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beschri-jft de schllderijen van de Kleine rJpelaar,
zoals die hangen op ons gemeentehuis. Een stuk historie op
Ad Jansen

vier
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Gebr. Graaumans b.v.

Met de tentoonstelling "Op en om de Grens'r werd door Paulus
van Daesdonck een interessant onderwerp aangesneden dat
duidel-ijk leeft in ons heem.
Geografisch, historisch, economi-sch en genealogisch zijn er
vele bindingen tussen de bevolking van de gemeenten Hoogstrat,en en Nieuw-Ginneken. Dat maakt de tentoonstelling zo

Rabobank

doeken.
Vanzel-fsprekend zijn ook jaarvergadering en contributie
onderwerpen 1n deze nieuwe ftBrieven van Paulusrt.
Want ook de jaarvergadering, de 20e in de rij, werd dit jaar
gehouden aan de zuidelijke zijde van de
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Nieuw-Ginneken, 15 Wijnmaand 1995.

Een drukke start van het 21e verenigingsjaar.
Op 31 oktober zal Pau1us met ziJn tram aanwezlg

zijn bij

het vaststellen van de definltleve grens tussen Be1gië en

Ne-

derland in Baarle-Nassau en -Hertog.
0p maandag 20 november zaL de journalist PauI Spapens U meer
komen vertellen over de grens en het onvermijdelijke smokkelen.
líe verwachten U ook dan weer in grote getalen in de lazan-

ferie.

Beste Heemvrlenden,

Ik wens U allen een goed vereniglngsjaar toe meb onze eigen
heemkundekring.

verenlgingsjaar dient zich aan, het eenentwintigste.
zijn met een drietal activiteiten van start gegaan, die
zich aIle drie in een grote belangstelling mochten verheugen.
Zondag 3 september opende voorzitter Jan van der Ííesterlaken
een tentoonstelling in ons museum onder de titel rrOp en Orn

Met vniendelijke groet,
Namens het bestuur van de heemkundekring Pau1us van Daesdonck.

Een nieuw

We

de Grenstr.
Het was een gezelllge drukte van de komende en gaande belang-

stellende die middag.
Prachtige kaarten, vele fotofs van op en om de grens, officiele stukken uit de tijd van de Belgische Onafhankelijksheidsoorlog en vele grote en kleine voorwerpen bieden ons een
boeiend overzicht aan van het leven op en om de grens.
Op maandag 4 september ging de.twintigste jaarvergadering
met bijna 100 belangstellenden accoord met de eerste contributieverhoging sinds 20 jaar.
ïedereen begreep dat de verhoging van porto- en drukkosten
alsmede de zor9 voor onze schitterende heemkundige collectie
geld kost.
Na de jaarvergadering vertelde Pater Capucijn J.ïheuns op een
gezellige en boeiende wijze het verhaal over rrZiJnrr Meersel-

Dreef.
Zaberdag 9 september, Open Monumentendag, nelmen niet mi.nder
dan zestig belangstellenden deel aan onze (ftets-) tocht
langs enkele monumenten, die niet vaak te zien zijn.
Het boerderijtje waar eens Sjoke Jansen woonde in Grazen
de pocrrt van het oude slotje Daesdonck werden bezocht.
Wim Langen voerde ons over fraale fietspaden langs de mooiste
plekjes in onze gemeente.
Ook in het museum hras het druk deze dag.
Oud-burgemeester Peter van de Velden bezocht met 60 leden
van de heemkundekring Rosmalen rs morgens het museum, terwijl de Nederlandse douane van Hazeldonk om 17.00 uur de
gast was van Paulus.

Vice-voorzitter.

Geschiedenis van Noord-Brabant V96

-r

996

Begln januari 1996 za7- het eerste deel verschijnen van
Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996, onder redactie van prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.
Dit standaardwerk zal 3 gebonden delen omvatten (ca.450 bl'z.
per deel) en is rijk geÍI1ustreerd, zowel in kleur a1s in

zwart-wit.

Het werd geschreven door 36 auteurs in opdracht van het
Provinclaal Bestuur.
De prijs voor de drie delen tezamen zal minstens f 1B0rgaan bedragen, losse delen minimaal Í 70rVoor historisch geÍnteresseerden bestaat echter het bljzondere aanbod dat men, hranneer men voor 1 januari 1996
de drle delen bestelt, deze kan verkrijgen voor J 150,-;
f 50,- per deel (p1us Í 5,- verzend- en adminisLratie
kosten ) .
Bovendien kan, indien deze voorintekenaren dit wensen,
hun naam en r^roonplaats opgenomen worden in deel III.
Voor leden van onze heemkundekrlng ligt een prospectus
met intekenformulier klaar in ons museum.

AGENDA
september

1

Begin 21e Verenlgingsjaa?.

3 Museum

4
9

open.

Opening van de nieuwe tentoonstelling: t'Op en
Om de Grenstr.
20e Jaarvergadering bij de paters in MeerselDreef.
Open Monumentendag.

Fietstocht naar Grazen
donck.

30

oktober

1

15

november

december

te Oirschot

poort van Daes-

Brieven van Paulus

1. Voorzitter

4

It

uur

de

ïn zljn openlngswoord schenkt hlj speciaal aandacht aan:
50 jaar Bevrijding, dat we elnd 1994 gevierd hebben.
- Uitgave van de 100e Brieven van Paulus.
20 jarig bestaan van de vereniging.
Het
verkrijgen van het museum in erfpacht.
- De op 3 september geopende tentoonstelling 0p en Om de

106

Grens.

notulen van de vorlge algemene jaarvergadering op
19 september 1994, welke gepubliceerd hraren ln de Brieven
van Paulus nummer 102 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

2. De

open.

secretaris leest het verslag van de activlteiten van
het afgelopen verenigingsjaar voor.
Ook dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

3. De

open.

Muziek uit Bergeljk.
Schatten bij Paulus Vïï

4. De pennlngmeester

Museum open.

Opening tentoonstelling

Van der Westerlaken opent om 20.15

vergadering.

Brieven van Paulus 107.

7 Museum

}4EERSELDREEF.

door Jan van Dorst, secretaris.

Museum open.

3 Museum

,28

:

financieel beleid.

rrDuiven houden als

hobbyrr.

15 Brieven van Paulus 108.
maart

N

TE

*

onzichtbare lijn met grote gevolgenrr, lezing door Paul Spapens.
Fazanterie 20.15 uur.

15

februari

Volkskundedag

en de

NOTULEN VAN DE 2OE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DE
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK, GEHOUDEN OP

5 Museum open.
20 rrDe Grens een

15

januari

5

1995/1996 (86)

legt verantwoording af over het

gevoerde

heer Chr.Christlanen, die samen met de heer H. Frijters zltting had in de kascommissie, deelt mede, dat aIle
stukken en bescheiden inorde bevonden hraren en stelt de
vergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen.
De vergadering neemt dit advies over.

5. De

3 Museum open.
11 Lezing
22 Studiedag Landschapsgeschiedenis Olrschot *

voorzilter dankt de heer Chr.Christianen, die aftreedt
a1s lid van de kascommlssie. De heer Bob Zwijnenbur"g.uit
Bavel neemt samen met de heer Harry Frijters zitting. in

7. De

Activiteiten van de Stjchting Brabants Heem,
waaraan ook U kunt deeLnemen.
Ilet museum ls geopendi
eLke eerste zondag van de maand 14.00 77.00 uur
(niet in juLi en augustus)
elke woensdagmiddag 14.00 16.00 uur ( behalve
augustus )
op verzoek ( tel. 076-5 .61.27 .42 )

o

6.

De penningmeester

legt de begroting voor het vereni-

gingsJaar 1995-1996 voor.

7

6

JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING- .PAULUS VAN DAESTE NIEUW-GINNEKEN OVER HET VERENIGINGSJAAR

Daar diverse kosten stijgen, waaronder drukwerk en porto,
stelt hfj voor de contributie met f 5r- te verhogen. Dlt
is de eerste verhoging in 20 jaar
Na diverse suggestles van aanwezi-gen, keurt de vergadering
de begroting en de daarbij behorende contributieverhoging
itoorr

DONCK

1994

ffi"

J

heren Jan Grauwmans en Wlm Langen treden volgens rooster af. Daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend en beide
heren zich herkiesbaar hebben gesteld, worden zij bij ac-

B. De

clamatie herkozen.

voorzitter maakt bekend, dat voor het volgende verenigingsjaar de volgende activiteiten gepland zljn.
3 september is de tentoonstelling ttOp en Orn de Grens'f ge-

10. De

opend.

4 september de jaarvergadering met na de pauze een lez1ng
door pater Teuns.
9 september ter gelegenheid van Open Monumentendag organiseren we een fietstocht naar het boerderrjtje van sjoke
op Grazen en naar de poort van Daesdonck.
20 november Lezing door Paul Spapens over ttDe Grensil.
15 januari Optreden van I t Muziek ult Bergeyk.
28 januari Schatten bij Paulus.
4 februari Opening van de'tentoonsterring Duivenklokken.
11 maart Lezing door de heer Heestermans(De stem) over dialecten.
mei Fietsexcursie.

1. Tljdens de rondvraag worden nog vragen gesteld over de exploitatie van de tram en de verzekering van de daarblj behorende paarden.

De heer Vissers wordt nog bedankt voor de foto van de oude
van de Stad Lourdes in Meerseldreef .

ge.boutíen

12.

Dorsr.

.
t

1

1995

Om ongeveer 21.15 uur sluit de voorzLtter de vergadering,
hlj':.maakt zodoende ptr aats voor pater Teuns, dle na een
korte pauze een rezing zal verzorgen over klooster en
tuin van de paters in Meerseldreef.

4 september opende burgemeester Van der Velden de tentoonstelling [Nieuw-Ginneken in de tweede were].doorIogrr.
Dit was de laatste maa1, dat de heer Van der Velden 1n zijn
hoedanigheid van burgemeester van Nleuw-Ginneken een opening
in het museum zou verrichten.
Bij deze gelegenheid sprak hij grote waarderlng uit voor
datgene, wat de heemkundekring voor de gemeenschap doet en
in de loop der jaren tot stand heeft weten te brengen.
De expositie bevatte meer dan 100 fotors, ondergrondse
literaLuur, verduisteringslampen, helmen, distrlbutlebonnen,
boeken en dergelijke. Verder vlaren een aantal schllderijen
tentoongesteld van Maria van den Dungen-van Dijck.
Op

Ter gelegenheid van 50 jaar bevrijdlng had onze vereniging
op Open Monumentendag een fietstocht georganiseerd langs
monumenten ter nagedachtenis aan slachtoffers van de tweede
wereldoorlog.
De volgende monumenten hebben we bezocht:.
Het Pcols monument in Bavel, het oorlogsmonument in Ulvenhout, daarna zijn lre gereden naar de Vloelweide, waar de
voormalig koerierster Mevr. Goossens-v.d. Sande ons verslag
heeft gedaan van hetgeen zich in en rond de boswachterswoning van de familie Neefs heeft afgespeeld.
Tot slot zljn we gereden naar het monument aan de Galderseweg.

Onze 19e Algemene Jaarvergadering hebben we gehouden op 19
september in zaal- Bruininks te Bave1.
Tijdens deze vergadering werd aan de vlce-voorzitter Kees
Leijten de honderdsle uitgave van de ttBrj-even van Paulustt
overhandigd door voorzitter Jan van der Víesterlaken.
Ook t,ijdens deze vergaderlng werd Gerard Mous tot ere-Ild
benoemd.

Onder de pauze kregen we het traditionele worstebrood.
trad op MuzemarL. Hij vermaakte het publiek met
kleine conferences, oude 11edjes, moderne liedjes en liedjes
van eigen makelij.
Na de pauze

Het

museum hras

op 2 oktober open.

I

9

Brleven 101, Bibliografie verscheen op 15 oktober.
Van 22-29 oktober exposeerde onze vereniging

huis ter gelegenheld van 50 jaar bevrijding.

0p 6 november was het

in het

17 februari was een gedenkwaardige dag voor onze kring.
0p dle dag verkreeg Stlchting Paulusr Museum het museum met de
daarbij behorende gnond in arfpacht.
Voor deze bijzondere gelegenheid was notaris Berendsen naar

gemeente-

museum geopend.

het

Eric Dolne/verzorgde op 14 november een lezing met diats
over

monumenten.

Hij liet ons zien waar bij restauratle van monumenten
rekenlng mee moet worden gehouden en wat er allemaal ver-

t

museum gekomen.

De akte werd namens de gemeente ondertekend door burgemees,ler
Mevr. A. Bax-Broeckaert en namens de Stlchting PaulustMuse-um
door voorzitter Van der Westerlaken en secretaris Van Dorst,.

5 maart was het

keerd kan gaan.

Op

Het museum r^ras op 4 december geopend.

0p verzoekivan Paulus kwam notaris Dierckxsens op 13 maart
naar de Fazanterie.
Hij verzorgde een lezing over het notariaat en de notariele

De Brieven van Paulus nummer 102 verscheen op 15 december.

Niet op Nieuwjaarsdag maar op 8 januarl was het museum
open. Burgemeester Mevr. A. Bax-Broeckaert was naar het museum
gekomen om het oude klokke-uurwerk, dat door de paters van
Meersel-Dreef werd geschonken, in werklng te stelIen.
De staande klok, die we in langdurig brulkleen kregen van
de st.Laurentiusparochie te ulvenhouL stuurt het uurwerk.

museum open.

archieven.

Notariele archieven bleken niet alleen inieressant
boomonderzoek, maar ook voor Heemkundekringen.
Het

museum hras open

op 2

bij

stam-

april.

0p 16 januari was het pubriek in grote getalenaanwezig op de
traditionele liedJesavond van Paulus.
Deze avond werd verzorgd door de groep,,Klank en Vreugd'l De
groep maakte er een hrare show var1.
De aanwezlgen hebben lreer geweldig genoten.

0p 3 april vierden we de twintigste verjaardag van Paulus met
een avond over onze Nieuwglnnekense Rijksmonumenten.
Guus Rombouts en Jan Jonk tracteerden ons op prachtige diats
van onze kerken, kapellen, dorpshuizen, boerderijen en molens.
Na het worstebrood liet Astrid Hogerheijde ons genieten van
één van haar vele films, D.1. het restaureren van het museum
aan de Pennendijk en de festiviteiten, die blj de opening

Gezellig druk was het, op zondag 29 Januari in de Pekhoeve,
toen Paulus voor de zesde maar ttschatten blj Paulusrt organi-

De sponsors van ons museum hraren op 7

seerde.

Viif taxateurs hlaren aanhrezig om de meegebrachte ttkostbaarhedentl
te taxeren. Het duurste was een schilderij, r^raarvan de waarde
werd geschat op f 10.000,-.
0p 5 februari werd er in het museum een nieuwe tentoonstelling
geopend met als tit,el: trMonumenten in aardewerk en steentt.
Margreet Brok-Rombaut stelde een deel van haar colrectie
puddingvormen tentoon. Deze expositie werd aangevuld met
puddingvormen, welke in het bezit van ilPaulustr vJaren.
Als tegenhanger met het speelse van de puddingvormen, hingen
aan de wanden fotots van Rijks- en Gemeente-monumenten in
onze gemeente.
Brieven i03 verscheen op 15 februari.

plaats

vonden.

aprll te gast in

ons

museum.

het klooster in de Kloosterstraat 1n Bavel
verlaten en zich vestigen aan de Lange vore. orndat het kloosLer zrjn bestemming gaat verliezen, daar hierin het sociaal
cultureel centrum za1 worden gevestigd, had het bestuur van
Paulus het plan opgevat om de geschiedenis van het kLooster
en haar bewoners op schrift te stellen.
Met behulp van de zusters en Ad Vermeeren kregen we voldoende
stof blj elkaar om de Brieven nummer 104 te vul1en.
Het eerste exemplaar van deze *Bri-even van paulustt werd op zo
april aan de zusters aangeboden.
De zusters gaan

Dr. Frans Govers vertelde op 24 april zijn verhaal over
pilotenhulp

in

de tweede wereldoorlog.

de

10
Een activiteit, die
maar weinig piloten
bli.iken te hebben.

11

veel slachtoffers heeft geëist en hraarvan
het ulteinderijke doel Engerand bereikt

onze bestuursleden Jan van der lrresterlaken en !'Iim Langen
werden ter gelegenheid van Koninginnedag door de koningin
onderscheiden met een eremedaille verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau.
Burgemeesten Mevrouw A.Bax=Broeckaert reikte de onderschel-

ding
Het

uit.

museum vJas

open op 7 meÍ en 4 Juni.

0p 31 augustus eindigde het twintigste verenigingsjaar.
i

Het aantal leden van onze heemkundekring bedroeg op 1 september 1994 z ,599.
In'de loop van het lopende yenenigingsJaar konden we de
volgende nleuwe.,leden inschrljven:
P. A. A. Gooyaers
A. Oomen

J . H. A. Heesterrnans
J . H. Voeten
R.M. Bl1son

J. Slmons

Mr.A.I.M.Berendse
R.

Vacher

H.Martens
J. Jonk

Pater J.Peters,
Mr.M.Broers
C.

Basllaansen

L. Ko1en

J. Lastdrager

rs Michielsgestel A.C.M.Meeren

Ulvenhout
Ulvenhout
Ulvenhout
Breda
'
Bavel
Breda
Breda
Breda
Bavel
Ulvenhout
Breda
Bavel
Bavel

Dongen

K.SulJkerbulJk
Éavel
RlJksd.Mon. Zorg,
Zelst
tí.Hoeve-v.d.Wansum Ulvenhout
J.Hermans
Meerle
A.van den Broek
Ulvenhout
A.Bax-Broeckaert
Chaarn
H.van der Zànden
Bavel
A.Goos
Ulvenhout
Pater N.Verkooyen
VughÈ
F.Schuurmans
Bavel
H.van der Vegt
Ulvenhout

J.v.SteiJn-Haagschoten

Breda

P.Th.Grtinde mann-Beemer Bavel

BaVè1

.ANJ ER FOND S

ïlij hebben van het Anjerfonds Noord-Brabant een biJdrage ontvangen inzake de restauratlekosten van onze tram.
I'lij ziJn hen hiervoor erg dankbaar.
Mede dank zij deze bijdrage en het enorme enthousiasme van
een aantal vrijwilligers 1s onze tram een waar pronkstuk geworden. líij bevelen onze leden de jaarlljkse collecte voc:"
bovengenoemde fonds dan ook van harte aan.

DE GESCHIEDENTS VAN HET KÏ.IOOSTER VAN MEERSELDREEF
YERTELD DOOR PATER J. THEUNS, OFMCAP.

door Anneke Oomes-van den Berg.

Aan het begin van het 21sb,e verenigingsjaar van onze hqemkundekring, hraarin het thema "grenstt centraal staat, wend de eerste

lezlng gegeven

in

België.

jaarvergaderlng werd dltmaal gehouden blj de paters van
Meersel-Dreef op maandag 4 september 1995.
De bakker van Meersel-Dreef trakteerde de leden van paulus op
een appelflap tiJdens de pauze. Zoals gewoonlijk werd na de
pauze overgegaan op een luchtlger ondervíerp.
Dltmaal vertelde pater J. Theuns ons iets over het ontstaan van
het klooster en de bljbehorende tuinen. Pater Theuns heeft over
dit ondenerp een boek geschreven dat inmlddels is ultverkocht.
Datgene dat hij heeft beschreven, weet h1j op een boeiende
manier te vertellen.
De

De geschiedenls van

het klooster.

Pater Theuns begon zÍ-jn relaas ln het Jaar 1687, toen de
Nederlander Johannes de líijze, bewoner van het kasteeltje
Grimhuysen ln ulvenhout, een kerk l1et bouwen 1n Meersel
(Be1gië1. Deze kathotleke kerk/klooster werd gebouwd voor de
Nederlanders voor w1e het ln eigen land niet meer mogelijk
vías een katholieke dienst, blj te wonen zonder daarvoor geldelijk te worden beboet door de heersende Ca1vlnisten. De kerk
viel onder de Bisschop van Antwerpen d1e dan ook regelmatig
naar Meersel kwam om b.v. het vormsel toe te dlenen.
De bouwer van de kerk had een harfbroer die pater capucijn
vJas. Daarom werd er een Capucijner-klooster gebouwd. rn 1838
rnaakten de paters Capucijnen plaats voor de paters Trappisten.
Deze zijn echter later naar Acher verhuisd naar de Abdij de
Achelse Kluis.
ïn 1864 zijn de paters capucijnen terug gekeerd. Arle grond
en gebouwen hraren echter onteigend. Ene juffrouw Roelofsen
heeft het domein terug gekocht voor de paters.
De

Dreef

is

ontstaan naar aanleiding van de enorme berang-

stelling voor het klooster op Meersel. De vele

bezoekers

gingen dwars over de landerijen naar de kerk. uiteraard
víaren de landeigenaren hier niet blij mee.

15

dle van oorsprong van de Kaapverdische eilanden komen
voor bedevaart ter ere van OLV van Fatima, hoewel die niet
terug te vinden is 1n de buin van het Klooster.
Met de meeste van deze bedevaarten hebben de paters geen
bemoeienis omdat men a11een de kerk beschikbaar hoeft te
stellen voor een kerkdiensl die meestal geleid wordt door
een zeLf meegebrachte priester.

mensen

De toekomst van het klooster.
in de meeste kloosters loopl het aantal paters hard
terug. Er zijn nauwelijks nog nieuw intredenden. Ook de paters capucijnen in Meersel-Dreef hebben hier last van. Mondiaal gezien zijn er echter geen problemen want bijvoorbeeld
1n Polen, Zaíre en Zuid-Amerlka is de aanwas nog groot.
Pater ïheuns kan zLch dan ook niet voorstellen dat er in de
toekomst geen pat,ers meer in het klooster zulIen !.ronen.
Het zou ook wel heel vreemd zijn, geen paLers in MeerselDreef want zonder de paters had Meersel-Dreef nlet eens beZoaLs

/, t'
,.fu SrctsenS
Er werd dan ook besloten een dreef aan te leggen. Aan
dreef werden later steeds meer huizen gebouwd.

deze

De geschiedenls van de Marlagrot.

rn 1892 ging de vraamse Provlnclaal van de capucijners, Pater
Jan Baptist Rutten van Meerle,.op reis naar een van hun
missiegebieden 1n Pakistan. trta6ij Kreta kwam zljn schip ech-

ten in noodhreer terecht.
Hij heeft toen de beloft,e gedaan een kapel in de Himalaya
te bouwen ter ere van Mari-a, mocht hij de bootreis overleven.
Hij kwam ongeschonden in pakistan aan maar het is daar niet
toegestaan om beelden te plaatsen. Hrj kon derhalve zijn belofte niet nakomen.
Hij kende echter he! Klooster in Meersel-Dreef en wist ook
van de grote tuinen. Hij besloot zijn belofte in te lossen
bij zíjn terugkeer 1n België door daar een grot ter ere van
Maria te bouwen.
sindsdien werd de tuin steeds verder volgebouwd, met staties
en een'krulsweg, de st.Antoniuskapel etc. En hoewel de paters de kerk en de tuinen niet commercieel uitbaten trekken
ze nog steeds gigantisch veel mensen. E1k weekend komen en
zotn 3000 mensen die een van de 7 missen bijwonen en daarnaast komen er ook veel dagjesmensen. zotn 120 à 130 keer per
jaar vinden er georganlseerde bedevaarten plaats. De paters
zijn namelijk heel tolerant. zo komen er aI jaren groepen met

staan.
Ze horen bij elkaar!

'fi-
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BAVEL IN OUDE ANSICHTEN.
door Kees Leijten.

'<-

ONECHTE LETTERV{OORDEN

oor Kees Leijten.

TN DE 2é

íoh Ja, ?.os eo s
VÍERELDOORLOG.

0p de lagere school leerden we de betekenis van een aantar.
afkorting€h, bijvoorbeeld N.S. , K. L.M. en B.B.A.
Later leerden we er meer kennen, ook de zogenaamde letterwoorden zoals Daf, Nac en Bene1ux.
In de tweede wereldoorlog werden bestaande woorden of
letterwoorden op een nieuwe wljze verklaard.
Een klelne vorm van verzeL.
Kees Cornelissen uit Eerse1 startte onlangs in trDe Rosdoektt,
een uitgave van de heemkundige studiekring "De Acht zal,ighedenrr een onderzoek.
Zijn vraag is KeÉ U er meer?
ozo
:Oranje Zal Qverwinnen.
(NSB-ers zelden: Oranje gal endergaan)
Edah

:Eerste §oIk gan

gitler.

Best :BIiJf altljd legen Adolf,
Eriif E-ngelanE steeEs trouw.
Zijn onderzoek is ook vooi:.ons lnteressant.
wellicht kent u andere onechte letterwoorden uit 't verzet.
Misschien zijn er hier bekend, die in oost-Brabant onbekend
Bata

zijn.

Deel ze ons mee.
Wij houden de heer Cornelissen en U op de hoogte.

Mef een korte toespraak van samensteller Ad Jansen en een
vriendelijke reactie van burgemeester Anne Bax-Broeckaert
1s op donderdag 24 augustus het derde boekJe verschenen van
onze dorpen in oude Ansichten.
Burgemeester Bax kreeg het eerste exemplaar aangeboden en
was daar zichtbaar mee in haar schik.
Ín 1975 schreef Jac Jespers zijn t'Nieuw-Ginneken in Oude
ansichtentf .
Twintig jaar later verscheen bij dezelfde uitgever ttUlvenhout in oude Ansichtenrr, geschreven door Ad Jansen, de amateur-historicus, die mede op verzoek van oud-burgemeester
Peter van der Velden nu Bavel aan de serie toevoegde

Het werk van Ad Jansen:-is een boeiende wandeling door Bavel
ondersteund door een twintigtal echte ansichten en 56 fo-

tors. Van het dorp Bavel zijn nlet zoveel ansichtkaarten
bekend. Ulvenhout is alt,ijd toeristischer geweest.
De meeste ansichtkaarten zljn uitgegeven door A.Jansen-Kin.

begint bij een foto van het oude
seminarie rJpelaar, dat op het eind van de oorlog in vlammen

De wandeling door Bavel

opging.

of Bredanaars herinnert zich
1880 gebouwd cafeetje, dat sinds
1942:LoL de gemeente Breda behoort?

En wie van de oude Bavelaars

nlef de Hellige Tap, een in

De Laarhovense Hoeve dankt vorgens de historlcl van paurus van
zljn naam aan de cornet Jacques Ia Horne, die de

Daesdonck

boerderij ín 1647 verkocht.
l'Iaarschijnlijk heeft de volksmond er Laarhoven van gemaakt,
een uit de omgeving van Den Bosch komende familie die zich
omstreeks 1715 in onze contreien vestlgde.

Het wegkruis dat thans aan de deken Dr.Dirckxweg staat stond
eens aan de Kluisstraat.
0p deze foto ult de collectie van Paulus van Daesdonck staan
een aanfal mensen, die voor de oude Bavelaars vast en zeker
nog herkenbaar zijn.
Weet U

wie het zLjn?

Vanuit de Seminarieweg wandelt Ad Jansen verder naar de kom
van het dorp Bavel, waar hij aI vertellend vele leuke plaat-

jes laat zíen.
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DE KLOK VAN PAULUS.

door Kees Leijten.

0p feesteLijke wljze werd op 8 januari 1995 de torenkl-ok in
het museum in gebruik genomen, Het uurwerk, afkomstig van de
paters uit Meerseldreef was keurig gerestaureerd door Hans
Kui j stermans ult Ul-venhoui . x
Het uurwerk wordt gestuurd door een staande klok, die het
museum in langdurig bruikleen kreeg van de Laurentiusparochie
uit Ulvenhout.
Het slagwerk zljn vier cimbalen, in 1993 speciaal voor het
museum gegoten blj Eysbouts in Asten.
De cimbalen hebben de tonen Co, C1, fl en 91.
Op het uurwerk staac "E. Michiel-s 1908 - 494 Bréveté rr
op de klok staat ttEd, Mlchiels Mechelentt .
ïk vroeg me af hoe oud uurwerk en krok zijn en of de fabriek
npg bestaat.

Herberg rt Haantje, de melkfabriek, de oude pastorie, de molen
en rijtuigen in de Kerkstraat zLjn enkele van de vele foto I s
die het, boekje bevatten.
ook de bekende groepen en verdwenen of nog bestaande vereni-gingen komen we tegen tijdens deze wandeling.
Ad Jansen neemt u in dlt boekje mee op wandellng;door het
oude Bavel. Een boeiend verhaafl, dat volledigheid tracht te
paren aan de grote deskundigheid van de schrijver.
Ad Jansen kon putten

uit de grote prentbriefkaarten- en
fotocollecties van Ton van Dun, paulus van Daesdonck en de

gemeente Nieuw-Ginneken.

vele bekende Bavelaars hadden samen nog een aantar fotors in
hun familie-albums of in het bekende,sigarenkistJe en wisten
veer te vertellen over a1 datgene wat die fotors en kaarten
ons te melden hebben.

fotors en kaarten beslaan de periode
niet.altljd helemaal kloppen.

De

19OO_1950ra1

za] dat

dat in geen enkere boekenkast 1n Nieuw-Ginneken
niet mag ontbreken.
Een l-euk verjaardags- of sinterklaascadeau!
Het 1s in Bavel verkrijgbaar bij Jos van Engelen, Kerkstraat
en bij roine Jansen, Kerkstraat 35 en kost slechts Í 3zrso.
Een boekje

en zeker 1n Bavel

*

via de beiaardschool in Mechel-en kwam ik 1n contact met de
heer Luc Mlchiels, achterkleinzoon van oprichter Ed Michlels,
die sinds 1985 het bedrijf van ztjn overgrootvader voortzet.
uit informatie, dle hij mij ter beschikking stelde Ias ik de
volgende al-inea
rrïn 1861 merkte prlester Lodewljk Michiels op dat het uurwerk van de sint-Romboutskathedraal in Mecheren niet regelmatig liep omdat het volume van de sringer door de temperatuurwisselingen in de toren niet constant was.
Daarom stelde hij het stadsbestuur voor in het stadhuis een
moederuurwerk op te stelLen, dat elke minuut een electrisch
signaal naar het torenuurwerk zou sturen.
Dankzij de ontwikkeling van de erectricltelt werd de sllnger
1n de toren overbodig en kon het uurwerk volkomen regelmatig
lopen.

uitvinding van prlester Lodewljk Michlels stelde zijn
broer Edward Michiels in staat in 1861 de torenuurwerkmakerij
op te richten, die thans nog bestaab ** rt

De

uit het archief van het 1?5-jaar.oude bedrijf blijkt dat het
torenuurwerk van Meerseldreef 1n 1908 werd geleverd en dat
de laatste herstelllng in 19ZZ plaats vond.
Het torenuurwerk wordt electrisch gestuurd via het moederuurwerk, een regulateur, hraarvan het systeem bekroond werd

met de gouden medaille van de wereLdtentoonstelling van Amsterdam in i883.
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Het torenuurwerk en de moederklok van ulvenhout werden in
1904 geleverd.
Het torenuurwerk van ulvenhout functioneert na 91 jaren
nog steedsr Du electronisch gestuurd.
In een bedrijfsfolder van lg}g worden zoweL de klok van
Ulvenhout (1904) aIs het uurwerk van MeerseLdreef uit 1 908

vermeld.
Ïn ons museum werken regulateur en torenuurwerk, producten
van Edward Michiels, inmlddels bljna een eeuw oud, hreer
samen om de tijd te bepalen.

,t

**
Itentoonstel tin-g' van Amsterdam.

***

Zie B.v.P. 103 p. j05
citaat uit "Mecher-en hoofdstad van de Beiaard,
gids voor een beiaardwandeling door Mecher€D,,,
door Luc Rombouts.
uitgave stad drenst voor Toerisme necher-en
I,let dank aan de heer Luc Micà:.e-Zs voor de door
hem verstrekte infornatie.
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Liist der Plaatsen

IN ISíJI

waar rvij eene toren.horloge hebben g:sttld

LIJST t}ER UURWEBI(Eil
die

(doon de Etcctniciteit genogeld)
vocr
vreemde landen hebben .gemaokl,
wi
door
ons werkwlk geplaatst zijn.
dit allen
--> i51af^.a

^

FRANKRIJK
Conrines. Stadhuis

tOi beteekent dat het eteclriek stetset op een ouil uurwerk
en

is toegepost. tllen bemerke hier dat wij op dr[-en.vijftig
plaatscn horlolles gavonden hehben, die, alhocuel nog niel
lang gemaakt,nochtans zoo gebrekl:íg worcn dot rl,'ï ze door
eene gailsch nieuwe hebben moeten vcrvangen.
De ploatsen díe in cursíeve of liggende letters geilrukl

zijn,

St" Marguerite
ílambrai, Klooster der Zustcrs Augustijnen

hebben eene horloge díe door de electriciteit nil.,t ge-

regeld is.

PLAATSEN

Roncq. I-Iorloge met beiaartl
Lestrern

HOLLAND

's Gravenhage, St Jacotl
Bergen-op-loom, tselfort
Sprrihuis

Woensdrecltt

Princenhage
l-luybergen

Ossu'ndrechl

I)ongen

Ulvenhout

Kruislancl

Terheyden

[Iontenisse

Roosendaal

t

SPANJ

E

Bilbao

EILAND CUBA
[,a I Íavane

.CANADA

S,* Anne van tJeaupré-bii-Quèbec
,lllontré;rl, Sr Pieters kerk
S'' Attna kerk

"

SCHOTLAND
Aberdeen, Hoofdkerk S," IIaria
ENGELAND

'Langford,

hrlrloge met beiaard
SYRI E

Bicfaya íLiban)

ONZIJDIG LAND
C.rlmine

:

Àtechelen, St Rombouts (O) stadslrorloge tuÍ:t beiaarrl

Stadsuurwerken

Udenhout

;

Het meestendeel «ioor de Electricitcit gercgeld

<!---

id.
id.
id.

O. L. Vrouw tO)
Gosl/trris

O. L. V. t{answy'ck
Brussel, S,' Gudula (O)

Deze horloges

rvorden

id.
id.

Kapeilekerk t O t

door den regulateur

S'Jozef

het stadlruis geregeld.

i(1.

S'Rochus

icl .

S'* Elisabeth Gastltuis.
I 0 electrieke rvijzerplaten

'id.

varr

op Caudenberg
Finisterre
Iilooster der Damen Augu,stijnen.
id.
Leuven, Sr euinte:rs
Tongerloo { ;\ brlij I
l)orp
Antrverpen, Siirt À n'^'id.
S, .!acob

.

id.

\\'ezenrael
À't€rcltta"'

'.;

ro)

-t vutc llrogel
llloorsleda

IIeersel, PP. Capuci':nert +
Hum sur He::rt', kast.-'el Graal'

Saínt-Aubín
Erps-Querbs

J. d'Oultreii'tottt

Olrist:l
Exel'
l'Ieeuwen

La Bruverc

Vilvoortlen, U sine I )ucltc

Aertrycke

Racvsi s

Houtvenne

ilives (La Roche)
Ghaluvelt
S, Pieters

fette, PP.
Redenrptorisien

I.aelien 0. L. Vrourv
CalÍort l Puers)
ll'c nduyr:c
!]raíne d'.\lleu'.l
Brussll. Àlinicrnen

CHIELS
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Torenuurwerken en beiaarden

hrrl* gesrirht

in

t8ó0

WÏLLIBRORD EN HET BEGIN VAN NEDERLAND.

Koninkhjke Eijsbouts

Ëffi

Klokkengieterij en fabriek van Torenuurwerken bv

is het 1300 jaar geleden dat tíill_ibrord
1n de st.Pieter te Rome door paus Sergius tot aartsbisschop
van de Frlezen werd gewijd. Hij kreeg de opdracht de Friezen
tot het christendom te bekeren. Het voormalige Romeinse castellum Traiectum, de basis van het latere uLrecht, werd hem
toegewezen ars misslepost. utrecht werd zo het kerkelijke,
bestuurlljke en cultureLe centrum van het gebied dat later
met de naam de rNoordelijke Nederlandent zou worden aangeduid. Met enige stoutmoedigheid zou men:-kunnen sterren dat
deze gebeurtenis het begin van Nederrand inluidde.
Op 21 november 1995

Ter geregenheid van de herdenklng van deze wijding wordt in
catharijneconvent een indrukwekkende expositie gehouden. Beginnend bij de Romeinse resten op het utrechtse Domplein wordt op de tentoonstelling een tocht gemaakt rangs
een keur van meer dan dulzend jaar oude voorwerpenr die,de
bezoeker een Índruk geven van de vroegste curturele religieuze, sociale en politieke ontwlkkelingen in ons'1and en
in het bljzonder Utrecht.
vroegmiddeleeuwse kunstvoorwerpen die maar zelden bijeen te
zien zijn, zoals goudschatten, grafgiften van Friezen en
Franken, reliekschrijnen, kostbare handschriften en llturgische voorwerpen die toebehoord hebben aan willibrord en
zijn tijdgenoten, afkomstig uit schatkamers, musea en bibriotheken uit geheel Europa, zijn in utrecht bijeengebracht.
rn een aparte afdeling wordt aandacht besteed aan de kerken
Museum

- Het uurwerk uit I"Ieersel_dreef

.

dle Willibrord in Utrecht stichtte.

De tentoonstelling wordt begeleid door een dia-programma en
een catalogus.
TenLoonstelling 1B november 1995 28 januari 1996.

De cimbal-en, die in 1993 door Egsbouts Asten voor paulus gegoten werden.
Zij hebben de tonen Co; C l; t 1 en g 1 (vlnr)
C o voor de uurslag; C I voor de halfuurslag; f I en g I voor
de bi.n-bam-slag elk kwartjer.

fi' /o's /fen-t /",.y'/e,7

t

?A
HEEHT AI,BERT DEIÀHAY T'OCH

Gtr,IJK?

In de geschiedenislessen werd ons vroeger boeiend verteld
over de activiteiten van de mlssionarissen in de 6e en 7e
eeuw. De doop van Clovis, de moord op Bonefatius en het
werk van Víillibrordus werd uitgebreid behandeld op de lagere
school en in het voortgezet onderwijs.
In de tweede helft van deze eeuw zaai-de de Zundertse Archi;
varis enige onrust in het Willibrorduskamp door in vele
publlcaÈies en op lezingen, ook voor onze kring, te beweren
dat Willibrordus geen bisschop van Utrecht was en niet in
Echternach begraven Iigt.
Ook Karel de Grote was nooit in Nijmegen..
Bijna de gehele'historische wereld stortte zich op hem.
Arre heilige huisjes, historische verhalen en wirribrordputjes werden naar het rijk des fabelen verwezen.
Vooral op de Universiteit van Nijmegen was men furieus.
Na de dood van Arbert Delahaye, enkere jaren gereden werd
de fakkel overgenomen door Hans Jochemsr penningmeester
van de heemkundekring "De drie Heerrijkheden" te ZundertRijsbergen.
Steeds meer historlci raken aan het twijfelen.
rn september 1989 kreeg wijlen Arbert Derahaye steun uit
wel zeer onverdachte hoek. !
In een artikel van de historica drs. M.C. Breij kreeg
hiJ volkomen gelijk.
Een omwentering in de Nederrandse historische wereld?

WTLLTBRORDJAAR ROPT \MAGE}J OP
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Willibrord werd in het jaar 658 in Northumbrië geboren en
groeide op in het klooster van Ripon. In het'Ierse Rahtme*
leigi werd hij tot priester gewijd. Hrj werd enthousiast voor
het missiewerk op het contÍnent en stak met elf gezellen in
690 de zee over. Reeds vanaf dit punt zí1n er in de geschiedschrijving verschillen te constateren. Het begint al- met de
plaats waar Willibrord aan land ging. Zí1n biografen Alcuinus
(achtste eeuw) en Theodefried van Echternach (twaalfde eeuw)
spreken over "de monden van de Renus". Dit gegeven is sinds
de zeventiende eeuw geinterpreteerd aIs "aan de Rijnmond",
dus bij Katwijk in Zuid-Holland.
I,lerkwaardig is het dan wel dat Willibrord en zL3n gezellen
met de eenvoudige middelen van hun tijd de zee overstaken
op een punt waar de afstand Engeland-continent het grootst
is!
Met het feit dat de twaalfde-eeuwse biograaf Theodefried van
Echternach "Grave1inge" aIs landingsplaats noemt hebben de
historici niets gedaan. Circa 500 kilometer zuidelijker van
Katwijk, aan de Franse kust, ligt Gravelines.
Het is op zLln minst opmerkelijk dat daar een zandbank voor
de kust "Wilbrort Sant" heet; Willibrord patroon van het
plaatsje is en er in de omliggende streek een oude en omvangrijke Willibrordvereniging bestaat,
Dege

1i

jker Onderzoeker?

In 695 werd Willibrord door Paus Sergius te Rome tot bisschop
gewijd. Vanaf die tijd ontplooide Willibrord een grote missieactiviteit vanuit Trajectum.
Daarnaast was hij abt van het klooster dat in de oudste bronnene Aefternacum of Epternacum wordt genoemd.
Vlanneer men uitgaat van de gangbare opvatting dat Trajectum
Utrecht is en Aefternacum het Luxemburgse Echternach, rnoeten
bisdom en klooster weI erg ver uiteen gelegen hebben.
Merkwaardigerwijs wordt er in Willibrords levensbeschrijving
nooit gesproken over reizen die hij ondernomen zou moeten
hebben om de contacten met zLSn bisdom en klooster te onderhouden.

op 7 november was het l25o jaar geleden dat wirlibrord
patroon van de Nederrandse kerkprovj-ncie, op g1 jarige leeftijd overleed. wanneer wij de historische uitgaven zelfs
uit onze ti3d mogen geloven, is utrecht van grote betekenis
j-n willibrords reven en werken geweest. Keer op keer wordt
de lezer van boeken over de vroegste geschiedenis van ons
land geconfronteerd met een geschiedschrijving over V.]irribrord dle steeds weer herhaald en overgeschreven wordt.

AIs we aannemen dat de abdij die Willibrord met zL)n gezellen
stichtte dichtbil zí1n bisschopszetel stond, ontkomen we niet
aan de vraag of Trajectum Utrecht is en AefÈernacum gelijk
aan Echternach.

In Noord-Frankrijk liggen midden in het gebied van een reeds
zeer oude Willibrordverering, enkele kilometers van elkaar,
de plaatsen Tournehem en Eperleques die worden verbonden
door de "Voyette des l,loin€s", het weggetje van de monniken.

26

2T

Een vorgende

moeilijkheid vormen de goederen die het bis_
dom van l,íilribrord door schenkiog".,
,r..,
bisschoppen en zerfs via Karer de Grote bijvoorbeerd giraven,
heeft verworven,
van deze schenkingen zí)n oorkonden opgemaakt
die geen van
alle origlneel bewaard zí3n gebleven. zLj
zí3n
in een elfde-eeu$rse verzameling, het zogenaamdeoverger_everd
cartur-arium
van Radboud. zo is er in afschrift een
goederenrijst
over_
geleverd die aan heÈ eind van de negende
eeuw is opgesterd
en die de bezittingen van het bisdom Trajectum
$reergeeft.
Alleen deze lijst bevat a1 meer dan tweehonderd
geografische
namen h/aarvan slechts enkele in
Nederland zí1n.Jr, ;;;il;;;.
Hoe is het toch mogerijk dat de archivaris
Arbert Delahaye
(1915-1987) het overgrote deer van
deze praatsen in Noord_
Frankrijk terugvond? was hij in ziSn eentje
onderzoeker dan arre historici bij erkaar een degelijker
of zocht hij
alleen maar in de julste streek?
Patroonvererlng

over het overlijden van willibrord is weinig bekend.
wordt aangenomen dat hij in utrecht stierf
en in
Echternach werd begraven (conform zijn uit
72g daterende
h'ens dat zijn richaam in het kroostei
,.r, Epternacum moet
rusten).
Afgezien van de vraag wóiír willibrord overleed
trigerend dat er twee praatsen zijn dle crainenis het inhet cor_
pus van de heilige te bezitten.
Allereerst is dat de abdij van het Luxemburgse
Echternach.
Toen men daar-in 1031 op zoek ging naar
zíjn
sarcofaag
trof
men in de derde geopende sarcofaag
het
ongeschonden 1Íchaam
van de heilige aan- Dat is merkwaÀrdig
als we bedenken dat
er reeds in de jaren 952, 9g0 en 9g7 àoor
van zí1n lichaam zijn geschonken aan onderEchternach rerieken
andere TrÍer
en Regensburg.
ïn 1772 werden in het Noordfranse stadje
deren en de schedel van "st- !{illibrord, Abbevil.r.e de been_
van F'resi-a" ontdekt. Heel vreemd is het belijder en bisschop
de plaats waar hij zovere jaren werkte, toch wel dat utrecht,
van Echternach om relieken van hem vroeg.in 1301 aan de abdij
ïn de middereeuwen was het vereren van een heilige
zonder
relieken
Algemeen

ondenkbaar!

ïn de loop der eeuwen zíjn er talrijke
van víirli_
brord geschreven. De oudste dateert uit biografieën
de
achtste
eeuw
en
werd geschreven door Alcuinus, op verzoek
van
Beornrad,
bis_
schop van sens in Noord-Frankrijk. Hierbij
is de vraag ge-

rechtvaardigd: hrelk belang zou een Franse bisschop
kunnen
hebben bij het laten schri3ven van de
biografie
van
een
Utrechtse bisschop?
Als lÍillibrord

werkeri.jk in utrecht zí1n bisschopszetel had,
dat er duidelijk sporen van zí1n vereri4g
terug te vinden zí1n, bijvoorbeelà in de vorm
..r"rr1àoo;-;;;'r'
of 'aan hem gewijde kerken, toponiemenr viering
van zLln feestdrg, de verering van zíln rerieken etc. De
oudste
kerken van
het bisdom utlecht blijken geen van alre
aan
wirribrordus
te zijn gewijd- vóór de twaalfde eeuw waren
er geen kerken
die zí)n patronaat,droegen.
Met betrekking tot de riturgische verering
van ?trirlibrord
is er-iets vreemds aan de hand. rn een beroemd
eind dertiende-eeuhrs utrechts handschrift ars het prosarium
no. 417
(uit het bezit van de Utrechtse Mariakerk)
zijn
vele
sequen_
sen van heiligen opgenomen. Het is frappant
dat wirribrord
als grondregger van het bisdom en andere
',utrechtse,, hei:
ligenr zoàls Bonifacius, Radboud en Lebuinus
sequens hebben en andere, minder belangrijke geen eigen
heili-gen wè1!
Aan onze nationale heirige 1s slechts
één
sequens
gewijd
in een vijftiende-eeuws handschrift uit
Den Bosch
mag men verwachten

t

I

uit het bovenstaande brijkt dat er op essentÍële
punten
in
de gangbare geschiedschrijving over
-vraagtekens
wirr$rordus
geplaatst moeten worden. De opvatting
utrecht werkte,..is gebaseerd op het i.u,dat willibrord vanuit
arre waarschijnrijkheid twaalfd.-".,rr"À uitgangspunt dat
utrecht
heÈ Trajectum
van Willibrord is.
Daarna heeft de officiëre wetenschap
er nooit meer pij stil
gestaan of dit uitgangspunt we1
Suiit zou zí)n
De geschiedenis op papier (de verzameling
in afschrift overgeleverde oorkonden) stemt ni-et
overeen met de uitkomst van
onderzoekingen vanuit andere invalshoeken
Zo heeft archeo.r.ogisch onderzoek op
omgeving nog nooit de aanwezigheid het utrechtse Domprein en
van wirlibrord, eàn Domschool en een sarvatorkerk uii zi)ntilia
Helaas zijn de onderzoekresurtaten van kunnen aantonen,
de geografische rigging van wilribrords Albert Delahaye inzake
te weinigen serieus genomen. Het ware werkterrein nog door
te wensen dat het willi_
brordcongres in ttijmÀgen en diverse
andere activiteiten
in
,.i" werenschappers
inspirarie
za1
seven
ff: ï:iÏ":ordjaar
werk van deze belangrijke .de
figuur opnieuw te
onderzoeken.
Uit KathoJ:ek /íreu wsbla<l rl, <1. 26-g-Jgg;
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YAN HPT FREDASE qEMEENTEARCHTEF. .
door

r.t

Collectie

H. Werschku11..

.

/

Het Gemeentearchief Breda beheert sinds 1922
de fotocollectie
van Henk werschkull n8g7-1gg7), bestaande_.uit
zotn i2.000
fotots en kleinbeeld-negatieven..
Henk lrlerschkur-l sins als jongeman bij
de Horlandsche Kunst_
zijde ïndustrie (HKï) werken en vestigde
zich vanuit Duitsland in onze Baroniestad. Eij trouwde en krees
,i"" kinderen.
Hij bleef bij de HKr werkzaam tot aan zijn pensionering.
Reeds op jonge leeftijd had hij grote
in de foto_
grafie. Hij reerde zelf hoe zijn filmsinteresse
te
ontwikkelen
en af
te drukken.
Zeer fraai. zijn de broomolie_drukken,
die hlj maakte in de
jaren twintig en dert,ig. Hij fotograieerOe
veel. Van portretten tot stillevens, van stadsgeziàfrten tot sfeerbeelden,
steeds
gefascineerd door het spel van schaduw
en licht.

Een schoenmaker thuis. . .
Een voorbeeld van een broomolie-druk

een
huis-schoenmaker, jaren twintig, uit is deze opname van
paulus
de
collectie
van
van Daesdonck. Het is niet bekànd waar
deze opnane is ge_
maakt, mi-sschien wer in zijn ourtse geboortestreek.
waar_
schijnlljk zljn er kenners van net sàhoenmakersy'redervak
die
aan de hand van hetgeen er op de foto
zien ls kunnen vast_
stellen of werschkull de foto missch'entetoch
in Ïíest-Brabant,
of zeeland (Goeree) - waar zijn latere echtgenote
vandaan
kwam - gemaakt kan hebben. u Èunt
hierover beIlen met het
Bredase Gemeentearchief, Marie-Louise
van den Ííijngaard,
tel AT6-5"294429

Fotoboek 1n voorbereiding. . .
Het Gemeentearchief Breda is samen met zoon
Jaap werschkull
en de heer Gerard Mous druk bezig:met
het
samensterlen
van
een fotoboek, getiteld
"Henk rcrsórrmri. (1agí_íógi;,'foto_
graaf van het r.icht,'. Het
fotoboek
meoio november a.s.
verschijnen en bij voorintekening f zài
ài,50
(daarna
Í 29,95). Het bevat een tekstbijà""s"'óu"" kosteri
werschkull,
maar
de hoofdmoot, wordt gevormd door een zeventigtar
fotors uit
het fotografisch oeuvre van Henk r,Ierschkull
op het Bredase werk. De fotors zullen woroenmet het accent
gedrukt in
duo-tone, het geheel wordt-verzorgd door
drukkerij
salsedo
te Breda. Het boek verschijnt ar-s nummer r2:in
de elgen
publicatiereeks van het Gemeentearchief.

30

Bent u geÍnteresseerd, dan raden we u aan om nu reeds een
exemplaar te reserveren. Belt u dan het genoemde telefoonnummer en vraagt U naar Marie-Louise van den !'Ii'jngaard.

Ook nog een fototentoonstelling..
Gedurende de maand oktober 1995 zal. het Gemeentearchief voorafgaande aan de presentatie van het fotoboek Henk
werschkull een tentoonstelling in het stadskantoor aan de
Claudius Prinsenlaan inrichten met fotots uit de colrectie
H. werschkull. Het accent hierbij ligt op het meer bovenlocale werk van deze fotograaf. Het stadskantoor is op werkdagen geopend van 8.00 tot 14.00 uur. Aansluitend za]- deze
expositie worden overgebracht naar het Gemeentearchief aan
Vlaszak 4, waar U tot 1 januari 1996 op alle werkdaggn behalve donderdagochtend kunt binnenlopen om deze foto-expositle H.Ííerschkull te bekijken. ïn de locale media zal
t,ijdj-g bericht worden vanaf weLke datum en waar het fotoboek H.Werschkull te koop 1s.
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NÏEUWS UTT HET MUSEUM

door Kees Leijten.

Op en om de' Grens.
Zondag 3 september werd de tentoonstelling geopend. Na een
maand zljn er ruim 200 bezoekers geweest. Een succesvolle tentoonstelli.ng.

Duivensport.
@toonste11ingheeftdeduivensporta1sonderhrerp en loopt van februari tot en met juni 1996.
I,íe111cht hebt u nog leuk materiaal thuis liggen voor onze
nog bescheiden collectie zoals sperdjes, beeldjes, trofeeën
enz.
Paulus houdt

zich aanbevolen.

Recente aanwinsten.
koperen

n van het museum bevindt zlch o.a.
rijtuigstoof en een spijkerplank van de douane.

een

Jachthuis.
Gí me\rrouw Rouppe van de voort, de echtggnote van de voormalige burgemeester van Nieuw-Ginneken (1946-1960) ontvingen we
.<É-een foto van het schilderij dat de burgemeester bij zijÀ afscheid kreeg aangeboden (zie Bvp 9g p.116)
Ook verraste zii Paulus met een klein schilderljtje van rfDe
Boschwachtertr in het Mastbos.

,2
DE PRINSENHOEF

GEREPAREERD

door Chr. Buiks.

1836

in de vorige eeuw diverse groLe boerderljen in de Baronie onder beheer. zo bijvoorbeeld de Prinsenhoeve te Hulten, de Hoeve bfj het Liesbos, d€ Hoeve van Bouvigne en de Prinsenhoef te Ulvenhout. In 1840 kwamen deze
bezlttingen aan Prins Frederik. Toen deze in 1881 kinderloos

De Domeinen hadden

overleed gingen de hoeven over naar de domeinen van de staat.
Van oorsprong vlaren aI deze goederen afkomstig van de Nassauts.
Het gebouwenbezit moest uiteraard onderhouden worden en dat
betekende dat er vrijwel jaarlljks )eparaties moesten worden
vemicht,. In de 19e eeuw en ook al eerder, werden deze repanaties gegund aan de laagst inschrijvende aannemer.
Aan de hand van de jaarlijkse reparaties is het mogelijk een
goed inzicht te krijgen in de opbouw van de boerderlj, de
veranderlngen aan het gebeuw etc.
Hier en daar treft men nogal onbekende vaktermen aan, b.v.
bogtschenieren, zolderveren e.d.
Met de maten moet men hier oppassen. De akte is uit het
jaar 1836 en in die tijd schreef men nog weI eI en'duim,
maar men bedoelde er mee: meter en cm.
Door wat te zoeken in de Notarië1e archieven is het mogeliik een'lange lijst van verbouwingen/reparaties van de
Domej..nhoeven aan te leggen. Ook de uit de x8e eeuw stammende
z;g17. tVèrpachtingen toor den Héert verschaffen ons nogal
wat informatie op dlt, getiieO
Bron: NotariëIe archieven Bredar Dp. lZTz
HOEVE VAN ULVENHOUT ONDER GTNNEKEN.

De Aannemer za]- in het deurkozijn tusschen de keuken en de
kamer, maken een deur, lang 2 e11en en breed 90 duim, van
dennen 21 28 duims deelen, dezelve met 3 dito opgespijkerde
klampen en spieg4klampen_te beleggen en af te hàngen met
twee bogtscheniéren van n', 4. en te sluiten met eene instekende kamerdeur dag en nachtslot van voldoende grootte
met twee ijzeren verlakte krukken en een ijzeren sluitplaat
te voorzien en voorts het kozijn aan de binnen en buitenzijde, met vuure architraaf lijsten Le voorzien. De oude
schoorsteen in de kamer afbreken en verkleinen volgéns aanwijzing. onder het deurkozijn in de keuken aan de koestal,
te maken een eiken onderdorpel, lang 1 er zo duim, zwaay 12
en 17 dulm, de deur sluitbaar maken.

,1
ïn de keuken het voorfront der spin of kast vernÍeuwen,
breed 87 duim, hoog 3r5o duim, het tegelwerk Le nemen van
dennen 5 duims en 7 duims ribben en het voorfront bekleeden
met dennen 2l duims deelen, daarin maken twee deuren, breed
ieder 60 duim met twee dito opgespijkerde klampen tq beleggen,
en af te hangen ieder met twee bogtschenieren van n'. 3 en
te sluiten ieder met een pokhouten kruk en wurvel.
Daarin maken een zolder en vljf banken, lang 87, breed 55
duim, van deelen en regelwerk aIs boven, a1les schaven,
,n

ploegen en genoegzaan bevestigen.
De tegelvloer in de keuken volgens aanwijzing repareren met
14o roode tegels, in zand en kalkmortel.
In het lichtkozijn op de moos maken twee glasramen van
greenen 4 duims hout, hoog 72 en breed 44 duim, àf te hangen
met het oude hang en slultwerk, de glasramen, na gegrondverfd
te zijn, bezebten met twaalf half wltte glasrulten.
Het binnen deurkozijn op de moos vastzetten en herstellen en
tot dragt de zoldertrap op de moos met een haaksijzer ondersteunen.
De oude tegervloer op de opkamer geheel doen ultbreken en vernieuwen met roode tegels in zaad en kalkrnortel en met de oude
tegels op aanwijzing in andere vertrekken repareren.
In het lichtkozijn op de opkamen te maken twee glasramen,
hoog 58 en breed 50 duim, van greenen 4 duims hout, het onderraam af te hangen met twee ijzeren zwaluwen staartjes van vo1doende zwaarte, behoorlj-jk gesloten en met acht half witte
glasruiten bezet.
De oude zolder boven de
de kamer doen afbreken en vernieulJen,
over eene lengte van 6
6 e}len 3o duim, ter breedte'van 614o
dulm en 3 en 28 duiÍrs dennen deelen, dezelve aan de onder- en
bovenzijde glad te schaven, strijken en ploegen en de nàden
met eiken zolderveren bezet,ten en ledef dee] op ieder. balk
met drle 7 duims spijkers bevestigerr. :
Voorts volgens aanwijzing op de zolder boven de keuken en
opkamer, over de naden der zolderdeelen te leggen twaalf
dennen tengels, lang ieder 613o duim, zwaar 2 en 7 duim en
dezelve op de zolderdeelen, in het verband op 12 duim uit
elkanderen, met taaije 4 duims spijkers bevestigen.
De defecten koezult in den koe- en kalvenstal, verni.euwen,
daarvoor leveren en plaatsen, vier eiken beslagen palen,
lang 1 r20 duim, zwaa? 16 en 16 dulm en daarop met pin en
gat te werken, een eiken koezult, lang 6 e1len, zwaar 15
en 21 duim; - voorts leveren en plaatsen een dennen bovenzult, lang 6 e1Ien, zwaar 12 en 17 dulm; op de koezult
plaatsen en bevestigen de noodige stalgangen met bljlevering
van 26 nleuwe dito, lang 2 ellen, dik 9 duim diameter.
De deuren van het wagenhuis repareren met 2r20 duims dennen,
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Heel curíeus e'n soms mysterieus

Grensgevallen bij Paulus van Daesdonck
door El I ie

Zwi jnenburg

.

tijd staat de Heemkundekring paulus van Daesdonck in het teken van rde grensr. zij heeft dat als thema
gekozen en zat. er een aantal lezingen aan wijden. Ook de tentoonstelling, welke op zondag 3 september in het museum aan
de Pennendljk werd geopend, is aan dat fenomeen gewijd en
heeft a1s titel meegekregen "Op en Orn de grenstt.

De eerstkomende

GRENZEN VANAF TACHTÏGJANIGE OORLOG.

í, k . /n, §..t*r ttt ett
3 en 28 duims deelenr €o op dezelve te leggen, een elken
naald of makelaar, lang 2 ellen, zwaar 3 en 12 duim, behoor_

h.jk verbonden.
Het' fondament der varkenskooi over eene lengte van zr5o
duim
geheel doen uitbreken en 70 duim beneden den onderkant der
muurplaat weder aanleggen, ter zwaarle van drie sLeenen en
met gelijke versnijdingen tot op 1* steen, opwerken met de
heele, oude afkomende en voqrts nieuwe ljsserondersteen in
bastaardtras.
De rollaag der waterput geheel af te breken en de losse gedeertens metzelwerk daaronder tot op het vaste metzerwerk
uitbreken en een en ander weder op de bestaande zwaartens
opmetzelen, met de bekwame oude en voorts nieuwe ijsselondersteen in bastaardtras. - wijders de stoep en
voor
het huis, met den vroer in den bustelbak op nieuru loot
Ëestraten
met de oude volrhanden steen in zànd.
De rieten dakdn volgens aanwij zing doen repareren en inschoeijen met 100 bossen rlet van To dulm ómtrek; aIle
zoomen en vorsten aansmeren met haarkalkmortel en aIle
defecten aan de buiten- en binnen muren en fondamenten
herste'llen in kalkmortel en bastaardtras, fiitsgaders hetdoen
defecte timmerwerk herstellen.
De aannemer zal- vervorgens eens doen gronden en daarna twee_
maal, met olieverf, oververwen het deurkozijn met de deur
tusschen de keuken en de kamer, de zolder met de
in de kamer en alle verdere vernieuwde gedeeLtenszolderbalken
timmerwerk; - zullende hij eindelijk ter disposltie van den Agent
leveren een ton teer en een kwast.

I'*-

De tentoonstelling werd geopend door de
S

stichting, Jan van der líesterraken, die

voorzitter van de

begon met een geschiedkundig geheugen-opfrissertje over onze grenzen, wat
velen wel even konden gebrulken.
onze eerste grens, aldus Jan, is ontstaan na de Tachtigjarige
oorlog. Toen werd het Hertogdom Brabant in tweeën gedeeld, Dàmelijk in staats-Brabant en spaans-Brabant. Na aan het eind
van de achttiende eeuw, ten tljde van de Franse 1nvaI, enkele
roerige rgrensjaren' te hebben doorgemaakt, werd 1n 1915 Nederland en België samengevoegd, waardoor de grens ureer werd
verlegd. ïn 1830 begon de Belgische opstand en uitelndelijk
in 1839 werd de huidige grens gelegd.
rn de eerste I'lereldoorrog, toen Nederland neutraal was en
België we1 brj de oorlog betrokken hras, werd er langs de
grens een electrische draad gespannen om o.a. het smokkelen
tegen te gaan.
orndat de laatste jaren de landsgrenzen frworden vervaagd?r,
is een groot deel van de tgrensaktivitelten en personent
verdwenen in Galder/Strijbeek, zoaLs o.a. de Marechaussees

en de Douaniers én de smokkelaars. Maar wanneer men de tentoonstelling in het museum bezoekt, komt die t,i.jd hreer tot
leven en krijgt men tevens een beeld van het leven met en
rondom de grens vanaf de zeventiende eeuhr.
TENTOONSTELLTNG.
0m u een kl-eine indruk te geven van wat er zoal te zien is,
hier een kleine greep eruit. u tneft er een aantal echt

oude kaarten van de omgeving en de grens, hraarvan enkele

G
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van de hand van B1aeu. De oudste toont het grensgebied
rond 1600.
Verder vlndt U er oude fotots, o.a. een van Meersel-Dreef
met de grensscheiding erop en een van de mobilisatie
39/40 met Ulvenhouter Domien van Hulst (in zijn jongeinja_
ren) erop.
Verder een oud wetboek uit lTgO; oude grensdocumenten
en
stukken, waarbij een over de kerkbezittingen rond ràË4'in
Meerle/strijbeek; een hertekende kaart uiÈ 1Tg3, met onder_
schrift: rcaarte der wegen Jan de
tot aan ,t keizer_
liik territoir bij strijbeek en deRoskam
Goudenbergschen moolen'.
Een origlneel affiche waarin de Bergen zich ónafhankelijk
verklaren (1830).
ook een oud- en een modern douaneuniform; boeken
over
de grensstreek en de oonlogen om de grenzen; de torenhaan
van Galder, die in de oorlog 1914_tgíg door
Duitsers
vanuit België werd beschoten; een kanonskogerdeuit
de tach_
tigjarige oorlog, gevonden bij strijbeek; àen verdkijker,
zoals die in gebruik was in de ee"sÉe wereldoorrog; legitimatiebewijzen en passen uit de Duitse tijcr; affíches
met
bekendmakingen uit de gemeente, waarbij er-zerfs
een
hras,
Íraarop in drie talen de aankondiging sl,ona, namelijk
Nederlands, Frans en Duits; noodgeld uit de eerste in het
oorlog; oude petten; spijkerplan[en en kraaiepoten wereld_
en zelfs
9en schildèrii, gemaakt naàr aanleiding van oude kaarten.
Het is een fantasie van landschap rond de zestiende
eeuw
in het gebied van strijbeek, met de grens tussen strijen
en Hoogstraten erop.
Dit was dus. een kleine greep
wat er zoaI te zien is in
het museum en daaruit hàeft uuit
al
kunnen concruderen dat een
bezoek besllst de moeite waard is.
museum is geopend
elke eerste zondag van de maand vanHet
14.00
1Z.OO uur en elke
woensdagmlddag van 14.00
16.00 uur. De tentoonstelring
bliift tot halfrjanuari te bezichtigen;
I

LEZING OVER GESCHÏEDENTS
NÏEUW-GTNNEKEN.
ONZICHTBARE

YAN DE ZUIDGRENS VAN

LIJN MET ZEER GROTE

GEVOLGEN.

Europa is een.synoniem geworden voor samen!{erking en eenwording. Dat wil echter niet zeggen dat de g"errràn verdwijnen.
Deze onzichtbare 1ijn, die dwars door natuurgebieden en
zelfs door woonkernen Ioopt, za]- altijd bu.jven bestaan. Ars
gevolg van de Europese lntegratie neemt de belangstelring
voor de geschiedenis van de grenzen toe. ïn deze historie
ligt namerijk het ontstaan van de provincie Noord-Brabant, van
Nederland, de Benelux en van de Europese Gemeenschap besloten.

journallst en schrijver paur spapens verzorgt
op uitnodiging van heemkundekring paulus van Daesdonck een
lezing over dit onderwerp op 20 november. spapens heeft zich
in -de hlstorie van de grens gespeciallseerd. Eerder verschenen
boeken van hem over smokkeren en illegaal alcohorstokenr oD_
derwerpen die aLles met de grens te maken hebben. De lezing,
die is gebaseerd op het boek rfDe Grens Gemarkeepd,,, beglnt
om 20.15 uur in De Fazanterie aan de Huisdreef in ólvenhout.
De Tilburgse

ïn de met diats ondersteunde lezing gaat spapens onder meer
terug naar de Vrede van Munster in 1648 toen- de grens tussen
Noordelijke en de zuidelijke Nederlanden werd vastgelegd. De de
scheiding duurde tot 1814 toen de twee landen r,íeer werden verenigd. De samenvoeglng was van korte duur: in 1g43 werd op_
nleuw een grens getrokken tussen Nederland en België. De
twee
landen zouden daarna met erkaar 1n onmin leven tot 1n de
Tweede líereldoorIog. Nederrand nam het de Belgen bij
voorbeeld
zee? kwalijk dat dit land na de Eerste tlereldóorlog heeft ge_
probeerd Limburg en Zeeuws -Vlaanderen te annexeren. rDaL
de dank voor de mlljoen vluchtelingen die wij toen hebben is
opge_

nomenr, zo werd geredeneerd.

Het gezamenlijk gedragen leed van de Duitse bezetting in de
Tweede ÍIereldoorlog bracht België en Nederland
dichter tot
elkaar. samen met Luxemburg werd de Benelux gevormd.
organisatie, die de grenzen tussen de drie laàden ver Deze
vervagen, is de opmaat geworden van het rEuropa zonder deed
zent. Deze wervende slogan mag nlet letterrijl worden grennomen, maar het betekent wel dat de Europeaan voortaan 8evrij
over de grens kan reizen.
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in 1648 getrokken grens is van zee? grote lnvloed geweest.
Belgen en Nederlanders, die eerst samen een volk vormden,
groeiden dusdanig uit erkaar dat ze dj.t<!íiJIs nogal negatief
over elkaar denken. De verschillen zijn zo groot geworden,
dat het in de praktljk moeilijk blijkt met elkaar samen te

De

werken.

Milieuwetgeving, ruimterijke ordening en allerlei andere belangrijke kwesties houden gelíoon op bij de grens en dat met
aIle gevolgen vandien. Nu pas kan er worden geëxperlmenteerd
met grensoverschrljdend amburancevervoer. En het is nog niet
zo lang geleden dat Nederlandse brandweerlleden het blussen
van een bosbrand stopten toen de vlammen over de grens sloegen.

Ïn de lezing laat Spapens veel van dit soort randverschlJnselen van de grens de revu passeren. Ronduit onthutsend is de
electrische verspering die de Duitsers tijdens de Eerste

t6//tlt,,
Kollektie

Por/u'
,t\

PauIus'Museum 99.

In de afgelopen periode ontvingen

we vele zaken voor ons

museum.

líe kunnen de giften onderbrengen in de volgende deel-koI-

lekties:
Curiosa

Renbekaartzegels zee? oude typemachine papierklem -

wegenhrachtembleen

-

boomstronk

klngstegel watersnood.

als poortsluiter -

herden-

I,Iereldoorlog langs de zuidgrens aanlegden. op de draden stond
2.000 Vo1t. De barrière heeft honderden slachtoffers gemaakt.
Maar'er ziLten ook positieve kanten aan de grens. ondat langs
de grens niet gebouwd mocht worden, kreeg de natuur er vrij
spe1. Het gevolg is dat de mooiste natuurgebieden nu rangs
de grens gevonden kunnen r^rorden. Als de in 1843 geplaatste
grenspalen aIlang zijn verdwenen, zar de natuur de grens nog
steeds markeren.

SËmffit.

a.s. Z0.lS uur Fazanterie:
Paul spapens met "De Grens, een onzichtbare liJn met grote
ff

GOenwetse wandcontactdoos(bakeliet,) - kteine microfoon
bakelieten trafo - zee" oude bandrecorder.

Maandag 20 november

gevolgen

.

Devotionalia

avondmaal 3 kruisbeelden 12 scabu@atste
liers - 37 kerkboeken - 77 rozenkransen.

Distributie
Electra

Fofo-archief

@psfoto

I

s:dorpsgezlchten .

xgPEr

4 scheermessen.

richt

Keuken

97

eersvoorspelling 31.
oktober
met Sint Treesje llS/to)
Valt het laatste beesje ( insect

wffimachlne

-

kookpan.

Kleermaker

naG;ffimie - groot strijkijzer )

november - s]achtmaand'-.- windmaand
Een donkere Slnt Maarten (11 /11 )
Een heLdere Kerstmis

Land- en Tuinbouw/Veeteelt
Maten en Gewichten

@

voorbeeldboeken.

-

40
0udheidkamer
Oud strijkijze?
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DE SCHTLDERIJEN IN DE '' IJPELAÀRZAAL " VAN
HET GE-

IvTEENTEHUÏS VAN NIEUW-GTNNEKEN.

- lampetstel.

door

A.

W

Jansen

.

Schilder

ffiuror<.
School

r'.Iesje co*ectie-inkt

flesje Gimborninkt.

-Serviesgoed
2 Regout-bordjes.
Timmerman

ruroETi jmklemmen 2 lange houtboren.
Wereldoorlog ïï
Distributiestamkaart koptelefoon R.A.F.
Winkel van Sinkel
Tabaksdoos

oude winkelverpakkingen.

De schenkers ÍJaren:

ffi.van
Boesschoten J.v.Boxel
J.v.Kuyk - J.Gelok - J.Houtepen_Aarts S.Luijten
bouts J.v.d.Velden en schoó1 rrDe Spreekhoorn,,.

B. Brouwers

ïn het fraaie gemeentehuis aan het },Iirhelmlnaplein in ulvenhout vindt men op de bovenverdieping verscheidene ruimtes
voor vergaderingen. rn de aan de noórdzijde gelegen
"ïJpelaarzaaltt hangen sedert 1980 vier schilderÍjen en twee
grote portretten, die betrekking hebben op het buiten
,,De
Kleine IJpelaar'r in Bavel (zie ioto 1 ).
Dit landgoed moet men zoeken aan de seminarieweg in Bavel.
Deze oude 1aan, die vroeger Bavel met Heusdenhout
verbond,
wordt nu doorsneden door Rijkswe g A-27, waardoor de
buurt_
schap rJpelaar geen rechtstreersà verbínding met
Bavel
heeft. De semlnarieweg is een bijzonder mooie w€g, met meer
echte "kinderkopjes", prachtige Éor"n en oude boérderijen.
Tegenover de "grote ïJpelaartrl met de gebouh,en
school l,Jest-Brabant, ligt in een fraai park hetvan de Hoge_
klooster
De Nieuwe upelaar van de paters van de H.Harten.
Hier
heeft in de vorige eeuw het r-andhuis gestaan, dat op
de
schilderijen staat afgebeeld. Het, ,u"o in laoo argàbroken
voor de bouw van een nieuw buiten, dat nu nog het
centrum
van heb kloostercomplex vormt.

G. Rom-

Sontributie verhooed.
up oe Jaarvergaderlng stelde het bestuur
de jaarlijkse contrlbutie te verhogen LoLde vergadering voor
Í 30,-. De vergade_
ring ging accoord.
Het is de eerste contributieverhoging sinds
20 jaar.
Vele leden betalen hun contributie automatisch.
hun rekenlng is per 1 september Í 25r_ afgeschreven. WijVan
verzoeken
deze leden vriendelljk nog Í 5,- bij te storten op bankrekening 52.18.33.639 of girorekening 37.13.31i beide
op naam

van Paulus van Daesdonck.

foto i: De " IJpeLaarzaal,, in het gemeenteàu-rs van
G

tnneken

.

Nieuw_

42\

Het landgoed is ontstaan uit een
eeuwenoude boerderii,
waarblj in de achttiende eeuw
een
buitenhuis werd gebouwd
voor de eigenaren uit de stad.
In
ligó *." het complex
eigendom van de bezitter van
de grote ïJpelaar. Ter onder_
scheiding van het kasteel waarop
zeTf woonde moet ni;
het huis aan de overzijde van oe hi.j ,De
we!
Kleine ïJpelssprr
genoemd hebben. Nadat
Àet vele eigeiaren had gehad,
wend het
herenhuis in 1g2T en o"-uoe"derlj-rn-igs:
eigèndom van de
Rotterdamse geneesheer Or.
J.W. àe Bruijn (1TgT_1g42). Deze
hield niet van halve ,."L""ge,en.
afbreken en meer in de richÈing De boerderlj liet, hij
van-Bàvel herbouwen. De
bijgebouwen die aan de
rcÀ"n het huis stonden,
verdwenen eveneens. ïn de
".Àt""riio"
plaati
oa."ïàn
kwam haaks op het
oude gedeelte een nieuwe vleugel
in-oe-stijI van het negen_
tiende-eeuwse neo-classlslsme.
de vroegere landbourg"onà-".n Naast het hiis ii"l-r,i; op
de grondslag legde ,óo" Àet park aanleggen, waarmee hij
nu'oise ;lJosterpark.
De vermogende De Bruijn was
trots op zijn schepping.
vlak voor zlin dood ri"t àti terecht
zijn
irràr,ri"
H' Líeingartner (1Tg1-re5al .-o"""r0""ï""rt, schirderen door
hij ons een grote
dienst bewezen. De vier schilde"ij;n-'iàt"n
vanuit verschj.Ilende gezichtsnoetËn--tri" het, huis zien
foto Z). De voor_
bouw van het randhui"""tàno
haaks
seminarieweg,
-vijftien
het

front gericht n"r" À"1 zuidoostàn,
"p'àà
"iu'ou

iiïi';":Xï:;"[rl5"l:.;i::;;-;#

met

metèr van

de

meesr noo"à""rijke

4'
Foto 3 toont ons_de voorgevel van
het huis, met
daar_
van een remise. De opbouw is zee? q*,"t"i".f,
in"""nt.
het midden
de voordeur, geflankeerd door twee
ronische zuilen. Aan weers_
zijden twee vensters met een acht-ruitsverdelingr
op de ver_
dleping vuf vensters met zes rulten.
gever
De
wordt
be_
kroond door eèn ballustrade. op
het
schllddak
twee
schoor_,
stenen. Links loopt, de huldige
het gebouw
rechts zou een orangerle kunienSemir""i"rr"g,
,rjnl
Foto 4laat de vooriiSo" zien r*uit
het oosten. Achter de
openstaande deur van de remise
ls
een
Achter deze stalling nog een gebouw, riJtulg zichtbaar.
vermoecrelljk een stal
voor de paarden. Daar bóven ri ae
uítuouhr
van róg/, zlchtbaar,
met op het dak een kl0kketorentje.-È.-w"rngartner
heeft het
huls met grote precisie in beerà gebracht,
maar
de
omgeving
van het huls ls vermoedelljk wat
í*ààri;ker
voorgesteld
dan
deze in werkellJkheid was.
0p de vijfde rolo zien we oe achterzijde
het noordoosten. De dwarsvleugel rreei[ van het huls vanaf
zower beneden als
boven dezelfde vensters ars het
herenhuls.
ling van de daken en dezelfde- nokr,oÀàl-à te om dezelfde heI_
kriJgen, zljn de
gevels van de nieuwe vleugel hoger
oöÀàt"okken dan dle van
het herenhuis ' ze worden èr"n""n" bekroond
door een ballustrade. 0p de achtergrond de weg.
Fot'o 6 toont de àchterzl;àe van
noordwesten, dus van de Éant vanhet landhuis vanult het
de achteringang wordt geflankeerdde huldige seminÀrieweg. ook
Rechts op de voorgrond de huldige door twee ronische zuilen.
sàrin""ieweg. Gezien de
korte afstand tusJen het huls
o"
,"Ë oo"t de vijver op deze
plaats wat onwaarschiJnliJk aan.
"i óp à"'"chtergrond
nog een
biJgebouw.

nier alreen her huls en de
?:,:"::::::-:.:::r
!1i ,lil ï""k;";;;;"il;:ï
j:'i"ïff::,:f:fl: T::_"ó[.
i:;r:ï:;. "Ë":i"n
9e
il
;;-'"'*".Jïïïï',:;
:ïfi::"':lfn:10^ï:::l?:-nri
oe-riiïiï",rïï,"ïïi,

en
;ilï3:ï"Sll S:^::f:fi:ld"^!":::,"1 ;#;"::,";";'ïli3rll"
:::.f";:':::l^:::":ï,1i1: 9p i;i;-ï ;;,i"rl;:ïff;;:
Bntrl ira za'l f
rr^^r;;ffi;;",3;,;:ï"ïrenier
Biï':: Íill;.Ioo:^n::.fl;
+:ffii
;-:i;"r.iàIi
t'
;: ;ï;"i";":;"i:.íïi::
lli *"0::::::
""iËll ilïiil;u^ilx:"
^90, _l:_';
q
'lrrnn*
'ti-!-0O fotn
.
^-3i-:;;i,i"il'l: *:::;^F"::i FIi. J;';;"::,ï:ïï: l3:§:
de Waf.cnrrnoale
{n J^
!r

.

de watervogels

, door

H.

ln

de

vfjver bezig is.
--!

=iïtji""ïï.::riï:i

Tegen de zijmuur van de zaa1
ln het gemeentehuis hangen twee
pastelportretten, voorstellende
de zoon van de stich[er van

ffi

foto

De voorzijde van het oorspronkejijke
net
recàts de re/rl.se en op de achtergrondherenhuis,
een

orangerie.

i1::i:tiiiiHii§-ï+li$

De voorzijde gezien vanuit het oosten.

[-

foto

achterzijde, hier gezien vanuit het noordoosten, werd in 1934, àaaks op het oorspronkeLijke
àurs, een nieuwe vLeugeL gebouwd. Links eei? star-

5: Aan de

gebouw.

foto 6: De achterzijde gezien vanuit het
de huidige Seminarieweg.

noordwe.sten

, vanaf
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De vler doeken van 70 x 90 hebben mooie, vergulde lijsten.
De twee pastelportretten van hec zelfde formaat, zijn geplaatst achter glas in een ovaLe, houten passepartout en
zware Iijst. Deze lijsten en passepartouts víaren oonspronkelj.jk eveneens verguld, maar wercien na een recente reparatie
grijs geschilderd. Ze zijn afkomstig van de heer l,í.K.M. de

Bruijn te Breda (1898 -1984), kLeinzoon van mr. Arnout Hendrik
de Bruijp. In 1979 kon de gemeente Nieuw-Ginneken,op initiatlef van de toenmalige archivarls dr. F.A. Brekelmans, de vler
schilderijen aankopen voor Í 5.000r-, waarna de twee portretten door W.K.M. de Bruijn in 1980 aan de gemeente ten geschenke
víerden gegeven. ïn 1980 liet de gemeente de vier schilderstukken restaureren door L.Marchand te Dordrecht. De kosten
bedroegen f 11.800r-, maar het resultaat mag gezien worden.

Aanvankelijk hadden de aanwinsten van de gemeente een plaatsje
gekregen 1n het trappenhuis van het gemeentehuls, maar na de
nestauratie werden ze samengebracht in de rrïJpelaarzaaJ-tt. De
gemeente Nieuw-Ginneken bezit hiermee een collectie die van
grote historische waande ls voor deze reglo

o
a.)

qJ

5

het landgoedr ilr. Arnout Hendrik de Bruijn (,1826-1880) en
zijn vrouw, Caroline S.E.J. de Roy van Zuydewijn (1831-1914),
zie foto 7/8De twee portretten zijn omstreeks 1890 getekend
door F. de Bruijn, naar fotots van het echtpaar, genomen in de
tijd van hun huwelijk in 1855. Mr. Arnout Hendrik de Bruijn
hras kantonrechter te Ginneken. ïn 1866 liet hij het huls van
zijn vader vervangen door een nj-euw landhuis, ongeveer 45
meter ten zuidoosten van het oude, met de voorgever gericht
naar de straat. Dit, vormt nu nog het hoofdgebouw van het
klooster van de Paters van de H.Harten.

(Voor de geschiedenis van het Tandgoed en de faniTie De Bruijn, zie
ll.K.l4. de Bruijn in "Taxandrid" , jrg. 48 , 1947;
P.A. BrekeLnans in "Jaarboek De Oranjeboom', dl. XfV, 7961;
lden jn.' "Brieven van Pau-l,us" , nr. 50, 1984)
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KLEINE OF NIEUWE IJPELAER.

door Kees LeÍjten

Van de Elndhovenaar Karel Vermeeren ontving ik enkele jaren geleden een copy van een tekening, die hij in Frankrijk gekocht had. \
Het stelt de voorgevel van de kleine of nieuwe ïJpelaar voon
in 1897 getekend door een zekere J. Raymakers.
tlle deze tekenaar is, is me niet bekend.
Ook onze oud-archivaris Dr.P.A. Brekermans kon mij geen nadere
lnformatie verschaffen over tekenaar of tekening.
Een tekening ult de tljd van de famllie De Bruyn.
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Geroepen vanuit Bavel

0, voor de Zwartjes kom ik graag;
och, vul mijn busje flink vandaàg!
Zo sprak een klein meisje in de dertiger jaren en ze
haal buir, op naar de Zusrers van Roosànaaàr uIi:[ens stuurde
een berichtje uit het, blad "Fcho".
Dit was een van de honderden interessante dingen die er deze
week te zien waren op de missietent,oonstelh.nt die de Bavelse
ttKerk

werkgroep
En dat was

en Samenlevingtt georganiseerd had in de Spindel.
niet alIes. Er ,".à oót nàg een boek gepresenteerd
waarin gegeYen staan over alle Bavelse religieuà"n
wereldheren sinds 1850. Een geweldlg boek, niet in het minst
"n door de

gevarieerde Etanj.er t/3arop de gegevens worden gepresenteerd: beknopte autobiografieën, gedichtàn, herinnerinàsptaatjes van
professj.es, bidprentj es, preken ui.t de requiernmiÀ enz. enz.
Jongeren zulIen bij lezing we1 eens moeten grijpen naar het
Katholiek I'Ioordenboek van Knippenberg wanneer ze zulke woorden
zien a1s postulanEen, novices en zusiers die rrgekleed, ,ora"n.
Wat hadden ze dan Èoch van tevoren aan? En wat is de criminele
achtergrond van zusLers achEer de tralies? Het is misschien
voor hen dat Dina van Arendonk bij haar aut,obiografie schrijft:
"ik heb ne voor altijd gebonden uàn God en de congragatie.
Eeuwige geloft,e noent men dat. tr
Zeven en negentig paEers, b:oeders, zusters en één begijntje
heef t het kleine Bavel var.raï 1950 opgeleverd. Bij de vrouhren
is de orde van Mater Dei 1'Aues uooi-.tuen" koplóp"r"met 14
leden; de korte afstand Bavel-Breda zal hier wel niet vreemd,
aan geweest zijn. De mannen werden vooral wereldheer of
Redemptorist, de befaande orde met de nog befaandere donderprekers die de he1 met al zijn verschrikkingen zo beeldend wist,en
I,/eer Ee geven alsof ze er net vandaan kwamen en de
brandblaren
nog op hun huid hadden zitten.
Tragiek en vreugde wisselen elkaar af: zo werd Johannes oomen
in L966 Geheim Kanerheer van z.H. de paus als hoogtepunt van
zíjr. carrière, maar ene Petrus Janssens stierf in 1gö6 toen
hij pas vijf weken gewijd was en kapelaan sihute was in Bavel
slechrs drie weken kapelaan toen hij het tijdelijke met her
eeuwlge verwisselde. Eeen beetje een vreemde eend in de bijE
vind ik AdrÍanus Oomen die in 1863 stierf rerwijr hij nog p""
theologant was,dus nog slechts priesterstudenE. Hij is zo de
enige seminarist die zich een plaatsje in het boek heeft verworven, want de samenstellers o.1.v. PieE Boomaars hebben verder
:

geen priesterstudenten genoemd; misschj-en r{aren ze bang dat
,door het grote aantal afhakers het boek te dik zou worden.
'Een beetje jammer vlnd ik dit wel, maar mijn spijt berust enkel
op het feit dat ik dan ook zelf in het mooie boek zou zijn
p terecht gekomeir. fk heb niet mi"nder dan een vo1 jaar bij de
l,litte Paters gezëten,maar volgens een vriend van mij die er
klaarblijkelijk nogal anticlericale gedachten op na hie1d, ben
lk onder het braden de pan uitgesprongen.
Sommige gezinnen leverden opvallend veel religieuzen: zo zíjrt
er vier (ge)zusters van der Ayoort,, van wie Symphorosa -ttdat is
tenminste een naam die klinktrt vond haar vader-in L946 stierf.
gebroeders Boomaars werden in de vorige eeuw Redemptorist
drie
f,
de familie Verschueren werd er één priester, terwijl
van
ft,en
&;drie meisjes het klooster ingingen; van hen leeft nog de

lgO-:arige Caecilia.
en broeders zwermden uit naar a1lerlei landen
$,rPriesters, zusters
-n
functies
met
accent
op verpleging en onderwijs.Ook de païien
;, rochiegeestelijken worden in het boek genoemd en tot mijn vreug,É,'de kwau ik er acht,er dat Deken Doctor Dirckx initiaEor is ge-

van de Katholieke Geitenfokvereniging, een vereniging die
Hi'altij d min of neer heeft gegolden als hét voorbeeld van de toÈ
het absurde doorgevoerde verzuiling van Nederland.
#1,
wat, Bavelse geestelijken roerden zich op publicitair geHeel
S
f;|';, btea zoals Christ en Koos Boomaars, Dr. C. 0omen, Jan Verilschueren en Pater Samuel van Disseldorp die een soort katechis$nus voor kloosterlingen schreef. Anderen bewezen zich als
ffschilder; zo hangen er nog in veel Bavelse huiskamers stillevens
landschapjes van broeder Cornelius Diepstraten en Jan Ver,ffi
"n
schueren
-wat een veelzijdig man moet dat toch geweest zíjnS
$'naakte kerkschilderingen onder duidelijke invloed van Jan
*' Tooroo.
,fl.* ,oi ,"ggen koop het boek zelf -dertig gulden-, dan hoef ik
niet te vertellen hoe zuster Bogers constateerde dat kinderen,
did niet met een tang waren aan te pakken, Il8 een flinke wasbeurt geh,oonweg een andere kleur hadden gekregen en hoe zusEer
Verschueren ontdekte dat gastvrije Papoea-s haar getrakteerd
' hadden op een mensenvinger, gebraden in bladeren. Zul je toch
Baar geen bladeren lusÈen....
tuurlijk staan er in een boek van 180 bladzijden wel enkele
outen, of moet ik het a1s een wonder van'' vroege roePing
beschour+en dat zuster Voermans in L982 geboren werd? MerkwaartS'-weest

BRIEVEN VAN PAULUS
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dig bij deze zuster was dat ze eerst Johanna heette, toen
Francisca en vervolgens chantal. Het u/as immers
niet de gewoonte dat meer zusters dezelfde kloosternaam droegen.
Dat reidde
in zusterordes.-rvel €.ns Eot moeilijkheden als de vrouwelijke
heiligennamen "op" waren en dan krÉeg je soms wat poLsierlijke
namen als zuster Hernan Josef
Ter gelegenhei-d van de week van de Nederlandse Missíonarissen
werden op zondag. 6 september a1le Bavelse priesters,
en zusters naar hun oude dorp genodigd. Het mannenkoor broeders
haalde
nog eens ouderwets uit net een knetterende perosi,de gu11e
lovigen legden meer dan duizend gulden in de schaal, er wasgegezellige koffiereiinle brj Dré, Junu" de l.lulder bood, €€ÍI; een
lunch aan in zijn molen àn -s middags werd de tentoonstelling
geopend. Johan van Ginneken had, mislchi.e;-s;ir;;irààra
heL geweldige succes van de brevrijdi-ngstentoonstelling, door
interessante vi-deogesprekken opg"nó*"nlpi"t". Schellekens weer
draaide een ougg film af, ,orr"iing"n van de basisschool lieten
een derde-wereld-project zien en dan was er een schat
van boeken, foto-s en voor\^/erpen, vaak afkomstig van familieleden
die
leze ontvangen hadden van-heerbroer, heeroom of rante Nonneke.
Elke genodigde kreeg bij afscheid het boek
"Geroepen vanuit
Bave1" maar
u-mogË het een troost zijn dat u niet per se
'
alsnog gewijdïog.
hoeft t.e worden of na uw zilveren bruiloft
alsnog de gelofte van zuiverheid hoeft af te leggen om dlt
interessante r+erk te bemachtlgen.
Graag eindig ik met een paar regels van Jan verschueren
die ik
op de tentoonstelling rai en waarin het besef van geroepen-zi-3-n
heel kernachtig wordt verwoord:
Toen Kristus om een krijger vroeg,
Toen zei ik: ,, zie ik kori,
En toen hij om eenleger yroeg,
Daar roerde ik de tràm.

H.

Zwijgen en denken
kan nlemand krenken

t
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:c.J.M. LeiJEen en J.c. van der westerraken
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MUSEUM

EfTiEmt<undekring heeft een eigen heemkundig museum op heL adres pennendiJk '1. Heb
museum ls geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdagmlddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie
gaarne ln hel museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uun.
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klelne bljzonderheden en salllante det,alls ult de geschiedenls van de vroegere HeerllJkheld Glnneken en Bavel, de gemeente Glnneken en Bave1 en de gemeente Nleuw-
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ls het informatieblad voor de leden van de heemkundekrlng rtPaulus van Daesdonck" te
Nleuw-Ginneken. HeE staat lnternaLionaal geregistreerd onder ISSN-o166-043g. Het
vcrschlJnt viJf maal per Jaar en geeft naast veel informati.e voor de leden ook vele
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tte-Erenfiïngsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naasl diverse heemactivifeiten, lezingen, tentoonsbelllngen en excursies geefb de
kring heb tijdschrift ,Brieven van Paulus't uit. Het lidmaatschap van de Kring geldt
voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaa" 1995_1996
Í 30,_ ó"" jr"".

