een dankbaar gebruik gemaakt;
- een vtucht (met name de fraanzienderr vlucht zoals in het Daesdonck-wapen) is een van de oudste bekende helmtekenst
meesta1 van niet-adellijke personen;
- €€n brak is een kortharlge jachthond met afhangende oren.
Gebruik van een dergelijk teken 1lgt voor dc h;tncl blJ de
adel, dle immers veel jaagde (vooral om de vervellng te
verdrljven);
- een kroon als helmteken duidt op een adelll.ik oí' vrrrst.el-tjk
persoon;
- €€n helm met een kroon is volgens s<lmm1;4e lrcrrtldlr:l nlet
correct (motlverlng: men draagt t«rch «lrlk gttttn t,woo hoeden)
- ln de heral-diek heeft men e'l Hen nnman vortt'tlr gchrulkte
kl-euren: keel (rood), lazttttr (ill;rrrw), rrltrolrcl (Hroen) en
sabel (zwarL). Rege-[ is dal. Hrr'1, 1*lrr11v'o1r klcttr'<lf metaal

lÍt

"Àt

\E\
\

I

'r+
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,§

It rr.Íï *

I

rf,vtbl ett rnu.ffie.rrr,c

cc c

trlrtrl trlr Farl vrlr rht l)rerdonc en Chrisrina
tn Cr Nnl I l:l v Kerk te Ginneken.

en.,,.r .

van den C"mp

Tclcning door C D. Beltcr

-

op metaal wordt toegepilsl.. l)ilill'llílItitl. kt'1r1, rn.!n nog bont,
zoals hermelljn (gebruikl; «loot' vot'.'tl.rrll,lkr' pt:rs<lnen en de
adel) en andere soortenl
om de kfeuren in zwart-wit. l,c kttttttt'f1 |1cr1'[6111Jten zijn grafische codes afgesprokenz '/,(, worrll, lrl.lvoorheeld rood (keel
dus) door een verticale ar(:()r'lttg :rtttt14n14.rvon, een hori-zontale arcering duidt op l.azttttr oí'lrlttttw en goud wordt door

spikkels

,=,crt-lË

I

V

,lll l'crte-'r van clrrt- l),1t,:;tlrtttc:k, schepen

i=,íri tt t r ,la .
rlr.llle,1
.'Í,

ífr, ,lr,

lt e- lttt

-' | ,l / .l N, t:;:;, r ll:;(, l)()rn(j i nraad I
r.', ,ltt t,1,, I i ili ,1,, v I ttcltt te zien.

víeergegeven

;

- de rrpuntjestr, achtergroncl v«r«rr' ltnt. rtrlrlreaskruis op de
rechterhelft (links voor u drtl) rrymtrollseert het bont
de hermelljn;

van

9'

9z

r baEclrnlJvlng van de bestaande

wapens, het ttblazoenereo,,,
gobeurde door de herauten en wel- in wapenboeken. Naast
bagchrUvlngen (op grond waarvan ervaren wapentekenaars
het wapen moesten kunnen reproduceren ) zljn in de loop van
dc tlJd ook schitterende illus Lraties toegevoegd.

DERS SCHUDDEN ''

Thé

.

van Naodese.

:ii'

\

t,

In

t boek 'rDe wapens van de Nederlandschen Adeltt geschreven door J.B. Rietstap (1890) 1s de naam Daesdonck vermeld
ln de Tweede Af deling : tthlapens van den of ui tges torvenen of
nog nlet weder erkenden -adeltr, met de volgende beschrijving:
Daesdonck Meijerij van Den Bosch. rn hermelijn
een rood St. Andreaskrui_s .
he

der Camp komt wel voor, maar de beschrljving
klopt nlet met de aanduiding van het grafzerk.

De naam van

In het
Buneau

voor.

Nederlandse Ade1boek, een uitgave van het Centraal
komen geen van beide namen (meer)

voor Genealogie,

zekerheid te krijgen overr de details en de kleuren
van het ríapen werden verschilteníe instantles benaderd.
líapenboeken d1e teruggaan tot rond 1400 blijken zeer dun geleaid; 1n leder geval ben ik die in mijn naspeuringen (nog)
On meer

nlct

tegengekomen.

lltccds kwam ik uit op de door C.D. Bakker gemaakte tekening
Vln het grafzerk in de kerk van Ginneken, dezelfde die uitSrngspunt was bij de eerste versie van het wapen van de heemItUndckrlng Paulus van Daesdonck..

\''

-

;tb vurjaor as de grune malse blaoier aon de buketuine en
íkeOoskes kwame, dan begon het bij ons, jonge kèrels as
p€, het in ons bloed te kriebele. Dan wiesse me dat de
gekome was om mulders te gaon schudde. Wij , oze Jan en
, gienge dan steevast Jan van Naontjes ophale Die wies de
plakke te víijoe , r^raor mulders zabe. Naturelijk dur de
nar de Bunder! Des waor nou het naomplotje van rtPastor
straatrr staot. Vruger was da zotn smal 'vrijers drifke
de hof van Jan Martens zt ne hof, waor de looierij in
d en aon den aondere kaant de lwoods en den hof van den
Gée, Graod Martens, die toen voerman hras. Daor konde in
:norjaor oew kastannies en oer^r ekels kwijt vur rn paor
- Nou en in da strotje daor konde oer^Ie gang mar gaon
vurren af aon mee I t schudde ! Aon Jan Martes kaant stond
buketuin en aon den aandere kaant van Graote stonde
ht tege mekaore van dle elke stammekes I n mieter of anderf hoog. We nemen jeest Jan Martes koant mar, doar zulIen
;mJesten in z:-Lte. En hal nog gel{k ook, tíant ze vielen
blj bosjes uit: Onze Jan hal tn slgaore klesJe meegenome
Jan van Naontjes zotn grote platte lucifers dwoos. In de
pstste kjere haj je -m-er genog ln zLíte -t, Me schaaen er nou
uit en dan zegge-m- I t ook tegen Toon de Looler en Jo
ekes waor ze motte zL jn !
?r

In hct boek Heraldiek van Carl--Alexander von VolborLh werden

VOldOfn0c voorbeelden aangetroffen van de verschilLende
Onllfdflcn om aan de slag te kunnen. Na deze spannende
ECghË dOOn dc víereLd van tournooiridders en gegoede burgers

V€f1fu

lk

mlJ een beetje een aankomend-aspirani-amateur-

hrrrlÉlsur tn

cpe.

hBeF Éft rlr ctoor mtj vervaardigde versie bevalt. Mochten
=t ffnflJflnStn komen (wellicht uit de tezerskring van de
fn
lnlfYfn?l Élt mnpraslngen noodzaken, dan zat ft àat zeker

6ern

FË,

I

tr *A É! ltfrlt vln Glnneken ontdekte g"afzerk uit 1411
rcÉ h!È Ëf:;A€Ë€lt-wapen ls bij restauratie heraas veritroËlFr rr

1ë, neië, bende betoèterd, die motte zelf man zlen, waon ze
Bij de Looier hebbe ze rnen bukebuln rond heel den hof
'Jo Smee,
die schudt ze wel ult den tuln van dc pastoor zrnen

hudde!

tt, zeel onze Jan, ttdan gaon me za laote vllegc aon rn
lke ! rf En wij nar huls om I nen gaoten draod. Dle was ln de
rmaokerij gauw gevonde. Heln van SchlJndeJ. hlelp ons zo
de nood. rrEn erbij zienge he Ifrzeel onzen Hcln dan. Dan was
t nog een heel gefriemel eer me alle drle tntn draod aon
lp friemelpwooje hije gefrutseld. En dan man zlenge:
Iderke mulderke terd oeví geld ls op €n gao! dan toch t s
legeltr (bis bis bis!). As mrt bel hraronr WlBn drer rn
ke op gezocht en wieren de bJeesJeg er ln sedaon mee rn
r buke of eike blaoikes r En dan Iulg lerden vÍi j of me ze
orde kriebelen
volgenden dag wieren er dan voggebleolkes lngedaon.
geeten?rr trJa, want kik mar ze hebJe ze van die geestere
tt
gepoept
!
er van
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HIEUWS

UIT HET MUSEUM

OEZICHTHOUDERS

(9

)

2

de 1 0 eerste zondagen van de maand dat Paulus I Museum geoper:d
*e (Jul-i en augustus niet ) zouden we. graag een aantal leden in
Hlllen roosteren om toezLcytL te houden.
llC z«:eken voor elke zondag 2 toezlchthouders, die het bestuur
tn onze medewerker hlillen assisteren.
§faag ontvangen we een telefoontje van U indien U ons één of
ilOer zondagen wilt assisteren.
U mag zeLf de maand of t t aantal maanden bepal.en !
ËeI ons even (076 61 27 42)
Do data leest U in onze agenda.
?OE

ZÍCHTHOUDERS

3

oep voor hulp in het museum heeft ons
Jos van der Aa als eerste zl-jn medewerking toegezegd.

/oh
líee

t

UONUMENTEN

" /ni

lr,,

,

II.II{ARD IVIOUS ERELID

rloor-Kees Leijten.

lrrr rle opening van het museum van paulus van Daesdonck
Itwenr tlnrnr,d Mous op bezoek in het, museum. Hlj was er erg in
p=r.lrrlerenn.erd en schonk de meubelmakerskist van zljn vader
nrur lrel rrog ,longe museum.
Fl ll,e ::r:t,plE ?,()ndag van de maand was Gerard aanwezig op
de
:rrlrler' vnrr lrol lntrseum en vertelde er over zijn kist, het
I ltrrttrrt'tttrrttavqk nrr over al-les wat er op zolder te zien was.
llel g.et'rre,lar l1q1r lrnh,rnclelde hij met een injectiespuit 0m cle
lrlltl Hill!íil | r Vpt,rlt'l,lVr:n.
VE..| È-...liFFrrlar flq;r wnt-rl dorlr hem gerestaureerd. Orn l.,iozonrlheids! F'lËltÉt! la t161,,11,,1 l,t,t1;t 96-...;1.,rpt met zijn at:t. i v i l.r,i l,r-n in ons
llll i--E:l llli

lrr- v:lr lreearlrrll h

lronÍ'1. lr.rn 11oöer<i cJ..r, lr.rr .1r rlo jaart,Fll!:lrlÉil'iltt,. Vntt 1r; sElrlollll rr,1' lr)()/r tot, r_rrrtliri lr, lrr.n<>emen.

t;;=q',11'rl

lrr:,I;rttl;l lft.l pfrr lrr p,.rrr.rl.

STEEN EN AARDEWERK.

Mcvrouw Margreet Brok-Rombout

we tent<.1<-lnstelling.

exposeert een deel van haar

kclllektie puddingvormen.
De tentoonstelling wordt aangevuld met fotors van onze monumenten en fotors van oude wlnkels 1n Bavel, Galderr .Sl;ri.Jbeek
cn Ulvenhout.
[,lINKELS

li,r'l

t'rir

IN

lid

ffiieuwe

Van vóór 1960.
Na reproductie

tentoonstelting zoekL Paulus foto I s vítn wlnkels

kriigt U ze snel terug.
Helpt U ons?
lrllnkels uit een van onze dorpen.

.?

4

§T. -ANNAKAPEL

re

*rGll

ndhoutverWierfPau-[usCCn()psr:ltílíllnaÉ{efiBak te St . I Annakapel ui t Heusdenhcltt b .

96

Jl6//elt,a Pao/"s ioa

&es&oÍ, gt?

de afgelopen maanden werd de koli&Eie van ons mdseum flink
va.n vele personen kwamen bi-nnen.
kunnen de giften onderbrengen in de volgende deelkollekties:

itgebreid. Vele gif ten

hlef

plakboeken met krantenknipsels/bouwplan boerderij
e kranten.

De bru-rds jurk u:t
foto Kees Le ij ten

D

tn Dré

bliotheek
k Dré Drie boek voor verzarnelaars - reglement KVP set
egeld papier 6 Brabantica bouwverordening gem.Ginneken en
ve1 boekje Bond zonder naam - blad De Roerom boekje boellagens boek Kennedy ledenblad KVO - set van 16 boeken

1920

erpullen.
losa

bromfietsplaatjes Belgisch fletsplaatJe r 2 vaandelstanrds- model St.Annakapel- serie postzegels.
TROUWJUHKEN

1922 van mevrouw Slabbekoorn.

Ze

zijn in ons museum te

bewonderen.

RU PSBAND

E'ilTróffiderkzaamheden in de Dorpstraat ter ho«:gte van het
Jagthuis werd onlangs een rupsband opgegraven, achtergelaten
na de oorlog. Openbare Werken bracht het iloorlqgstulgr naar
ons museum.
AGIO

Dffiuemlctdellng van de heer H.Kreyn kwam het, museum ln het
bezlt van oniglneel oud reclamemateriaal van de Agl«:fabrleken.
Het wend gepLaatst ln onze wlnkel.
[OFFERGRAMMOFOON GEREPAREERD

Defraa1ekofferi@waarVandeVeerhetOn1an8s]1et
afweten speelu brecn dat het een rieve lust is.
Ons lid kl<lkkemaker Jan van den Berg heeft het apparaat voor
ons r^reer keurlg ln Orde gemaakt.
Bedankt Jan.

votionalia
armbanden met hrapen

Eucharistische Garde - bldprentJe-beeldJe
- ?ozenkransen calvaire communieprentJe - 6 Marlaldjes Koning uit Kerststal 2 scapulieres 3 krulsbeeln - H.Hartbeeld 2 wijwatervaatjes.

§I. Eloy

ectra
efI^Ietse

,hrlngskap

hoogtezon H.Hartlampje - zakLantaarn met venduisi solatoren - broodrooster.

to-archief

to van politiebureau Kerktoren - oude
laatjes voor toverlantaarn.

ffin."rre -

eflLeerschaar- tondeuzes

-

fo to t rr. proJ ekÈie

gcheenbakjes -aanzet-

teen papierhouder poederbus waterbug Lder

-

soheermessen.

t-effiàilIe emmer met deksel - sntJ hronenmolen - geborduurde
,lbesJes voor kastplanken - blaker - groot en klein petroleumttel - schoenborstelbakje.

99
9o

doorloq Iï

Kledlng
Oorwarmers

- hoedendoos - z trouwjurken lgzo en 1922 - 6 blauw
gerulte lappen Z slaapmutsen
_ stroken íwart
- damasten
onderrok - baaien rok 5 witte nachthemden kant
5 babyjurkJes broekklem.
.,.

Koninklijk Huls

eatrix

herdenkingskrui_kj

e.

Kuns L

Enkele gravures

ffi68
waterpomp -

- enkele landschapschilderijtjes.

- gaslamp mer losse kousjes -

kapmessen.

Museumtuin

fïaggemasE.
OudheÍdkamer

ffiffi-5daètijk

-

stroken borduurwerk _ vazen _ lampetstel.

PrentenboeX-G communie

mi-ssaal prentenboek Kinderbiecht.

Schilder

butiekaarten leerlingenboekjes meerdere boeken
rtKiik:t (oorlogsvoorlichting) - US field ration stuk
Ie*.
$band - kogelhulzen - noodrantsoenen foto t s uit oorlog
tphster - map illega1e bladen - strooib'iljetten stamkaariii* persoonsbewijs - kranten uit oorlog.
el van Sinkel
àJes tabak - doosJes sigaren - pak pijptabak - suikerschep iie snoepjesdoos - k3artJes naaigaren - boekJe reisgarnltuur kJesblik - reclamemateriaal Agio sigarendozen Agio
-ster-lucifers - allerlel sigarenblikken veel blikwerk L met vuursteentjes - veel voorraadblikken pakken aardapllaetmeel - sigarenblok.
schenkers hraren: Mw, dhr of de familie
.Bax, Mv Boesschoten, L vd Brink, J Constant Rebeceuer
' Denee, P v Disseldorp, G Godrie-v Gils, Mevr Graumans,
Gulinski, Mw Huybregts-Janssens , Kees Jansen, fam Jansen,
Janssens, J v Kaam, H Krein, H Knibberer , R Koopmans, R
yer. W Langen, P Lindhout, C Lips, N v Loenhout, J Meeuwisn, J tÈl§sen GMous, JvNispen, BNous, LNouwens, Paters
Harten, H Platzbeecker, P Reinaarts, J Rethans, W Savelsrgh, C v Schendel, Mw Slabbekoorn, A vd Schoot, P Snepvangers,
TlJs, J TeirlÍnck, J Vervaert, J Vlsser, L vd I'Iouw.

@er.
School

Diverse schoolboekjes - doos breukschlJven breukenbord
rekenboekjes leesboekJes _ zangboekJes - -6 schoofplaten.

IN STEEN EN AARDEWERK.
r Kees Leijten.

NUMENTEN

Serviesgoed

Fruitschaaltjes van oud glas.

Timmerman

@jmklemmen

deurgrendel

deurknop.

V,erenigingsleven
eën
Volkskuns

@

t

BKB

spreuk in stro.

Woreldoorloc ï
Armllnt comlté Refugies

.

maandblad Jong wacht.

dag 5 februarj. opent Paurus van Daesdonck een nieuwe tennstelling onder de naam trMonumenten ln Steen en Aardewerkrr.
greet Brok-Rombout exposeert 1n de staï van ons museum met
deel van haar grote collectle puddlngvormen.
L Brok is een verwoed ve?zamelaar van deze producten
e" uit' de aardewerkfabrlek ult Maastricht kwamen.
namen Regout, Sphinks en Maestricht z: jn wereldberoemd.
rgreet toont een 75-tal van deze prachtige aardewerkprodukD.

de wand exposeert Pau1us de foto t s van alle Rijksmonumenln onze gemeente. Ook foto t s van zo mogel{k aIle winkelë§ r die er vroeger hraren ln Bavel , Galder en Ulvenhout.
umenten van steen aan de wand, van aardehrerk tn de vitrineten.

VAN PAULUS

100

t lnformatieblad voor de leden van de heemkundekring rtPaulus van Daesdonckr !e
tnneken. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. Het
hlJnt vUf maal per jaar en geeft naast veel infonnatÍe voor de leden ook vele
biJzonderheden en sall-lante detaÍIs uit de geschiedenls van de vroegere Heerld GÍnneken en Bavel,, de gemeente Glnneken en Bavel en de gemeente Nieuví: C. J. M. Leij ten en J . C. van der tíesterlaken
:Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27

1C

1c-adres
kenlng

:ïr. B. Dusseldorp

42

:C.J.M. Leijten

:Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34
r52.18. 33. 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck

terlaat
cntng

237

. 3.
1

31

1

t.

n.

88

v. Paulus van Daesdonck

lnis tratie

van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB ULvenhout.

van Riel ( * 1914 )
voor winkel- J .v. Ri eL-tulartens ( lg2 S )
Dorpstraat 59 ( hoek Bladerstraat )
foto Jan Tzssers
Anneke

dekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1 . Het
de 1 e zondag van de maand van 1 4.00 1 7. 00 uur en elke woensdagvan 1 4.00 1 6.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie

0p zondag 5 februari 1995 opent Paulus van Daesdonck weer

een

nieuwe tentoonstelling in zljn museum.
ïn de vitrinekasten exposeert de kring een honderdtal prachtige puddlngvormen en aan de wanden opnieuw een fclto-tentoonr

Voor de foto-tentoonstelllng zoekL de heemkundekring fotors
van de winkels en winkeltjes die in de eerste helft van deze
eeuw in onze dorpen Bavel-, Gafder en Ulvenhout te vinden warcn.
We kennen al1en die kleine kruidenierszaakjes, dat hoekwinkelt..je, het, kl-eine winkeltje buitenaf .
WIr: l"rccf t,

er nog een foto van in ztJn foto-album ztLten?
t de kring die enkele weken.
tl k r' | .lg l, cle foto daarna weer onbeschadigd terug .
tl kurrl, rltt fot,o afgeven op het museum (Pennendijk 1 ) .

(lr',-r,-r14

I

Parr I rr;r

geopend

ln

het, museum op werkdagen van 8. 30

ccn

viln l);rrtndclnck rekent graag op

ur^I medewerki ng.

t,arÍs
2e secretaris

sec re

il,i,|. Meeren
l. J . M. LulJ ten
.H. Grauwmans

penningmees

ter

2e penningmeester
technisch koördinator
medew. GaLder/Strljbeek

rM. Venkooijen
CATIES

tenboekj e
l{o1en trDe Korenbloemtl
130 Jaar Mariaschool
KorenmolentrDe Hooprr

Drle

eeuwen

kerk in

Van Glnneken

tot

Ulvenhout,
Nieuw-Ginneken

Drlekwarteeuw Constantia
Devld Tomkins

100 Jaar school Gal-der
Vcldnamen 1-25 ( 1 983-1 98e)

Ctrnaval in Oud en Nieuw-Ginneken

Blbllografle I

líltte Wolk en Anneville(1e dr. )
llrndeLen in Stri j beek
I(grken Ín Bavel
llendelen in Ulvenhout (CalIot )
HCt Mastbos en het werk van houtvester
Tugsen

Vln Schermbeek
DC Gtnnekensche Tramweg MaatschapplJ

?ussen I,Il tte WoIk en Annev1lle ( 4e dr . )

Blbllografie II

uI'l'lll'[l/\Al.i tltt
Boosl'rclrl llr (!r!n rlttlrlrel kwaad
als Ltt:1. olt(l(!l' ,'lr lr i ,itr V;11 vr iendSChap gaat,.

TSCHAP

1

voorzl t ter
vice-vo orzítter

t' v Dors t
l, Langen

I^IINKELS GEZOCHT

ste11ing.

ls

6 . 30

uur.

1

gg3

1

gg4

199t1

992
1992

1

1
1
1

993

992

gg3

J.M.E.M. Jespens (ultverkocht)

J.C. van der
C.

J.

Westenlaken

M. LelJ ten

H.J. Dlrven,

K,A.H.W.Leenders e.d.

Dr. J. L. M. de Lepper

H. J. Dirven , J . C. v. d .lrlesterlaken
J. C. en R. v. d . Westerlaken

Drs. H.J.C. Verhoeven (B.v.P.
A.M.M. VerkoolJen

Ir.

39)
44)

€.8. (8.v. P.

Chr. Bulks

Brleven van Paulus ( 46 )
Marlëtte Beugels en K. LelJ ten ( B. v. P. 55 )
J.M.E.M. Jespers (ulfverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs.H. Verhoeven

Dr. C.S,M. Rademaker SS.CC.
ïr, W. J. Bonekamp, M. P. C. Scheepers
A.

J. Splerlngs

P.v.d .

J . M. E.

Vgn €.9.
M. Jespers

K. LelJten (B.v.P.

101)

tot 31 augustus.
t diverse heemactiviteiten, lezlng€D r tentoonstelllngen en excursies geeft de
hct tlJdschrlft rrBrleven van Paulusfl uLt. Het lldmaatschap van de Kring geldt
hct gehele gezin en bedraagt voor het venenlgtngsJaar 1994-1995 Í 25,- per jaar.

VOranÍgingsjaar van de heemkundekrlng loopt van 1 september

