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Nieuw-Ginneken, 15 sprokkelmaand 1996
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Aannemingsbedrijf

Jan Melssen deskundige bij uitstek van gemeentewapens
vervolgt in deze Brieven van paulus ztjn verhaal over
het gemeente\rapen , zoals dat op de lakstempels voorkomt

In een gefundeerd artikel bespreekt hij uitvoerig het
dat onze kring voert en zoekt de verklaring voor
de helmtekens zoals die voorkomen op de lakzegels die
bewaard zijn gebleven en voorkwamen op de verdwenen
grafsteen in de Ginnekense kerk.
wapen

G,ebr. Graaumans b.v.
lanncmcÉ vrn 9rond. ríolcringr
.Gn bc atra

Met de gemeentelijke herindeling, die Nieuw-Ginneken
binnenkort te wachten staat, zà1 ook het wapen van de
voormalige gemeente Ginneken en Bavel, dat thans gevoerd
wordt door onze gemeente in de hi.storie verdwijnèn.

IIng5wcít!í

Rabobank

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

AutobedrilÍ
Ulvenhout

vele boeiende artikelen en verslagen completeren deze
Brieven van Paulus grotendeels gewijd aan twee belang-
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw - Ginneken

In de volgende Brleven zult U meer vernemen over de
opening van de nieuwe tentoonstelllng over de dulvensport en kunt U kennis nemen van de bijzondere zaken
dte tijdens SchatLen biJ Paulus boven water gekomen
zlJn.

Met

vrlendelijke groet.

het bestuur van de Heemkundekrlng Paulus van Daesdonck,
Namens

Nleuw-Ginneken,Sprokkelmaand 1996

Jan van der Westerlakent

Beste Heemvrlenden,

voorzltter.

ïn een bomvolle Fazanterle hebben meer dan,-honderdzestig leden van Paulus genoten van tt Muzlek ult de
!,leebosch.

Er werd uit volle borst meegezongen en ook sfil geluisterd naar prachtlge melodieën, die vertolkt werden op
de draailier', de accordeon, de lepelbasser, de vlool en
de doedelzak. '
'

t Muzlek heef
zorgd.
I

t ons weer een onverget,ellJke avond be-

Op 11 maart zal uw'voorzltter een lezlng met diats houden over molens. Wij zijn in onze gemeente ln het
gelukkige bezit:'Ían twee nog sieeds werkende molens.
Belde worden op dlt moment genestaureerd. De geschledenis en de restauratle van de Korenbloem ln Ulvenhout en de Hoop ln Bavel.komen deze avond aan de orde.
/erder wordt op deze avond het ontstaan en de ontwlk'keling van molens ln het algerreen besproken. Ook zul1en de verschillende molentypes en wieksystemen de
revue passeren.
Kortom iedereen, dle eens wat meer over mol-ens te l,lcten wll komen, zaL op deze avond aan zIJn tnekken'koÍtxen. Dit aIles vlndt, plaats in de Fazanterle. Aan-

vang 20.15 uur.

GENEALOGISCHE DAG ].996

door Kees Leijten

Dit jaar zulIen het Rijksarchief

en de Stichting Brabants
weer een genealogische dag organiseren in de
Citadel van Den Bosch.
De eerste genealogische dag op LB maart 1995 was een groot
succes en trok meer dan 800 bezoekers.
g'eiae organisatoren hebben dan ook besloten er een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken.
De dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar gegevens
over voorouders van Brabantse afkomst.
Maar ook zonder Brabantse voorouders kan men er terecht want
U kunt er kennis maken met uiteenlopende genealogische
bronnen, vele publicaties en computerprogramma's.
Er zijn vele standrpresentaties en lezingen.
Als extra thema is dit jaar gekozen voor militaire voorouders.
Reserveer dus zatérdag 2t september voor de §enealogische
dag indien ook U een fervent genealoog bent.
Heem samen
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L996 ( BB )
februari 4 museum op"l, /opening tentoonstell ing :
Duiven houden als hobby"

AGENpA

15

maart

3

Brieven van Paulus

108

Museum open

Lezing: De historie en het Restaure
ren van de Molen door Jan van der
hlesterlaken. Fazanterie 20. 15 uur
22 Stud i edag Lands chapsgeschi edeni s
Oirschot *
3 Paulus van Daesdonck 2L j aar
7 museum open
15 Brieven van Pau1us 109
5 Museum open
Fiets-excursie

1L

april
mei
j

uni

juli

Z llluseum open
Bavel Anno 1920

7 Museum gesloten
L5 Brieven van Paulus

L1-0

augustus 4 Museum gesloten
7-10 48e Brabants-Heemkamp te

3L Einde ZLe verenigingsj aar

Oudenbosch

september L Aanvang nieuwe verenigingsj aar

\íi

L

Museum open

2Le Jaarvergadering

Open Monumentendag

Brabantse Genealogische dag te
's Herto§enbosch *
28 Volkskundedag te Oirschot*
* Activiteiten van de Stichting Brabants Heem,waaraan
U kunt deelnemen
2L

** Het museum is geopend:
- elke 1e zondag van de rnaand 14.00u-17.00u
(niet in juni en augustus)
- elke woensdagmiddag van 14.00 uur t.ot. 16.00 uur

-

(behalve augustus )
op verzoek : tel 076- 561.27 .4'2

ER ZTA MUZIEK

erg -

De reputatie van rt Muziek uit Bergeyk (líeebosch) 1s
groot en niet onLerecht. Vele leden van Pau1us hebben
dat zelf kunnen constateren op 15 januari i.1.
t t Muziek verzorgde een optreden voor een groot pu-

bliek.

het felt dat de eigenliike zan3er (Harry
Pranken) van de vele oude liedjes het deze avond zonder
stem moest stel}en, was het een onvergetelijke avond.
Harry Franken kent all-e teksten uit zijn hoofd terwijl zijn zoon Karel, dle de honneurs voor hem waarnamt
een spiekbriefje nodlg had. Hii maakte van de 8eschreven teksten maar weinlg gebrulk, hlJ bleek de
teksten toch goed te kennen.

Ondanks

t Muziek is momenteel- een gezelschap'-van vier personen: het echtpaar Harry en Nel Franken, hun zoon
Kare1 en daarnaast ook nog Herman Ritter. En er zíL
muzj-ek in rt Muziek. Het gaat er bij hen niet alleen:
om de teksten zo goed mogelijk te brengen. De muziek
zelf speelt een grote ro1. federeen van rt Muziek
speelt meer dan één instrument. We hebben dan ook veel
instrumenten voorbiJ zien komen. Naast de bekendere lnstrumenten a1s vlool, bas, blokfluit werden ook een
doedelzak, de accordeon, de diatonische trekzak, kleppers, een kleifluitje, een draailier en een vlier bespeeld. En hoewel Nel Franken de blokfluit zeev goed
kon bespelen wist haar zoon haar te overtreffen door
twee blokfluiten tegelijk aan te blazen en te gebruiken. En alsof het nog niet bijzonder was blies hii de
fluiten ook aan met zijn neus.
t

Van kostbare

ook

IN IT MUZÏEK.

lier tot eenvoudige vlier.

ef bekend, dat
kan waarschijn]1jk niet gezegd worden van de draaÍIler en aI zeker niet van de v1ier. De draalller ls
een prachtig instrument om te zien en het ls duldel1Jk dat het ook een kostbaar lnst,rument 1s, dit ln
tegenstelling tot de v1ier.
De vlÍer is een echt volkSinstrurnent. De meeste bespelers maakten hun eigen instrument van wat vurenhout.

1n
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De snaren werden gemaakt van oude remkabels van de
fiets en de fretten werden gemaakt van de metaien
kern van de waslijn. Het instrument werd bespeeld
met een twijgje. 't Muziek gebruikt echter gewoon
een plectrum zoals dat voor de gitaar gebruikt
wordt. De vlier heeft van zichzetf bljna geen krankkast. Daarom werd het i-nstrument vroeger het riefst
op tafel gelegd om te besperen waarblj de tafel dan
aIs klankkast diende.
Harry Franken is weleens iemand tegengekomen die
het inst,rument bespeelde op de zoldervloer. Dan
fungeerde het, hele huis a1s klankkast!

Iiëdjes die 't Muziek bnacht komen allemaar uit
het enorme archief dat Harry Franken heeft aange-

De

1egd.

zotn 25 jaar geleden'ls Hamy daarmee begonnen. Het
ars hobby maar zelfs de provincle zag het be+
lang van het verzamelen van aI die oude liedjes in.
Daarom creeerde zij mogerijkheden voor Harny om minder t,ijd a1s onderwijzer te werken en de tljd te vullen met het bezoeken van al dle oude mensen d1e de
begon

lledjes nog

kenden

De liedjes hadden vroeger vaak een funct,ie, het was
niet alIeen voor vermaak dat liedJes gezongen werden.
Het was ook om bepaalde zaken aan het grotere pubriek
bekend te makenr ofr waren aan te pr{zen of om be_
paalde,dingen aan de kaak te ste1len. ïn veel l.ie§Jes
ziL dan ook een moraal. Zeer veel 1iedjes zijn'
streek- of plaatsgebonden maar andere rledjes kom:je
in de hele provincie tegen ar dan niet met lichf gewiJzigde tekst. Er ziJn ulteraard ook liedjes die

buiten onze provincie voorkomen. Regermatig noemde
Harry Franken Frles1and aIs andere vlndplaats.
Soms 1lep Harry Franken tegen vreemde teksten aan
zoals een riedje over 'zaLbe André,r dat oorspronkelijk Jtattendral moet zljn geweest. 0f het liedje
over Opèndimo. Pas lang nadat hiJ dat liedje naà op-

getekend kwam hlj een geschreven tekst tegen.
Opèndimo bleek niet te bestaan, het was een verbastering van Open die mond.

Bijzonder groot archlef.
Harry Franken heeft in de loop van de jaren zatn
10.000 teksten en muzlekstukken opgetekend,. opgenomen, uitgeschreven, noem maar op. Zotn 1200 daarvan
zljn inmiddels gepubliceerd. *
Niet alleen rt Muzlek maakt gebrulk van het archief,
ook vele andere groepen spitten het archief door, voor
aanvullÍngen op hun iiepertoir.
Veel van de lledJes hadden toch een amuserend karakter
en de teksten zljn dan ook negelmatig schuin. Aan het
einde van het liedje is er zee? vaak sprake van de
komst van een baby!
Eén van de lledjes die rt Muzlek daar deze avond over
bracht werd ult volle borst meegezongen (net refreln
dan toch). We hebben het al vaker blJ Pau1us kunnen
horen: tttíe hraren'met achtrr.
Maar ook het liedje over de haverkist, bleek niet onbekend te zijn.

is toch een van de favoriete bezigheden van
de Paulusleden, dat bleek nog eens bU het lledje Viva
de paraplu (Un is dat dan geen paraplu, Ja dat ls een
paraplu).

Meezingen

Alle

aanwezigen en dat waren er heel veel, kunnen
zeker terugklJken op een heel gezelllg samenzijn.
En dat het een bijzondere avond leek te worden, dat
bleek al uit heL uitgebreide knantenartikel dat
ts morgens 1n De Stem stcnd
rs Avonds was ook Omroep Brabant aanwezig. Het resultaat van dat bezoek was de dag erop te beluisteren
in de middaguitzendlng van het actualiteitenprogramma.
Het bestuur van t Paulus I kan er trots op zLjn r^reer een
avond te hebben georganiseerd waarmee men zoveel leden en andere belangstellenden een plezler heeft, gedaan.

* "Liederen en dansen uit de Kenpen " door Harry
Uitgave Brabants

Heem 1978
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Snoepjesfabriek Lonka

Meisjes van de Lonka

eén teleioontje van het philips-fotoarchief te Eindhoven
en de hulp van een Eindhovense kennis ars koerierster
zorgden voor dit prachtige beeldmat,eriaal over de Lonka
te Breda. Even een toerichting: Lonka N.v. bias een vooroorlogse fabriek van betere soorten suikerwerken, carame1s, toffees, hopjes en dergelijke, gehuisvest aan de
Minister Nelissenstraat en Zonnebl-oemstraat. Blijkbaar
1s er in 1941 een opdracht verstrekt aan de Fotodienst
van Philips om een bedrijfsreportage samen te ste1Ien,
waarvan -gelukkig- de glasnegatieven nog keurig bewaard
in het fotoarchief van philips berustten. Bij het doorlichten hiervan bleek dit materlaar echter helemaal
niets te maken te hebben met philips of Eindhoven, maar
betrekking te hebben op lets in Breda... rn het totaal
zijn 42 opnamen te voorschijn gekomen van zee? goede kwaliteit. Het afdrukken van de grasplaten is door de fotograaf van het Gemeentearchief gedaan. zowel het bedrijfspand ars het fabricage-proces zijn vastgelegd. Menlg personeelsrid is hierbij vereeuwigd, wer in de anonimiteit.
Natuurlijk ontbreekt, de directiekamer niet, alsook het
bedrijfslaboratoriun en de typekamer. Kortom een zeer
welkome beeldaanwinst over het industrieel verleden van
de stad. Ars kennismaking laten wij u hierblj twee foto's
uit deze reportage zien. Heeft u vragen, opmerkingen of
nadere informatie, belt u dan met het Bredase Gemeentearchief, tel. (076) 5294429 of komt u even langs op vlaszak 4.
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HET WAPEN VAN DAESDONC.VAN DEN CAMP
door Jan Th.M. Melssen

In numrirer 102 van de Brieven van Paulus stond een artikelover'Het (fanrilie)wapen Van Daesdonck', van de hand van Bas Dusseldo{p, waarin hij
om een reactie vraagt. Auteur is de tekenaar van het nieuwe door 'Paulus'
gebruikte wapen/logo, dat is gebaseerd op een grafzerk uit 1411 (1).
De telst

Allereerst een korte reactie op de overgeleverde tekst van de grafzerk.
De door Bas Dusseldorp aangehaalde tekst lees ik anders, ook al verandert dat niets wezenlijks aan de inhoud van die tekst: * hier . leyt . [begrlaven . [pe]ter vi daesdonc eE jonfrou cristiin . yEtlen . cailp . siin
huiswou . met haren kiinderen . hii . sterf . int . iaer . ons . heË . m .

"a\r
\B\
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\h
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h u.f ï

e

tfin

b1

w. nÉffinr,,c

cccc.en.xi.
De woorden begraven et peter zijn beschadigd en door mij aangevuld tussen vierkante haken. De dubbele i's zijn te lezen als een verlengde i oftewel een y. Men leest dus 'cristyn','Wn' en '§nderen'. Een lange ij bestond
toen nog niet.
Niet uit te sluiten is dat oorspronkelijk ook 'jonfrou' als Joufrou' stond
aangegeven; de 'n' en 'rr' op grafzerken en zegellegenda's zijn veelal in
hoofdzaak identiek. Ook de lezing kort na het vinden van de zerk geeft de
lenr;g Joufrou', alsook 'Camp' i.p.u. Canp (2). Bij 'jonfrou' zou men ook
een 'c' vergeten kunnen zijn: joncfrou. Doch dat lijkt niet waarschijnlijk.
Ook het verschil in schrijfwijze tusseí Jonfrou' en 'huiszrou'valt op; hier
is niet consequent gewerkt, wat te denken kan geven over de betrouwbaarheid van de tekenaar van de zerk. Zo bilvoorbeeld ook de in-druk die
bij 'hii' en 'iaer'wordt gewekt. Tracht de tekenaar hier toch een J' aan te

cccen., r .

geven
Oudste grafzerk van her gesla.-ht Daesdonck,
aanwezig in de Ned. Herr'. Kerk te Ginneken

lNaar een teekening van wln. den

?

Dan de gebruikte afkortingen. Bij vd f-vanl, efr [=ende], viden [=vanden] en heré l=aeren] staat het afkortingsstreepje correct of bijna correct
geplaatst aangegeven; bij caíp evenwel slaat het afkortingsstreepje nergens
op; een nz kun je immers niet met een n afkorten [vgl. hiervoor]. Bij en
binnen het jaartal is dat streepje zeHs vergeten; ook daar zou men voluit

Fleer

C. D. Bakker aldaar).

'ende' verwachten.

Met de kinderen van het echtpaar zullen zoon Jan en dochter Lilia zijn
bedoeld. De ouders en deze twee kinderen gaven aan het Bredase kapittel
zilveren kannen, \ilaaruan het kapittel een zilveren wierooksrat liet maken
(3). Een dergelijke schenking geeft toch wel aan dat de Van Daesdoncs
tot de welgestelden moeten worden gerekend.

Logo Heenkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Het wapen
De kern van het artikel van Bas Dusseldorp betreft evenwel de voorstelling van het alliantiewapen - de beide wapens van het echtpaar - op de
zerk.

De heemkundekring gebruikt in feite twee verschillende zaken van de Van
Daesdoncs: aan de ene kant de naam 'Paulus van Daesdonck', een leenman van de heer van Breda die omstreeks 1350 leefde, en aan de andere
kant de symboliek van Peter van Daesdonc en diens vrouw Cristyn van
den Camp, te dateren omstreeks 1410.
Wat valt er over de beide wapens te achterhalen

?

Het wapen Van Daesdonc
De heemkundekring is in het bezit van foto's van enkele leden van de familie Van Daesdonc. Het betreft hier afdrukken van het zegel van Pauwels van der Daesdonc, tnan of leenman van het huis c.q. de heer van Breda

in bruine was van Pieter van der Daesdonck aan
charter van 26 februari 1472

Zegel

van23.12.L344,19.08.1349,22.05.t350 (4), 17.06.t354,23.A4.1364 et 01.05.
L364, van Peter van der DaesdonclE schepen van Breda, van 26.02.L472 (5)
en van Hendrick van der Daesdonclc, schepen van Breda, van 06.LL.L507,
waarvan de originele zegels alle te vinden zijn in het archief van de Nassause Domeinraad in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Al deze zegels vertonen het bekende wapen van hermelijn met het schuinkruis.

}Jet zegel van Pauwels vertoont het wapenschild zonder meer. De breedte
van de schuinkruisbalk is LZ-L3Vo van de schildbreedte. }Iet zegel geeft als
randschrift: x S PAULES VAN.D,ESDO'CH.
Hret zegel van Peter vertoont een schuingeplaatst wapenschild met daarop
een helm, dekkleden en een helmteken. Het randschrift, geplaatst op een

banderol, luidt: S PETE'

VA' DE' DAESDO'CH. De aangegeven afkor-

tingstekens worden verondersteld; op de foto van het zegel zijn die niet te
zien. De balkbreedtevan het kruis is gelijk aanSVo van de schildbreedte.
Peter is in 1486/1487 en van 1492 tot 1499 schepen van Breda. Zijnzegel uit L487
of.1492 wordt afgebeeld in Taxandria [zie afbeelding]. Hij was gehuwd met Marie
van Romen, wier vader een dienaar van de jonker van Nassau was (6).

Van het zegelvan Hendick is slechts een fragment bewaard gebleven met
daarop zichtbaar een soortgelijke helm als bij Peter, dekkleden en een
helmteken, gelijk aan dat van Peter. Van het randschrift, eveneens op een
banderol, is alleen nog bewaard gebleven: C VA' D.

Fragnent van zegel

in

groene was van Hendrik van der
Charter van 6 novenber L507.

Daesdonckr schepen van Breda.

Hendrick is in 1510 en 1511 ook nog schepen van Breda. Een Hendrik van der
Daesdonc, doch dit lijkt niet dezelfde als deze, is gehuwd met Johanna Jans van
Coudenberghe en komt in 1450 voor als eigenaar van de hofstad Ter Daesdonc
onder Ginneken (7).
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Verder zijn nog de zegels van de gebroeders Henric
en Peter van Daesdonc bekend, die beiden aan Brabantse njde streden in de slag bij Baesweiler (L371)
en daarbij gevangen werden genomen. Zij hriteerden in 1375 te Breda een bedrag van 584 mottoenen die zij onMngen voor geleden schade. Henric
zegelde met het volle Van Daesdonc-wapen.
Peter brak zijn wapen met een barensteel, ten teken
dat hij de oudste zoon was [indien hij zijn vadeÍ nog Daesdonc
[Bellenville]
niet was opgevolgd] danwel dat hij jongere zoon \ilas
[indien Henric als oudste zoon zijn vader al was
opgevolgdl. De randschriften zijn: S' HENRIC VAi.I DAESDONCH en S'
PETER VA DAESDONCH (8). Het wapen van Henric komen we ook
tegen in het beroemde wapenboek 'Gelre' (9), alsook in het iets oudere
wapenboek 'Bellenville'(10), waardoor de kleuren bekend zijn. De balkbreedte bedraagt daar 16 resp. 7 Vo van de schildbreedte.
Zij zullen de kinderen van Pauwels zijn geweest. Peter is mogeldk degene,
die in 1411 overleed en in de kerk van Ginneken werd begraven.
Ook andere families gebruikten dit wapen. Het mij woegst bekende zegel
met het 'Van Daesdonc'-wapen vinden wij terug in 1333 op het zegel van
Peter van Ulvenhout. Bekend is verder dat in t3il Zebrecht van Ypelaer
met hetzelfde wapen zegelde, echter voorzien van een barensteel en op
het hart van het schuinkruis een zespuntige ster (11). De zeqpuntige ster
kan als breuk een bepaalde jongere linie van een familie aanduiden (12).
Dergelijke symboliek is in onze provincie evenwel nog onvoldoende
onderzocht om daarover een concrete uitqpraak te dben. De 16de-eeurvse
Heusdense schepenen Van Ypelaer, die met hetzelfde ïyapen zegelen, ntllen tot deze familie hebben behoord (13).
Niet mag worden -uitgesloten dat zowel de Van Daesdoncs als de Van
Ypelaers uit het geslacht Van Ulvenhout zijn geqproten, danwel een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad, die dat ïvapen heeft gevoerd.
Segebertus van Ulvenhout - de vader van Peter uit 1,333 - zegelde in t297
nog met de drie schuinkruisjes van 'Breda'(14).

115
"l'6 7o. De
De wapenboeken 'Bellenville' en 'Gelre' komen uit op 7 en
grafzert komt uit op een percentage van 25 %. Rietstap (15) geeft voor
óe Noordbrabantse familie Van Daesdonck een wapenschild waarin het
schuinkruis zelfs een breedte heeft van 36Vo van de. schildbreedte. Bas
Dusseldorp geeft een balkbreedte van'21

Helm
hiervoor
Zoals

al

Vo.

gezegd gebruikten Peter en Hendrick een helm

zegel.

is van het spe steekhelm, dat in de L5de eeu\il uit de kegelhelm
was ontwikkeld (16). Een steekhelm is volgens Rietstap in Nederland zeer
beslist nooit door enige burger werkelijk gevoerd. De steekhelm l«pam als oud-adellijk attribuut - dus veel eerder voor de rang van adelshelm in
aanmerking (17).
Op de steàkàelm kon het helmteken moeilijk worden bevestigd. Vandaar
aat ae helmkroon werd ingevoerd om de montage van het helmteken op

nà nem

het onderstel te voorkomen (18). Een helm znnder kroon wordt bijna
altijd gedekt door een wrong. De kroon staat steeds direct op de helm,
ooóit óp de wrong. Uit de steekhelm ontwikkelde zich de traliehelm.
Helmteken

Taxandria (19) noemt als helmteken op het zegelvan Peter van der Daesdonc molenwicken of roeiriemen en refereert aan Van den Brandeler, die

het helmteken als oren interpreteerde. Merkelbach van Enkhuizen (20)

interpreteerde het helmteken als een vlucht.
Van Schijndel (21) zegt het helmteken als twee zilveren bol<shooms (?) te
nen,waaischijnlijk op-gezagvan Rietstap, die twee zilveren steenbol<shorens
als helmteken oó"-i QZ). In het artikel van Bas Dusseldorp komt deze
tot de conclusie dat het een vlucht moet zijn. De wapenboeken 'Bellenville' en 'Gelre' geven geen helmteken. Een van de andere Middel€euwse wapenboeken doet dat wel. Een gepubliceerd overzicht (23) van
die wapenboeken geeft als helmteken 'deux lames de faux', d.w.z. twee
zeisklingen of -lemmetten Q4). Al deze schrijvers herkennen dus twee lange

Wapen

De heraldische omschrijving van het Van Daesdonc-wapen is: hermelijn,
met een schuinlcruis van lceel.
De schuine plaatsing van het wapenschild met daarop de helm - zoals op
het zegel van Peter van der Daesdonc - geeft in feite de situatie aan zoals
men een ridder van opaj zag.
Het schild is van hermelijn, met steeds in elk l«rartier van het schuinkruis
drie hermelijnstaartjes, die bij Bas Dusseldorp ietwat klein zijn uitgevallen. De balken van het schuinkruis beslaan in het zegel van Pauwels L2-L3
Vo, in dat van Peter 8 Vo van de schildbreedte.

op Hun

Helmteken 1507

Helmteken 1472

types van goededaP
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Bekijken we de zegels goed dan zijn op het zegel van Hendrik (1507)
duidelijk twee aan een njde getande voorwerpen of zaget te zien; de
handgrepen zijn duideldk herkenbaar. Het zegel van Peter $472) geeft
ook getande paalachtige 'dingen'. Duidelijk is dat het een uitgetand
shgwàpen betràft. Dit in de heraldiek zeldzame wapen lijkt aan te sluiten
bij een als 'goedendag'bekend staand slagwapen (25), dat voor zover bekend geen uitgetand model kende. De interpretatie van dit slagwapen als
'zeiskling' ligt voor de hand [zie afbeelding].Nu de verklaring is gegeven,
kan het helmteken op de grafzerk ook als zodanig worden herkend.
De beide slagwapens zijn daar - in tegenstelling tot die op de zegels - afgewend.
Naar onze mening betreft het helmteken van de Van Daesdoncs: twee zilveren uitgetande goedendags.

Het wapen Van den Camp
In Taxandria (26) wordt meegedeeld dat Jan van
den Campe en zijn nakomelingen in 1389 het leengoed Ypelaar kregen. Een Jan uten Campe flatijn
de Campel zou in 1388 en 1393 drossaard van de
heerlijkheid Breda zliin geweest. In deze familie
wordt 'uten' en 'van den' door elkaar gebruikt.
Het artikel in Taxandria zegl ook dat het wapen
Van den Camp bestaat uit twee balken, volgens het
wapenboek 'Gelre'van rood op een ziheren veld.
Soms werd de bovenste balk beladen met een rad
[zoals de drossaard van Breda],'soms mét twee,
mogelijk als breuk om jongere zoons in een familie

Van den Camp [Bellen-

villel

aan te duiden.

Het wapen komt inderdaad voor in het wapenboek Gelre (27), en ook in
'Bellenvilld-(28). Het wapen is daar van 'her Jan van den Campe', in
l37L-139L fleen]man van de graaf. van Holland, en bestaat uit een zilveren
schild met twee rode dwarsbalken, de bovenste beladen met een gouden
rad. Op de gouden helm met zilveren dekkleden een zilveren toernooihoed met rode opslagen, getopt met een gouden bal, ondersteunend een
nrarte horen, gemond en geopend van rood en beslagen van goud.
Ook hier zien wij leden van de familie betrokken in de slag bij Baesu,eiler.
Zowel [genoemde ?] Johan als zijn broers Arnt en Gilles van den Campe
streden daar in de afdeling van de heer van Breda en werden gevangen
genomen.ln L375 gaven Johan en Arnt te Breda hritantie voor een schadeloosstelling van 844 mottoenen (zg).Johan zngelt met het beschreven
wapenschild, Arnt eveneens doch met twee bij elkaar geplaatste raderen.
Cristyn van den Camp moet - gezien haar wapen - tot dit geslacht hebben
behoord.

Conclusie

Alhoewel het juister zou nin als de heemkundekring het wapen van haar
naamgever zou voeren, ligt het natuurlijk voor de hand.dat het reeds lang

in gebruik zijnde'logo' verder wordt gebruikt.

Hei wap en Van Daesdonc geeft in feite een hermelijnen schild met een
rood róhoiokrois of Sint Andrieskruis. De breedte van de kruisarmen
waren voor de Middeleeuwer duidelijk niet van belang: een schuinkruis is
een schuinkruis, punt !
Het zilveren schild van Van den Camp is beladen met twee rode dwarsbalken. zonder dat Bas Dusseldorp het wist heeft hij dus het van den

Camp-wapen in de juiste kleuren uitgewerkt.
De oudstó voorbeelden van twee helmen op een wapen komen voor aan
het einde van de 1,4de eeuw (30). Wat dat betreft wijkt het wapen op de
grafzerkdus niet af. De steekhelmen duiden de adellijke afkomst van beide overledenen aan, terwijl het kroontje op de helm van chris§n haar
'hogere' afkomst zou kunnen benadrukken. De helmtekens roepen
duiàelijk de meeste vraagtekens op. Is haar helmteken wel een brakskop,
zoals Èas Dusseldorp rènri;tt ? (31) Het is natuurlijk wel een mooie
interpretatievan het'neutrale' dier op de grafzerk.
Zdn helmteken is duidelijk identiek aan dat van Peter en Hendrik. Een
duidelijke identificatie lijkt thans voorhanden.
Al bij àt heeft Bas Dusseldorp het logo van de kring duidelijk verbeterd
en verfraaid.
De totaalomschrijvingvan het wapen op de grafzetkkan dan luiden:
Gedeeld; I hermeiijn, met een sciuinkruis van keet; il zilver, met twee rode
dwarsbalken. Gedikt met twee toegewende steekhelmen. Dekkleden rechts van
onbekende kleur, tint<s van zilvàr. Linkerhelm gekroond met een gouden
helmkroon van dric bladeren. Helmtekens rechts twee zilveren afgewende uitgetande goedendag;, lint<s een bral<skop van onbekende kleur.
Noten

(1) p. 89-92; (2) G. J[uten]., Grafzerk te Ginneken,in: Taxandia 35 (1928), p.2L8; (3) als
(5) afgenoot 2; (4) Z es,.,waarvan er een wordt afgebeeld in aangehaalde Bieven, P. 88;
van het
archief
van
het
Inventais
beeld in aangehaald e Bia,en, p. 90; (6) J.M.F. IJsseling,

Begijnhof te Breda(Breda 1966), regesten 181 en 187, met resp. zegel en gede_elte vanzegel;
Wl.p. Juten, Nooàbrabantsche zegels V., in: Taxandia 16 (1909), p.299 [afbeelding op p'
Z9L nr.6]; S.W.A .Drossaers, Het archief van den Nassauschen Dotneinraad, deel ['s-Gravenhage il+41, inv.nr.490, regest nt. L982; (7) J.M. F. IJsseling,4.w., regesten 202 en203,
zegels-verloren; (t) J.Th. de Raadt, Sceaux Armoiés des Pays Bas .", Tome [Bruelles
74 vertaóa1, p.362; (9) Gelre, B.R. Ms. 15652-56, editie J. van Helmont [truven 19921, fol'
so; (iO) L'Armoiat Bellenville, editie téon Jéquier [Paris 1983], fol. 39 verso; (11) G.C.A.
Juten, De Ypelaar,\n: Taxandia 48 (1941), p. 53-56; (12) Thomas de Rouck, Nederlandtsche
Herault... [Amsterdam 1672f, p. 335; overgenomen door J.B. Rietstap, Handboek der wapen1857], plaat i en p. 340-341; (13) F. Beelaerts van Blokland & W.J.F. Juten,
kunde
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Noordbrabantsche zegels, ín: I'axandria 14 (1907), p.74-78, afb. op p. 75 nrs. 10 en 11; (14)
G.9:A. Juten, a.w., p. 5a; (1s) J.B. Rietstap, Armoial Général
[tweede druk, 1gg4], Tome I,
p. 503; de breedte volgens de later bij Rietstap gemaakte platendelen: V. & H.V. Rolland,s
Illustratioru to the Armoial Général by I.-B.Netstap, deel I
[I-ondon 1967l, plaat CI)ilX;
(16) c. Pama, Netstap's handboek der waper*unde
[4de uitgaaf, rciaen 1961i, p. zL2; (17) c.

(lstc. pama, a.w., p.'zí4: (19) w.J.F.
van Enkhuizen & A. Halle-mà, Geschiedenis der

Pama, a.w., p.215; J.B. Rietstap, Handboek..., p. zóg;

Juten, a.w., P. 299; (2o)

L.

Merkelbach

temeente Ginneken en Bavel [Utrecht 1941], p. 303; (21) B.IW. van Schijndel, Oude Brabantse
familie's-6. van (der) Daesdonck,ia: De Brabantse Leeuw 9 (1960), p. iot; (22) J.B. Rietstap,

Armoial ..', Tome I, 503; (23) Paul Adam & Frédéric Col-lon, Armoiries

brabangonnàs

médiévales d'apres des cources inédites, in: Brabantica ly, p. 145-L92; v, 113-143; de
vermelding van Daasdonck onder m. 167 op p. 170; (24) Met dank aan de heer G.p.
Nijkamp, Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage; (25) J.Th. de Raadt, a.w.,Tome I, p. g2-g6.
De goedendag is eenvoudigrneg een proegijzer of kouter; pama, a.w., lgz-lg3;
e6j G.c.A.
Juten, a.w.,P.58; Q7) Gelre [zie noot 9], fol.8a; (2t) Bellenville
[zie noot 10], fol.43 recto;
i1
,e{m-collon [zie n@t221hetwapenVan Campe onder nr.Ll7,p. 166; ó.L. Galbreath
& L. Jéquier geven in Handbuch der Heraldik [Battenberg Verlag 199ó], p. 45 een kleurenfoto uit volgens hun zeggen folio 62 verso van het wapenboek Bellenviilà.-oat correspondeert
dus niet met de uitgave ,van het wapenboek zelf [vgl. hiervoor]. De afbeelding in het
Handbuch geeft een identieke tekening als in 'Gelre'. De bol is àvenwel blauw, de helm
wit/zilver, evenals het beslag van de horen; (29) G.C.A. Juten, a.w., p. 59; zie ook J.Th. de
Raadt, a.w.,Tome II [Bruxelles 1899], p. L72; (30) c. pama, a.w., p.216; (sl) op gezag van
L. Merkelbach van Enkhuizen, a.w., p.303.

DE GEMEENSCHAPPELUKE ZEGELS VAN GINNEKEN
door Jan Th.M. Melssen

ln Bricven van Paulus nr 100 beloofde ik terug te komen op de zegels van
Ginneken [en Bavel], waarvan ik de afdrukken in het kader van mijn artikel 'Nieuw-Ginneken: wapen en vlag' niet meer op tijd kon onderzoeken.
Nadere bestudering geeft mij toch wel een reden om wat kanttekeningen
bij de interpretatievan de 'oude' zegelafueeldingente plaatsen.
Mijns inziens gaan de drie tekeningen van het eerste gemeenschappelijke
zegel alle terug op één ze1el. De drie tekenaars hebben waarschijnlijk min
of meer vage afdrukken onder ogen gehad, reden waarom er verschil in
weergave is ontstaan.

hetecrstcgemeenschappelijkezegelv.l.n.r.volgensJanMosmans1,ooit@
cn een anonimus (1941)

De drie getekende versies van het eerste gemeenschappelijke zegel geven
globaal Eez;'en in ieder geval het juiste beeld: een heilige met rooster,
staande achter een wapenschild, en een randschrift. Geen van de drie tekeningen is evenwel in zijn geheel 100 % correct in de weergave van het
zegel.

Zegel in bruine was van Paulus van Daesdonck aan charter
van 23 april L364

De doorsnee van het ronde zegel is 3,8 cm. Het randschrift is goed te le+S+COMMÏTNITATIS+IN+GINNEKEN+. HEt *-tEKEN staat
voor minieme vierblaadjes. Je kunt je afuragen hoe iemand hier ,DE
GINNEKEN' heeft kunnen lezen. De heilige Laurentius kijkt iets naar
rechts en heeft zeker geen nimbus om zijn hoofd. Hij is niet naakt maar
gekleed en het lijkt wel of hij schouderyullingen heeft. De naakte buikpartij op twee van de tekeningen bestaat in werkelijkheid uit twee krullen die
deel uitmaken van de versiering om het schild heen. De borstpartij is in
werkelijkheid een kledingstuk, dat lijkt op een kort kazuifel.
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NIEUWE AANWINSTEN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF VAN
NIEUW-GÏNNEKEN.

door A.W. Jansen.
Oude documenten.

Twee lakstempels
Ginneken

rn àet gemeente-archief van Nieury-

Links een koperen en rechts een Loden stempel
In zijn linkerhand houdt de heilige een rooster, dat aan de onderzijde een
p.?ot la.at zlgn
het rooster op het gemeentewapen tot 194i1. vtet
[zoals
zijn rechterhand houdt hij het wapenschild aan de zijkant vast. De verwarring rond het 'iets'vasthouden in zijn rechterhand, is mede veroorzaakt
door de krulversieringen op beide schildhoeken. Aan de roosterzijde valt
die krul precies óp zijn linkerarm en veroorzaakt daardoor geen onduidelijkheid; aan zrin rechterzijde lijkt de krul een gebogen hand waardoor gemakkelijk het idee kon ontstaan dat Laurentiur
[geld]zak o.i.d. in à;n
"",nàLt
hand hield. Nu geldzak en pen niet zijn afgebeeld,
Ëet ook g""o ào
Íneer te theoretiseren over de administratieve functie van de heilige.
Ílet tweede gemeenschappelijke zegel is mijns inziens nauwkeuriger nagetekend. Het stempel is van slechte l«valiteit, waardoor geen r"È".p" àfdrukken te maken zijn. De vorm is licht our"i, 3,7 bij 3,5-cm. In afw'r;'king
tot de tekening kan ik alleen vaststellen dat de heilige Brigida naar
-ij;
mening geen koestaf o.i.d. maar een horen des overvloeàs danwel een
brandende toorts in haar linkerhand houdt. De toorts heeft dan wel de
vorm van een horen.

en wist het gemeentearchlef de
hand te leggen op enkele documenten ult het begin van
de negentiende eeuhr, dle afkomstÍg moeten ztjn uit het
archief van de Ulvenhoutse Laurentiuskerk. De archivarls
drs. J.Broeders t,rof in de catalogus van Historisch
Anbiquariaat A.G. van der Steur te Haarlem twee documenten aan beLreffende de bouw van het Van Peteghemorgel, dat in 1803 in de toenmalige schuurkerk van
Ulvenhout werd geplaatst en nu in het, koor van de Laurentluskerk staat opgesbeld. Het betreft twee kwitantles, die hierbij worden afgebeeld.
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kwitantie draagt de origÍnele handtekenlng
van de orgelbouwer. HÍJ verklaart hlerin van de pastoor
en rrkerkregeerderrt van de 'fRoomsche Kerke van Glnnekenr
ontvangen te hebben een bedrag van f 1.800,- tot vol*
ledige betaling voor het plaatsen van een geheer nieuw

orgel.
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parochie, die in 1648 de oude kerk en
pastorle in het dorp Ginneken had moeben verlaten, weer
à"n eigen onderkomen gekregen. Pas ln 1837 kreeg Ginne-

Daarmee had de

!<en-dcrp een nleuw ker"kgeborjw en werd de lllvenhottt,se

í2
( tí; 'qà,
'',\-,:/--/

rn het tweede document verklaart de tlmmerman H.Grootens
Í 300,- ontvangen te hebben voor het maken van een
nieuwe orgelkgst. Een maand later kreeg htJ hlervoor
nog een tweede betaring, groob Í 100;-. Deze kwltantle
was nog in het archlef aanwezig.

De parochle van Ginneken was sedert de acht,tlende eeuw
gevestlgd op het slotJe Grlmhuijsen in ulvenhout waar
in 1742 een schuurkerk mocht worden gebouwd (zie foto 1 ).

parochle zelfstandlg.

2-1BOT) stamde

een

lnstrumenten in de kerken van Belse}e-Waas, Rumbeket
Mespelare en Haringe. Ook in onze streken leverde Lambert een aantal orgels, víaarvan echter alleen dat ln
Ulvenhout behouden is gebleven. Ïn 1968 stonden er in
geheel Nederland nog maar drie lnsbrumenten van deze
Gentse orgelbouhlers.
Het grootste, th 1790 door Pleter en Lambert geplaatst in de r.k. kerk van wouw, had twinbig registe"" en twee klavleren. Het kos|te in 1T9O Í 3.000,Bij de bevrijding in 1944 ging het samen met heb kerkg"Éou, verloren. Het orgel ln de Gummaruskerk te
Steenbergen, daterend van 1801, werd in 1870 vervangen
door een ander. Andere werkstukken van Van Peteghem
waren te vinden ln de verdwenen r.k. schuUrkerk van
Roosendaal (1810) en in de r.k. kerk te Terheijden
(1800). Dit laatste, met zestlen registers en een
kostprijs van Í 1.700,- werd in 1867 verkocht aan de
r.k.parochie van Hoge Zwaluwe, waan het front nog
steeds aanwezlg is.
verder hraren er nog orgels te vlnden ln Tilburg
('t Heike), Made en schijf, maar ook deze zijn ln de

loop der tiid

verdwenen.

Uniek instrument.
1. Het slotje Grimhuijsen omstreeks lgoo, n€t rechts
de scàuurkerk van tJTvenhout, foto A.v.Erp.
( col7. G. A.N.G. )

uit

Gentse familie van orgelbouwers. Zijn vader Pieter van
peteghem (1708-1787) en ook zijn broer Egidius F, 11737flg7t oefenden dit ambacht ult. De orgels van Van Peteghem hebben volgens kenners een bijzondere klank, dle
door vakmensen dlrect worden herkend.
In Be1glë zijn nog verschillende orgels bewaard gebleven. Dàgblad De Stem vermeldt in een artikel van 1968

heeft 15 registers met één

manuaal. Na honderd Jaar brouwe dienst in de ulvenhoutse schuurkerk werd het ln 1904 overgebracht naar
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2. Het Van Peteghen-orgel, zoaLs het van 1953 tot
1963 stond opgesteld op het zangkoor -ln de torenruimte, f oto Aug.Melai 1958 . (coll .G. À.N. G. )

r

de restauratie werd het orgeT in 1968 opgesteTd in
het koor van de kerk ( foto A.W. Jansen, 7980 )

rVa
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de nieuwgebouwde Laurentiuskerk. Daar kreeg het een
plaatsje op het ftzangkoortt in de torenruimte boven
het port,aar van de kerk. Het stond daar opgesterd tegen
de noordelijke zijwand van de toren. pas in 1953 werd
bij toeval ontdekb, dat ulvenhout een uniek instrument
in zi-Jn bezit had.
Bfj pastoor A.Vermunt (1919-1958) stond het, niet zo
hoog aangeschreven. Hij vond het maar een oud kreng,
dat Íedere keer door hem zelf werd gestemd met behulp
van eenvoudig gereedschap. Voor de dienstèn werd het
ook bijna niet, meer gebruikt. Toen het een keer werd
bespeerd waren er toevarlig enkere kenners in de kerk
die de klank direct herkenden. Binnen in de orgelkast
werd de naam L.B. van Peteghem ontdekt. Het reidde tot
een opwaardering van het instrument. Het mechanlek
werd summier hersteld en het orgel verhuisde naar de
ballustrade van het zangkoor, waardoor het met het
front naar de kerk kwam te staan. De windmotor en magazijnbalg hraren toen, evenals de speeltafel, achter
het orgel geplaatpt.
ïn 1963 werd hetYnterieur van de kerk gerenoveerd.
Het orgel werd afgebroken en opgeslagen. pas in 1968
keerde het in de kerk terug, volledig gerenoveerd
door de firma Verschueren te Heythuizen. De restauratie was begroot op f 40.000r-, maar kostte uiteindelijk Í 55.000r-, hraanvan f 36.000,- subsidiabel was.
Het Rljk nam f 20.000,- vöor haar rekening, terwijl
de §emeente Nieuw-Ginneken -f 10.000,- betaalde. Voor
het restant werden nog andere fondsen aangesproken
en een ]oterij georganiseerd
Het orgel werd opgesteld op de plaabs waar vóór de
renovati-e het hoofdaltaar had gestaan, met het front
naar de kerk. In plaats van een ballustradeorgel i5
het nu een vrljstaand inst,rument gewordenr. met de
speeltafel in het orgelfront. De kast 1s eveneens geheel gerestaureerd en herbouwd. Dit vergde een bedrag
van Í '16.000,-, dat buiten de rijkssubsidie viel
De verdbrenen kappen werden door de orgelbouwer vervangen door oude exemplaren afkomstig van een ander
orgeI, terwijl het snijwerk zo goed mogelljk hersteld werd. Het verschll b11jkt duidelljk, wanneer
men de fotors 2 en 3 vergelÍjkt. In de loop van de
negenfiende en twintigste eeub, was niet alleen de
stijl van de orgelkast maar ook die van het instnument zèLf gewijzigd. Enkele voor het Vlaamse orgel
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uit 1800 karakteristieke registers waren in de loop
van de negentiende eeuw verdwenen. Aan de hand van
oude voorbeelden konden deze worden teruggebracht,
waardoor het instrument weer de oorspronkelijke
klank kreeg. Dit alles onder het wakend oog van de
Rijksdienst voor de MonumenLenzorg en de adviseur
van de Kat,holieke Orgelraad
Ulvenhout bezit met Éet Van Peteghem-orgel een voor
Noord-Brabant uniek lnstrument.
i
I

Bronnen:

eeuwen kerk in Ulvenhout,
1979r ulLgave Paulus van Daesdonck.
Fr.Jespers: Repetitorium orgels en orgelmakers in
Noord-Brabant tot omstreeks 1900, uitgave van het
Noord-Brabants Genootschap, 1 983;
Artikelen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(eO-1-1969) en Dagblad De Stem (g-t-1968 en 29-8-1968)

Dr. J.L.M. de Lepper: Drie

REGISTER VELDNAMEN

0p de 25 deeltjes van "De veldnamen van de voormalige
gemeente Ginneken en Bavel " zar binnenkort een index
verschijnen.
Het boekje zal in een beperkte oplage gemaakt worden en

kost f

7150.

u kunt voor fe! boekje inschrijven door f 7,so te storten
op giro 37.13.311 met vermelding van "verdnaamregister"
Na verschijnen za1 het u worden toegezonden.
Ter gelegenheid van Brabant 200 organiseert het Noordbrabants Museum te 's Hertogenbosch een bijzondere ten-

I

toonstelling getiteld
"uit Koninklijk Bezit - De verzameling van de oranjes
Koninklijk huis bezit omvangrijke verzameringen t
9rr
die worden beheerd door het Koninklijk Huisarchièf in
Den Haag.
Naast schÍlderijen ,beelden, prenten en tekeningènr
worden ook fraaie meubelen, kostuums, miniaturen,

kostbaarheden en andere voorwerpen uit de persoonlijke
levenssfeer gepresenteerd.
De tentoonstelling loopt tot 30 april
Een folder ligt in ons museum
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DUIVEN HOUDEN AtS HOBBY
op zondag 4 februari opende paulus zijn nieuwe tentoonstelling "Duiven houden als hobby"
Het is de 20e wisseltentoonstelling sinds paulus op
zondag 6 september 1986 zijn museum opende.
Dank zij de medewerking van vele duÍvenhoud,ers is rond
de collectie constateurs van Ad wijgaarts een interessante tentoonstelling opgebouwd.
Daarbij o.a. de officiële uitsrag van het nationale
concours op St-Vincent op zaterdag 5 juli 1952.
Bert Frijters werd daarbij zesde met een duif die hij
op een loterij had gewonnen.
De duif vloog op genoemde vlucht niet minder dan 53,5 km/u.
De duif was op die loterij beschikbaar gesteld door
dhr Vonk, destijds directeur van de melkfabriek in Ulvenhout.
Bert Frijters behaalde met deze duif vele mooie prijzen.
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NIEUWS

door Kees Leijten

{1ír1i111ii3gg:Ïg{{E
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DE

GRENS

0p 15 januari werd de tentoonstelling met als onderwerp
De Grens afgesloten.
Een interessante tentoonstelling die veel belangstelling

kreeg.
Een waardevolle gift bracht de Douane
Een echte spijkerplank om de grens af
auto's van smokkelaars.

uit Hazeldonk mee.
te sluiten voor de

150

151

ORGANISATIE
BESCHERMING BEVOLKING

DIPLOMA

voorgeschreven cursussen
met goed gevolg doorlopen, op grond
\Maarvan heden, onder dankzeggirg

voor de betoonde burgerzin,
dit diploma is uitgereikt
INTRONISATIE

Ha

Ouderen onder ons herinneren zich dat vroeger in elke
huiskamer een H.Hartbeeld stond
Op I oktober L933 werd het H.Hart van Jezus in de woning
van het echtpaar Bastiaansen -snijders in Ginneken
door kapelaan A.J.À. van Meer plechtig geïntroniseerd.

floofd B.B.:

Paulus kreeg onlangs van de familie Bastiaansen uit
Meersel-Dreef, waar het echtpaar enkere jaren gereden
nog woonde, de familie-oorkonde.

(:,

Í),
t\

a--

\i

\

-(---

NOODI{ACHTER B. B.

0p 21 maart 1950 werd zuster Arnoldine wijnekes door
burgemeester Geuljans van Breda geinstallóerd als noodwachter van de Dienst sociale verzorging van de B.B.
Paulus kreeg onlangs van de bijna tachtigjarige zuster
haar diplomà,aanstàIIing, insilne en gevelboràje.
Weer een herinnering aan het verleden van Bave1 veiliggesteldo

152
BORDJES

voor ons museum heeft ons lid w.van der zanden uit
Breda een aantal fraaie bordjes ontworpen, die de
naam van de collecties aangeven, zoals b.v. Irlashuis,
speelgoed, schoolrenz.

Onze dank aan de heer Van

der

Zanden

WINKELS EN CAFé'S

voor een fototentoonstelling in de nabije toekomst is
Paulus nog steeds op zoek naar oude fotó's van winkels

en café's in onze gemeente..
Graag lenen we die foto een weekje van U.
Daarna brengen we ze weer netjes terug.
u kunt de foto dagelijks afgeven op trét museum
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DE LUCHTKLIEVERS
DE POSTDUIVENSPORT IN BAVEL
Jeugdherinneringen van lrlim Langen
OPKOMST VAN

vlak na de oorlog in de winter van Lg4s/1.g46 kwam de
eerste postduif in zicht van enkele spelende jongens van
eIf en twaalf jaar uit 't Haantje in -Bavel.
Die jongens waren Frans LensenrJan van Loon czn, sjef
van Riel en Wim Langen.
Die eerste duif die in zicht kwam zat bij rí.Langen in
de spruiten, achter de zagerij van J.Lensen.
Na wat overreg werd besloi,en om een kolenzeef op te
zetten in de spruitenbrok ,aan een zijde omhoog'gàhouaen

door een stokje.
Een heel lang touw bonden we aan het stokje.
Onder de zeef legden we wat voer.
ïk denk dat het brood was.

Met z'n allen gingen we op de uitkijk zitten.
zodra er een duif onder dà zeef kwam zouden we sner aan

het touwtje trekken en

...HEBBES.

liepen met z'n vieren
ïi:
duif er onder uit.

naar de zeef en haalden

de

Het was een pracht van een duif.
Terwijl Frans Lensen hem in z'n handen had zei hij dat
het een doffer was, een woord waar de anderen nog nooit

't

wi j

Haantje 7n Bavel, het niddelpunt van een Bavelse
k, r^raar de Luchtklievers hun duivensport begonnen.

van gehoord hadden.
Toen kwam de vraag van wie de duif nu eigenlijk was.
Jan van Loon had geen kooi; alIeen maar een dóos.
wim Langen en sjef van Riel hadden ook geen kooi, maar
Frans Lensen, de zoon van een tÍmmermanrdie aI *à"t
vogels bezat ,had wel een kooi.
Dus ging de duif naar Frans tensen.
Er werd besloten dat hij ook een duivin moest aanschaffen, want het was ons toen al duiderijk dat je met z,n
tweeën moet
1ij_n oT jonge duiven te kinnen f<ii:gen.
Besloten werd
dat Frans de duivin zou kopen en-óat het
eerste koppel jonge duiven voor hem was.
Het tweede stel was voor Jan van Loon en zo verder.
Frans heeft de duivin aangeschaft.
rk denk dat sus veeken dià aan de waterleiding zat en

dikwij ls in Bavel kwam om de waterleiding dooí te
spoelen, er voor gezorgd heeft.
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Het eerste koppel duiven was gevormd
VeIe nakomelingen volgden.
Ze werden eerlijk verdeeld
zo

in ,t

Haantje.

de schooljongens Frans tensen, Jan van Loon,
de Mulder en wim Langen allemaal in het bezit van
enkele duiven
jongens van ll,Lz of L3 jaar kwamen we
thuis met de
tl:
oulven.
Er moesten hokken getimmerd worden.
De ouders waren daar niet blij mee.
kwamen

sjef

Frans Lensen had al een mooie kooi.
Bij Kees van Loon en lilÍIlem Langen
werd boven de paardenstal een hok getimmerd.
Bij sjef van Riel kwam de kooi ín de schuur bij de molen.
de postduiven
I""-.
hle begonnen

waren om mee te vliegen.
de duiven ín te "korven,, in dozen en namen
die dozen achter op de fiets mee naa. drïIíil*il öfr"*,
Rijsbergen of Zundàrt.
Op -zondagmorgen brachten we om
de beurt de duiven weg.
. hle }Íadden in het begin helemaal geen
manden, geen ringen
en zeker geen klokken.
op den duur hadden vre ar wat gummiringen opgescharreld
'-- vr,,vev'srÀr
en gingen we wedstrijd-vliegen.
De ringen waren er ,maar nog geen klok.
.
Goede raad was duur.
hle besloten precies in het midden
tussen onze huizen een
lange spijker op een paal te zetten.
Dat gebeurde in "d'n buuke tuin" van Ííi1lem
Langen aan
't Kerkeind.

De'start

was gemaakt.

Er werd inleggeld betaald en er werd gepoold, waardoor
een duivenklok kon worden aangeschàft.
Die klok werd ook in 't Haantje ieplaatst.
ïedereen moest er naar toe rofen-oi fietsen.
Er werd daarna gerekend in voor- en nadeel voor lopers
en fietsers.

er

rk herinner me nog goed dat Bart van Houten met de fiets

komende van

eerst

hras.

de seminarieweg (rJpelaar toen) dacht dat ie

Hij reed verschrikkelijk hard met z'n fiets naar de k1ok.
weigerde en hij reed door tot de
Iijl terug-trap-rem
hoefstal
van de smid.
I(T?ua.teruglopend kwam hij toen tot de ontdekking dat
hij niet meer de eerste was.
Langzaam groeide vereniging,De Luchtklievers',.
Er kwamen leden uit heel he[ dorp bij.
Het laatste dat ik me herinner uit ,niin duiventijd

was

een kermisvlucht.
D9 Prijzen werden geschooid bij de Bavelse middenstand.
Ik heb die keer een vleesschotóI gewonnen.
Toen heel Bave1

1id

wasrkwam

het inkorflokaal

en de
prijsuitreiking bij café De sport in de Kloosterstraat.
Na als jong kereltje een keer een prijs gevíonnen te hebben werd ik de duiven moe.

Mijn vader zei: "Ruim die duiven op want het is alleen
in de lucht en stront in de kooi ,,.

maar geld

De echte duivenriefhebbers

ïk niet.

zijn natuurlijk

doorgegaan.

Na enige-tijd zo gespeeld te hebben kwamen
er steeds
meer liefhebbers in 't Haantje.
Namen als piet Gits, Janus ttàas,
Janus
Bart
en Janus Jansen, Bart van Houten en rrógHendriks,
*""r anderen.
Maar hoe meer er kwamen hoe moeiriír.Ëi-het
*u" op-à"
bewuste spijker te spelen.

HEEMKAMP

Er werd een duivenclub opgerÍcht:
"De Luchtklievers,,.
De club begon
midden in ,t Haantje tus_
T:t .""l_spijker
sen twee halfuitgeholde
knotwilg"r, ,rooi 't huis van Kees
schaerlaeckens en Janus van GooI (nu Bert
v.d. Heuvel).

Het Brabants-ïeemkamp dat erk jaar weer zo,n 1s0
deernemers
trekt wordt dit :aar gehouden in oudànbosch van 6-9
Binnenkort ontvangen wi5 de aanm"ràil;;formulieren. augustus.
rndien u zich aan wilt merden kuni u Ëà" deelnameformurier
afhalen op Craenlaer 19.
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TERUGDENKEND

door Kees Leijten

door Jac Ros.

Het verenigingsreven in een gemeenschap leeft bij de
gratie van de vele vrijwilrigers die dienstbaar ziin
aan de gemeenschap en dat gemeenschapswerk beschouien

als

hun hobby.

rn de maand december moest ons heem afscheid nemen van
twee van die zeer actieve mensen.
Bavel verloor Kees Bastiaansen, die ondanks zijn ziekte
tot op het laatst actief was in de Baverse geméenschap.
rn een overvolre kerk bracht Bavel hem de ràatste eer
op donderdag 4 januari.
Drie weken eerder nam ulvenhout afscheid van Jos Heestermans,die na een kortstondige ziekte op 49-jarige reeftijd
overleed.
Jos was actief in het kerkbestuur en was de grote organisator van d,e kerkloteriirdie thans in volló gang i;.
Ook was hij de penningmeester van het cDA en aótiéf bij
meerdere verenigingen.
Beiden droegen Faulus een warm hart toe.
[,Jij wiIlen deze twee actieve verenigingsmensen
eigen heem gedenken.

Bedroefd zijn wij vanwege het overlijden van

JOS HEESTEEMANS
Hij was de energieke secretaris van het kerk-

bestuur, die altijd bereid was taken op zich te
lemen t.b.v. de parochiegemeenschap van

St.-Laurentius.
We zullen hem om zijn persoon en zijn kwali-

teiten erg missen.

Bij dit verdrietige

gebeuren gaat ons meele-

ven sterk uit naar Toos en de kinderen.
\Me willen hen graag steunen zoveel we kunnen en we wensen hun veel sterkte toe voor de
komende tijd orn dit verlies te kunnen dragen,
Pastores en kerkbestuur

'

St. Laurentius Ulvenhout

uit

ons

Met ontzetting ontvingen wij het bericht van

het toch plotselinge overlijden van

KEES BASTIAANSEN
Van veel evenementen en activiteiten, die de
Iaatste decennia in Bavel hebben plaatsgevonden, was Kees één van de initiatiefnemers.
Zo was hij ook de oprichter van onze vereniging en binnen het bestuur de grote inspirator. De gemeenschap van het dorp Bavel is

hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen Riet, de kinderen en verdere familieleden veel kracht bij het verwerken van

dit enorme verlies.

'

.

Leden en bestuur van de

vcreniging,,Dorp Bavel"

AAN KEES BASTIAANSEN.

Het is zondagmiddag 1 1 Juli 1993. fk ben zojuist in de
gestaag neerstromende regen langs een stoet van honderden, nee, dulzenden mensen gefietsL. Ze trokken van het
kerkplein 1n Bavel naar het Koolpad. Ik stap van mljn
flets en uit de geluidsinstallatie komt een voor mij
bekende stem. ItHoe harder het regent, hoe gnoener het
wordtlrf ïk hoef niet naar het podium te kijken. Een
woud van opgestoken paraplurs maakt dat toch onmogeIj.jk. Maar ik weet: die stem is van Kees Bastiaansen!
Daar, tijdens die voor mij en vele anderen onvergetelijke middag midden Ín de zomer van 1993, straalde
Kees Bastiaansen al1es uit wat hij aIs gemeenschapsmens hlas.

In zíJn wit,te Grote Groene Gemeente-trui vocht hij met
aI het enthouslasme, dat ln hem was, voor het, behoud
van rziJnrr dorp, voor Bavel'. Hij sloofde zlch uit voor
aI die mensen d1e zich dle mlddag rondöm het podium
aan het Koolpad verzameld hadden in een manifestatie
die uniek te noemen was;

Vechten voor Bavel samen met anderen, daar genoot Kees
Samen iets organlseren om leven ln de boerderlj
te brengen, dat gaf hem voldoenlng.
ïn goed vertrouwen heeft hij me wel eens verteld dat
mensen tegen hem gezegd hadden: t'Ik begrijp niet dat
jlj Je zo uitsloofb voor een Groene Gemeente. Een grote woonwijk tussen Bavel en Dorst ls veel lnteressanter. Ook voor jou. Daar komen duizenden mensen hronen.
Daar is geld aan te verdlenen. Aan koeien nietlft
Het moet Kees 1n zLJn hart genaakt hebben, want zotn
woonwijk bedrelgde ttziJntt dorp, trziJnrt Bavel.
ïk had het genoegen om voor het eerst met Kees Bastlaansen te mogen samenwerken 1n het bestuur van de stlchting die de loterij voor de kerk organiseerde. Mljn
vrouhr en ik woonden toen pas een paar maanden in Bavel.
Ííe kenden hler nog maar heel weinig mensen. Maar,na
een vljftal vergaderÍngen heb ik gezegd: "Nou weet ik
waarom de zaken die Kees opgebouwd heeft, t zo geweldig
lopen. Die man zLt voJ- ldeeën, loopt over van de energie.fr En zijn enthousiasme werkt,e aanstekelijk, sloeg
over op anderen,,tr[tle moeten het virus verspreidenr,
zeí hfj alti.jd in vergaderingen. En in een tweegesprek:.

van.
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OP EN ROND DE GRENS 21

Knipsels en affiches verzameld door Adam Verkooijen
tijd geleden vond ik een affiche met onderstaande tekst.
bestaat thans niet meer.
Meerle, ten zuiden van Strijbeek, hoort nu tot de fusiegeEen

De:'gemeente Meerle

meente Hoogstraten, evenals Meersel, Meer en Meerseldreef.

GEMEENTE MEERLE

Wie Pensioen verlangt,
rrBegrijpt-e wat ik bedoel?tt, of : ttBende-t met

me

eens?"
.
En Ja, dat rrvlrusrr hééft, hU verspreld. ïn de MiddenstandsverenÍging, bij de Bavianen, bij Bavel Anno ZO?
I,íant wie, o wie, krijgt een dorp zo gek om een heel
weekend verkl-eed rond te gaan lopen? Dan moet je
overtuigingskracht hebben en ongelooflijk veel energie
lnvesteren. Het lukte Kees en de andere oprichters
van het Anno.20-feest. Geweldig!
De laatste vrucht van zijn noeste arbeid voor de gemeenschap is de Vereniging |tDorp Bave1fr. Een club mensen
dle willen proberen de ldentltelt van het dorp te bewaken en te bewaren. Je zou nu kunnen zeggen: 1n zijn

geest !
De voorlaat,ste dag van 1995

ls Kees Bastlaansen na een
slopend jaar toch nog plotselÍrrg overleden.
De gemeenschap van Bavel is een man kwlJtgeraakt dle
hee1.... o.hee1 veel voor het dorp betekend heeft.
En ik.... ik heb een vriend verloren.

r

kome op Zondag 18 Oetob. te drle uur
ln de zaal van den BOERENBOND
luis[eren naar de voordraeht welke de
Heer CROLS hierover g:even zal.
Nlemand mag achrerblij ven.

Er zal ook g:esproken worden over
het werk der terl ngbestrijd i ng waarvoor de grooËe tombola ls uitgeschreven. Loten'zullen ter vergadering verkocht worden aan l fr.

tlelpt mede aan de geneziÍtg der

arnle

TERINGLIJDERS I I

.
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KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS T2
samengesteld door Ad Luijten ; foto's Jan Brosens
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Joop Sprangers onbvangen onderschelding.
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10. Biljantclub '90 viert eerste lustrum.
10. Dorp Bavel organiseert informatieavond
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A.Bax-Broeckaert stelt in het museum
P.v.D. de gereviseerde torenklok in gebruik
8. Traditionele nieuwjaarsduik in Galderse Meren.
B. Nieuwjaarsconcert in de Pekhoeve. Bart peeters en
B. Burgemeester

over kompran.
16. Liedjesavond blj P.v.D. bij Bruininks in Bave1
door K1ank en Vreugd.
17. De jaarlijkse gezinsavond in Bavel voor de 1eden
van KVO, NCB, KPJ.
20. Quizavond voor de urvenhoutse verenigingen in zaaL
de Harmonie.
21 . Muziekkapel frDe Zagourstt bestaan 25 jaar.
28-29. SpetterfestivaL in zaal- de Harmonie. 16 kapel-
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len st,rljden voor de wisseltrofee.
29. DrukbezochLe "schatten bij Paulus'r 6
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Opening van de tentoonstelling ttMonumenten in
aardewerk en steentr in heb museum p.v.D. door
Agnes Jansen-van Daalen. Tevens fototentoclnstelling
over gemeentelljke en rijksmonumenten.
5. Kapellenfestival bij Bruininks in Bavel.
9. Bond van Ouderen Bave1 viert veertig jaar jubileum.
17-18. Bosuilse sauwelavonden.
17. Stichting t'PauluslMuseum" krijgt het museum met

bijbehorende grond voor 40 jaar in erfpacht.
19. Prins Bema IX en Soeur Suc brengen worst naar
de heillge Clara voor droog weer met carnaval.
26. Carnavalsclptocht in Ulvenhout en Bavel.

O
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Maar

t

Juffrouw Margrieb(Snijders-Vermeulen) is 25
jaar verbonden aan de Mattheus school in Ga1der.
6. Jack van GiIs Ís 12|- jaar wethouder van de gemeen-

i

te Nieuw-Ginneken.
8. Provlncjale Staten-verkiezing en tevens een referendum over de toekomst van NÍeuw-Ginneken.
13. Notaris OIav Dierckxsens houdb voor de leden van
Paulus een interessante lezlng over de geschledenis van het notariaat en de notariëIe archieven.
25. Open huis blj café Christianen t.g.v. de voortzetting door Dimph en Leo van der PluijmChris tianen .

*i$,,s

Apri I
0p 1.7 februari tekende burgeneester A.Bax-Broeckaert
de notariële akte van erfpacht;de notaris kijkt toe,

De

stopt en gevonden.
20. Brieven van Paulus nr. 1 04, gewijd aan het Bavelse
klooster en haar bewoners wordt aan Zuster Anselma overhandlgd.
23. Grote voorjaarsmarkt door Ulvenhoutse ondernemersvereniging.
24. Dr.Govers houdt lez,ing ttPilotenlijnentt voor
Paulus.
27. Jan van AerL, Jan van Loon en Kees van de
Klundert worden gehuldigd bfj 5O-jarig NCB jubileum afd. Galder-Strijbeek.
28. Pieter van Yperen wordt Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
29. Wim Langen uit Bavel, Jan van der Westerlaken uit
Ulvenhout en Henk van Gils ult Bavel óntvangen tn
koninkli jke onderscheldlng.

0p 4 nei legde de burgeneester ter gelegenheid van
de dodenherdenkinq onder grote belangstelling een
krans bij het oorlogsnonunent naast het geneentehuis.

f

.

Koninklijke Schietsportvereniging Strijbeek
bestaat 25 jaan.
3. Paulus van Daesdonck vlert zijn vlerde lustrum.
Guus Rombouts vertoont diars en Astrid Hoogerheijde-v.d.Berg draait haar film over de opening
van het museum op 6 september 1986.
10. Ons lid Anle van Harben wordL gekozen tot gedeputeerde st atenlid.
15. Paashaas in Ulvenhout. 600 eieren werden ver1

E
{
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y§i
1.
4.

Bob Zwijnenburg wordt benoemd tob Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Zuster Brigida (Marie Graumans) viert diamanten

Professiefeest.

5. Jos Voesenek en Riet van Gurp uit Ulvenhout vieren hun gouden huwelijksdag.
5. Hr.Lewandowski ontvangt de ere-legpenning van

onze gemeente.
5. Pat,er Balemans krijgt onderscheiding.
19. Geslaagde avondwandelvierdaagse Nieuw-Ginneken
wordt op de Pekhoeve afgesloten.
22. Anton van der Pluijm uit Bavel ontvangt een
27.

koninkli jke onderscheiding.

Stlchting

rfDe Groene Jagerfr

bestaat 40 jaar en
organiseert dit jaar het 40e wielergala.
28. Nederlandse kampioenschappen schieten wordt
8eorganiseerd door St.Hubertus uit Bavel.

Jun

Augus

tus

14-20. Endy van Hooijdonk uit Ulvenhout behaalt zilver
en brons tijdens de World Transplant Games.
itRestauratie kerkgeboubren Ga1der21 . Start loterij
jbeek
Stri
en Ulvenhoutrr.
24. Ad Jansen uit Ulvenhout overhandigt het eerste
exemplaar van zijn boek rrBavel in oude ansichtentr
aan burgemeester mevr. Bax.
25-29. Zomer-en Kermisfeesten in Ulvenhout.
Se p

tembe

r

1. Jos Huybregts en Toke Mathijssen vieren trun gouden
bruiloft.
1 . Marieke Pas rrvan de pastoriert neemt afscheid van
de Laurentiusparochie in Ulvenhout.

i

4. Pastoor Baeten viert zijn 4O-jarig priester-jubileum.
5. Nieuw-Ginneken verliest een van zijn meest prominenben inwoners.. Jack van Gils was 12* jaar
wethouder van de gemeente, voorzitter van de Baverse harmonie en drukker van dit tijdschrift
(zie Bvp 105)
6. Start avondwandelvierdaagse in Bavel.
23. Donpsfeest ttBavel anno lÓzo" gaat hreer van sbart.
23. Fons de Potter neemt afscheld van het onderwijs.
Na veërtig jaar gaat hij in de Vut. Hij wordt Koninklljk onderscheiden.

Juli
De Bavelse school frde Spindeltf bestaat

j aar.
Jan Cregten neemt afscheid a1s leraar en gaat in
de vut.
5. Jaap Vlsser neemt afscheid als direkteur van
rrDe Klokkebeitt in
Ulvenhout.
1

3.

tentoonstelllng ttop en om de grensfr
in het museum P.v.D. te Ulvenhout door Jan van
der l,lesterlaken.
Opening van de
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Paul-us van Daesdonck houdt
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haar jaarvergadering

in de zaal van de paters te MeerÀe1-Dreef. pater
J.Teuns vertelt na de pauze over het Mariapark
te Meersel-Dreef.
5- Harmonie st.caecilia met enkere genodigden maken
een reis naar Zakopane.
9- open Monumentendag.p.v.D organiseerb een fietstocht naar de boerderij van .Sjoke en het ver_
. dwenen kasteet van Daesdonck.
9 - De heemkundekring uit Rosmaren brengt een uitgebreid bezoek aan ons museum en onze gemeente
o.1.v. peter van der Velden.
15. Een zwarLe dag. Het voorstel van staatssecret,aris
van der vondervoort inzake de gemeenterijke herindeling wordt door het kabineÉ aanvaard.
17- Het jaarlijkse missiefeest te Meersel-Dreef.
17. Spastl-fietsdag, dit maal met droog weer.
24- Tijdens het kermisconcert in Baver wordt Bert
Brouwers twee maar onderscheiden met een zil veren herdenkingsspeld.
28. Reuniè van de meisjes die tussen 1 april 1931
en 31 maart 1 933 in de klas bij juffrouw Bastiaan_

3.

loterij
Iot.

De

kerkgebouwen verkoopt haar 1000 e

-12
17-18-19, Bonte avonden in Bavel.
15. Tijdens de jaarvergadering van UVV te Ulvenhout
nemen André Bink en Henk Paulussen afscheid.
16. Statenleden van het CDA bezoeken Bavel.
17. Huize rrDe Donkrt viert haar z5-iarig bestaan.
Mevr. C.M.Meeuwissen wordt onderscheiden.
met de eremedailte in goud verbonden aan de orde
van Oranje Nassau.
17. Jan Jonk viert een dubbel jubileum. Een als leraar 25 Jaar en een a1s dlrekbeur van de Rosmolenschool l12l Jaar).

11

sen op de Mariaschool zahen.

0ktober
- Bavel bedankt de zust,ers Franciscanessen tijdens
de Eucharistieviering.
B- Het traditionele najaarsconcert van harmonie
Constantia in de pekhoeve te Ulvenhout.
christ Martens en cees Machielsen hrorden onder1

scheiden.
ftDag van de religieuzenrr
in Bavel.
12-'De ulvenhoutse openbare school ,Klokkebei, bestaat 20 jaar.
15- De Grensmenners organlseren voor de derde maal
een men-evenement aan de Goudbergseweg te st,rijbeek.

8.

November
Een bekend gezÍcht in Ulvenhout gaat met de Vut.
Postbesteller Kees van Gils gaat het na 40 jaar
PTT wat rustiger doen.

r-

0p 3L oktober werden te BaarJe-lÍassau/Hertog de grenzen
tussen Nederland en België definitief vastgesteld.
De tran van Paulus vervoerde de autoriteiten-

foto

Ton Wiggenraad
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18. staatssecretarls Mevr.E.Terpstra opent op feestellJke wiJze het Dagcentrum aan de Kouter te Baver.
19. Slnt Nlcolaas komt aan ln Ulvenhout en Bavel.
20 - LezLng: 'rDe Grens een onzlchtbare lijn met grote
gevolgenrr door Paul spapens voor de reden van pau-

lus van Daesdonck.
.r.Pater Jan van de l,louw plotsering.overleden.
26. Sint bereikt ook Galder.

21

De cemb e

r

5- Jos Heestermans, ulvenhouts verenlgingsman, overleden.
B. Als afslulttng van de fesbivitelten ter gelegenheid van haar 200 Jarlg bestaan geeft rreÉ navets

Parochleel Koor een groots slotconcert.
25. voor het eersb slnds vele Jaren een witte kerst.
30. Kees Bastlaansen, Bavels verenlglngsman, overleden.
31. Het is een splegelglad einde van het jaar.

Curiosa
Hondenpenning 1982 - asbak Jan Roovers glazen onderzetters kachel console - grote bloemvaas .- spaarpot geborduurde servetring

Devotlonalia
Kruisbeeld van rÍet
communie schilderÍj tje
1 00taI
bidprentjes
zeer grote ivoren rozenkrans wijwatersvaatje
Electra
3 ouderwetse bandrecorders
bal

met banden

- verlichte

maas-

Foto-apparatuur

Foto-toestel

Gevabox

Foto-archief
Dlverse oude fotots van gebouwen en personen schilderijtje van Hotel Mastbosch
Geneeskunde-ge zondheid

Schaaltje voor in apotheek - nierbekkenschaaltje
medicljnglaasjes - medlcijnflesjes

J6//elt,, -fuo/ot

Grens

*nM

Doorlaatbewijs brandspuitje uit douanekantoor -

,t
u-

spijkerplank

--

rn dé afgelopen periode ontvlngen we vele zaken voor
ons museum. líe kunnen de giften onderbrengen in de volgende deelkollekties:
Bibliotheek
Oude

krant

8 Kinderreesboeken studieboeken

Carnaval

Kleding
norste-fgarnituur - 2 Brabantse mutsen stropdas Gemeente Nieuw-Ginneken - scout-uniform Maria Goretti
Ulvenhout

Café

tQrammofoonplaten TB t - oude bierfressen
rrgeneverkruÍk rt

Keuken

Wandkoffiemolen

oude

%iGaE" set carnavalskranten urvenhout carnavalsemblemen uit meerdere jaren

Koninklijk-Huis
Delftsblauw wandbord Juliana 1948-1973 platteel
wandbord

1813

1913

Land-en Tuinbouw/Veeteelt

tertft-binder - zaagzelter

Meubelmaker

Dlverse deurknoppen en

haken

1?o
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Brabantse

0udheidkamer

Spfinëmr- voetenbankje bljzettafeltje
rijtulgstoof
3. warmwaterkruiken
2 wandelstokken

I

Religie
2 grote kandelaars
School
Doos kleurkrijt

- stempelkussen vooroorrogse schoolboekjes kleine schoolatlas

Serviesgoed
Doos glazen onderzetters puddingvorm glas
vorm aardewerk - melkkannetje (Roya1 Sphinx)

BRABANT 2OO
door Kees Leijten
0p 1 januari 1996 was het 200 jaar geleden dat Brabant
een eigen provinciebestuur stichtte en eigen zetels
kreeg in de Staten-Generaal.
Daarmee werd Brabant de achtste provincie in de toenmalige Bataafsche Republiek. *
0p vrijdag 5 november is dat feit herdacht in de Grote
Kerk van Breda waar ook 200 jaar geleden de eerste
provinciale staten bijeen kwamen.

pudding-

Speelgoed

Proppenschieter - Bavels Ganzenbord paar schaatsen
(botjes) - kinderpuzzle - q ouderwetse poppen - Hamertje tik - springtouw
Verenigingsleven
Dipkmafs duivensport duivenringen

Vele activiteiten zijn dit jaar in onze provincie gepland.
In het kader van 200-jaar Brabant restaureren vele gemeenten een klein monument.
Na de restauratie wordt bij elk monument een glazen pIaquette aangebracht.
Alle gerestaureerde monumenten worden in een boek bijeen

Washuis

ilasgoeabak voor mangel

Wereldoorlog II
Graanmolentje van metaal 2 gasmakers
1 3-1 2-1944
kaarten distributiebonnen
Winkel van Sinkel
raadbus sulker

anij stabletten

gebracht met foto en beschrijving.
Het boek za1 eind 1996 in de boekhandel verkrijgbaar zijn.
Ook in onze gemeente worden twee monumenten gerestaureerd.
Het poortje van Grimhuijsen te Ulvenhout en het kapelletje
op de Bavelse Hei in Bavel.

Stem

prijzentang voorogne flesjes
leren sigarenetui kistje van

* Zle Brieven van

BRABANTSE POFFER

de schenkers waren: dhr., mhr. en familie
J.v.d.Aa, A.van Beek, J'. Gelok, F.van Genuchten,
J. van Ginneken, J. Grauwmans, A. Hendriks , H. Herben, J.van Hooijdonk, Mw. Huijbregts, T.de Jong,
W. Lange , C. Leijten, N.van Loenhout, C.Mattijsen,
M.van Rijsberg€tr, Mw. Rouppe van der Voort, C. van
Schendel, A. Snepvangers, R. Snoeker, B.Veldman,
J. Visser, C.tíilking, alsmede de Zusters van Bavel
en Douane Hazeldonk.

L

PauLus 705 p243-247

In het kader van 200-jaar Brabant is door de provincie
een specÍale munt in omloop gebracht , de Brabantse Poffer.
De poffer is bij alle banken verkrijgbaar en heeft een
waarde van f 5rDe poffer is het gehele jaar 1996 een wettig betaalmiddel.
Het is ook een verzamelobject.
De baten van deze munt komen o.a.ten goede aan de restauratie
van de Bredase Grote Kerk.
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PAULUS

ls heE informatieblad voor de leden van de heemkundekring,tPaulus van Daesdonck'r te
Ntouw-Glnneken. HeL staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438. Het
vorschiJnt vijf maal per jaar en geeft naast veel infor:nabi.e voor de 1eden ook vele
klatne bijzonderheden en saillanEe details ult de geschiedenis van de vroegere HeerItJkheld Ginneken en BaveL, de gemeente Ginneken en Bavel en de gerneenLe Nieuw-

tl i nneken.

t1e

iie-adres

Oms

APART 2
.=door Kees Lei j ten

:fr. B.

kenden;

t,edenadminis tra bie
'níutu§-Gï-oàe$öict<,
posEbus 89,

heelt een eigen heemkundlg museum op het adres Pennendijk 1. HeE
de le zondag van de maand van 14.00 _ 17.00 uur en elke woensdagmlddag van '14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenklngen voor de koLlektie
Baarne in he! museum op werkdagen van 8.30 - .16.30 uur.
be-nEemicundekring
is geopend

museum

BESTUUR

C.J.M. Leljlen
J.

r Cranberrij !íijn

De cranberrlj komt oorspronkelljk uit
Amerika. Om de geneeskrachtige werking van
deze vitaminerijke bes, werden ze Ooor de
oude zeevaa?ders op hun lange reizen meege_
nomen. Na een woeste Noordwester vond de
jutter Pleter Sipkes een vat. Begerlg naar
wijn sloeg hij dit open. Tel_eurgesteiO
liet hij de bessen achter. Slndsdlen groeit

de cranberrij in de zcnnige Terschellinger
duinvall-eien.

rnderdaad het is een "KLokkebeienstroperrr of bessenplukker.
!í1rken vertelde ons dat er in Zeeland Alikruiken mee ge_
schept worden.

Ulvenhout.

4B5O AB

MUSEUM

.i.C. v.O. llesierlaken

SKrJLGE

W.

A. v Dorst
A. Langen

voorzi

tter

secrelaris
2e secrelaris

11. J. M. Meeren
,1.P.J.M. Luijten
.r.A.M. Grauwmans

penningmees ber

A.M.M. Verkooijen

medew.

2e penningmeester
technisch koördinator

Galder/Slrijbeek

PUBLICATIES

I q?tx-onume n ten boe k j e
1977 Molen I'De Korenbloem,r
1977 130 jaar Marj-aschool
1978 Korenmolen ',De Hoop"
I 979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken lob Nleuw-Ginneken

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)

J.C. van der Westerlaken

C.J.M. Leijten
H.J. Dirven, K.A.H.W.Leenders e.a.
Dr.J.L.M.de Lepper
H. J. Dirven, J. C. v. d.l.Iesterlaken
J.C. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeven (8.v.P.39)

l981 Driekwarteeuw ConslanLia
I 982 David Tomkins
1983 100 jaar school Gal"der
1983 Veldnanen 1-25 (1983-1988)
I 984 Carnaval in Oud en Nieuw-Glnneken
I

985

Bibliograíie I

1985 Tussen Wilbe WoIk en
1986 Wandelen in Strijbeek

A.M.M. VerkooiJen
fr. Chr.Buiks

Anneville(1e dr.)

987 Kerken in Bavel
987 Wandelen in Ulvenhou b ( Callot )
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester
I

Cultuur moet je niet apart zeLLen.

LIDMAATSCHAP

Mariëtte Beugels en K.LeÍJten (8.v.p.55)
J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs.H. Verhoeven

Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers
A.J. Spierings
P.v.d. Ven e.a.

Schermbeek

994 De Ginnekensche Tramweg Maatschappij
1994 Tussen i.IitLe WoIk en Annevj.lle(4e dr.
I 994 BÍbliografÍe If

e.a. (8.v.P.44)

Brleven van Paulus (46)

'l

van

1 OO

993
1994
1994
1995
1995
1 993
1995
1 993
1

vice-voorzi tter

1

UITSPRAAK

42

Dusseldorp

opgerichL 3 aprlr 1975 en koninkJ_ijk
er.kenda1sverenigi@5.Deveieniging1singeschrevenbijdeKamer
van Koophandel te Breda onder nummer V 2g256g.
liek re t,ariaat,
:Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88
llnnkrekeni.ng
.52. 18. 33. 639 b.n.v. paulus van Daesdonck
(i I rorekening
:37 . 13. 3'l 1
t. n. v. Paulus van Daesdonck

onze l-eden Jac Diepstraten en c.ll.!,Iirken reageerden onmiddellijk.
Jac Di-epstraten noemde het een rrKrokkebeienstroperrr, dus
om bosbessen van de struik te oogsten.
c'H' wirken had het apparaat gezien op Terschelling
waar de cranberrybessen er mee gecogst werden. rn een
brief sloot hij een tekst in orà" dà cranberry:

Terschel_linge

Iagbekening

:C.J.M. Leijten en J.C. van der líesEerlaken
:Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27

Í.ay-ouE
:C.J.M. Leijfen
Do heemkundekring ÍrPaulus van Daesdonck, werd

rn BvP 107 sterden we u op pag. 116 de vraag wat voor
apparaat lre van Guus Rombouts gekregen hadden. Een ap_

paraat dat we niet

Redak

lladak

)

J.M.E.M. Jespers

K. Leijten (B.v.P.

101)

v;rentrIngsjaar van de heemkundekring loopt van I september tot 31 augustus.
Naast dlverse heemactivitetten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de
kring het lijdschrift I'Brieven van Paulus" uit. Het lidmaabschap van de Krlng geldt
voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 1995_1996
f 30,_ per jaar.

E.6E

