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meente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
Ons Iid Gedeputeerde Arie van Harten opent de tentoonstelling op zondag 1 september.

Ad Jansen beschrijft in deze Brieven de kleine monumenten
dÍe in het kader van BRABANT 200 gerestaureerd worden.
van Ham beschrij ft het wapen van het nieuwe waterschap
dat waakt over het oppervlaktewater in ons heem.

Wim

0p 1 september hopen we elkaar weer terug te zien In
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Met vele activiteiten op aller1ei gebied herdenkt de
provincie Noord-Brabant dit j aar het 200-j arig bestaan van
de provincie.
Paulus organiseert een tentoonstelling met 200 jaar ge-

museum.
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Dat museum hoopt U een goede tentoonstellÍng te bieden
over onze gemeente in
2OO JÀAR BRÀBÀNT
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over het thema: Qmwenteling en Verandering' Dat
niet al1een tweehonderd jaar geleden geldig
maar speelt ook nog steeds i-n onze tiid'
De anthropoloog-filosoof prof. claes ult Antwerpen is
zo-1gen

theàa was

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw - Ginneken
Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1996-

Beste Heemvrienden,

Het zat één van onze laatste keren zijn, dat Nleuw-Glnneken
boven deze convocatie staat. Het is bijzonder jammer dat
onze mooie gemeente zo uit elkaar gescheurd wordt. De heemkundekring Paulus van Daesdonck zal de belangen van heb
gebied, dat eeuwenlang bij elkaar gehoord heeft, hoe dan
ook blijven behartigen.
Er staat ons door dit alles een druk najaar te wachten.
Er zal veeL herdacht moeten worden.
Het tweeëntwlntigste verenlgingsiaar begint op zondag
september met de opening van de nieuwe tentoonstelllng
200 jaar Brabant. Op deze tentoonstelllng za1 te zLen zlJn
hoe ons heem er 2OO jaar Seleden ultzag, wie er woonden
en aan welke aantallen mensen we moeten denken.
Dit najàar za| er ook een overzlcht verschijnen van de
totale bevolking van de voormalige gemeente Ginneken
en BavéI ongeveer tweehonderd jaar geleden.
De tentoonstelling zal op 1 september'om 14'00 uur worden
geopend door het lid van de Gedeputeerde Staten van NoordBrabant drs, Arie van Harten.
ïedereen is hierbiJ van harte uitgenodigd.
Tweehonderd Jaar geleden kwam er een einde aan Generalitelts-Brabant. De tj-id vanaf de Tachtigjarlge 0or1og
dat Brabant vanuit Den Haag bestuurd werd zonder er zelf
lnbreng in te hebben.
Bij de komst van de Fransen kwam er een einde aan deze
1

achterstelling.

0p maandag 2 sePtember

zal Prof. Claes een voordracht ver-

bij ons geen onbekende. Hii verzorgde nf in 1994 een
voórdracht 1n het kader van de vljftigjarige herdenking
van onze bedrijding in IJpelaar. Degene die toen hierbij
aanwezig waren zul}en zijn inleiding over het thema Bevrijdlng zeker nog niet vergeten zijn'
Deze avond die de heemkundekring in samenwerking met
de gemeente in de Fazanterie za]- verzor8en mag u beslist niet missen. Aanvang 20.15 uur'
op zaLerdag 14 september is het weer open MonumentenOàe. Dlt 1àndelijk gebeuren staat dltmaal in het teken
van industriëIe archeologie.
Nu hebben wij in onze gemeente maar weinig overblijfselen meer van vroegere industriëIe bedrijvigheid.
Totdat ik in De Stem las dat er weer een gebouw, aan
de Ulvenhoutselaan

red

in Bredar van de ondergang

8e-

was.

particulier kocht een pand dat Breda van plan was
n.I. het oude electriciteitsgebouw aan de
te

Een

"1op",
Ulvenhoutselaan.
op g december 1899 verleende de gemeenteraad van
Ginneken en Bavel concessie aan de heer J.M. Slmon
voor het aanleggen en onderhouden van electrische
IeÍdingen in en over openbare gemeentegrond voor
Ievering van electrlsche stroom voor beweegkracht
en verlichting. ook zou hij een waterleiding bedrijf kunnen beginnen.
Op 2 mei 1gO4 werd de Electrlciteit-en Waterleiding
màatschappij deflnitlef opgericht. In dat j'aar werden
1n het Ginneken de oude straatpetroleumlampen opgeruimd en vervangen door electrische boo8lampen. Het
Ginneken had daardoor nog eerder dan Breda een elec-

trische straatverlichting.

Het nieuwe waterleidingstation zuiverde water ult
de rivier de Mark door mlddel van ozon'
Zo hadden Ginneken en Ulvenhout electrische straatverlichting, maar financieel glng het niet zo best.
op 31 maart 1906 glng de maatschappij fallIiet. In
dà gemeenteraadsvergaderlng van 23 mel 1907 verleende de raad concessie aan de heer van voorst

vanBeestvoordeleveringvanelectrischllchten
water in de gemeente.

d

Í

46
is in de vijftiger jaren afgebroken.
Door de bereidwillige medewerking van de huidige
eigenaar mogen we op 14 september het gebouw bezichtigen, hraar nog enkele relicten van de electriDe watertoren

citeitscentrale te bekijken zijn.
fletstocht, die ook nog langs de oude brouwerij
van Van de Reljt en het oude raadhuis zal leiden,
start om 13.00 uur bij het museum aan de Pennendijk
1 te Ulvenhout.

De

De jaarvergadering vindt dj.t iaar plaats op maandag
30 september om 20.15 uur in de Fazanterie.
In de pauze zal het traditionele heerlijk warm
worstebrood geserveerd worden.
Na de pauze zal er een lezing met diars zijn over
het schllderij met de spreekwoorden van Pieter
Breughel.
Van Pater Wilfried mochten wij de diars ontvangen
met de aantekeningen die Pater Wllfried Mertens maakte voor ztjn lezing die hij tientallen malen in
blnnen- en bultenland heeft gehouden. Aan de hand
hiervan zal uw voorzitter iets vertellen over de
honderd spreekwoorden van Breughel.
Over de jaarvergadering die voor de pauze gehouden
wordt vlndt U elders in deze Brieven meer.

Ik wens U namens het bestuur van de heemkundetoe.
kring een zonnige v

Jan van der Westerlaken,

voorzitter.

ZLe JAARVERGADERING
0p maandag 30 september 1996 houdt onze heemkundekring
zijn eenentwintigste algemene ledenvergadering in de
Aanvang 20.00 uur
Fazanterie te Ulvenhout.
De agenda

luidt als volgt:

AGENDA

L Welkomstwoord d.oor de voorzitter en mededelingen
2 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 4-9-1995
gepubliceerd in B.v.P.106 pag.4 en 5.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en d,e geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester

5 Verslag van de kascommissie ( de heren Harrie Frijters
en Bob Zwijnenburg)
6 Benoeming van d.e leden van d.e kascommissie voor het
verenigingsjaar 1996-1997. Harrie Frijters treedt af.
7 Vaststellen van d.e door de penningmeester opgestelde
begroting voor het jaar 1996-1997
I Ingevolge artikel L7 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren A.lil.M.Verkooijen
J.C. van der bJesterlaken en A.P.J.M.Luijten.
zíj stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artiket 6 lid 2 van het huishoudelik reglement
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen
vóór de vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een voordracht met 10
handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat,
dat deze een eventuele benoeming zal aanvaard.en.
9 Bespreking van het progranma voor het a.s. verenigingsj aar

10 Rondvraag
11

Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

Pauze (+ 21.00 21.30
Koffie met worstebrood
lYater- en Eleàtriciteitsbedrijf aan de Ulaenhoattelaan

Na de pauze worden de

verborgen

uur

)

dia's vertoond over de spreekwoorden

in het schilderij

van Breughel

219
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AGENDA 1996
juli

Restauratie van twee kleine rcnunmten
door Ad Jansm

(eo)

7 Museum gesloten
15 Brieven van Paulus 110

augustus

4

Museum

gesloten

7-10 48e Brabants-Heemkamp
31

september

Aanvang 22e

1

Museum open

2

6

Inleidinq

te

"kleine monumenten" gerestaureerd. De gemeente Nieuw-Ginneken heeft gekozen voor de twee overblijfselen van Grimhuijzen in Ulvenhout en de Mariakapel op de Roosberg iin

Oudenbosch *

Bavel. De kosten van het project in Ulvenhout bedragen

verenigingsjaar

ongeveer

15
19

november

Brieven van Pau1us 111
Congres Land en Volk van d,e Kempen *
te Luyksgestel : "Brabanders overzee"

3 museum open

11

december

te 's Hertogenbosch

Museum open

1

L5
31

Lezing
museum open

Brieven van Paulus ttz
Opening tentoonstelling
" Gemeente Nieuw-Ginneken 55

* Activiteiten
van de Stichting Brabants Heemrwaaraan ook
U kunt deefnemen
** Het muleum is geopend:
- elke 7e zondag van de maand 74.00u-77.00u
(niet in juli en augustus)
- elke woensdagmiddag van 74.00 uur tot 76.00 uur
(behalve auquatus)
- op veÍzoek : tel 076- 567.27.42

jaar

rr

FI. 19.000 door het
Voor Bavel zijn de kosten

50.000, waarvan ongeveer

gemeentelijk monumentenfonds.
geraamd op ruim FI. 1.5.000r-, die geheel
de gemeente Nieuw-Ginneken komen.

Monumentendag.Fietstocht met Paulus
Aanvang 13.00 uur bij museum
2t Brabantse Genealogische dag te
's Hertogenbosch :t ( 10.00u. -16.30 u. )
2B Volkskundedag te Oirschot*
30 2Le Jaarvergadering
na pauze lezing met dia's over spreekwoorden
bij Breughel. Fazanterie 20.15 uur

oktober 4-6 Drie Historische dagen

Fl.

Rijk wordt betaald en de rest gefinancierd wordt uit het

Opening Tentoonstelling "200 jaar Brabantrr
Lezing Prof. Claes
u !796: 0mwenteling en Verandering"
Fazanterie 20.L5 uur
Museum bestaat 10 jaar

14 Open

6

ilieun-Ginneken

. In het kader van het 200-jarig bestaan van de Provincie
Noord-Brabant wordt er in de gehele provincie een aantal

Einde 2Le verenigingsjaar

1

in

*

voor rekening van

De poort en de hekpalen van het huis Grimhui'izen
Aan de Dorpstraat van Ulvenhout vinden we naast de Laurentiuskerk de vermoedelijk oudste monumenten van dit dorp.

het voormalige klooster en de kerk staan twee hekpalen van het vroegere huis Grimhuij zent dat tot het begin
van deze eeuw achter de Laurentiuskerk heeft gestaan (zie
foto 1). In de verbinding tussen de kerk en de pastorie is
verder een poortje ingebouwd, dat vroeger de hoofdingang
van dit "heerlijk" huis vormde (zie foto 2). Deze overblijfselen van Grimhuijzen dateren vermoedelijk van het
begin van de zeventiende eeuw en behoren daarmee tot de
oudste (rijks)monumenten van Ulvenhout.
Tussen

Het is niet precies bekend, wanneer Grimhuijzen gesticht
werd. Vermoedelijk heeft dit plaats gevonden in de tweede
helft van de veertiende of het begin van de vijftiende
eeuw. Voor die tijd lag er achter de huidige Prinsenhoeve
aan de Mark een "versterking" die tot de bezittingen
behoorde van de heren van Breda. Het moet niet veel meer
dan een door grachten omgeven en door wallen versterkte
plaats geweest zijn, van waaruit het beheer over de goederen van de heer werd gevoerd. Verwanten van de Bredase
families Van Liedekercke en Van Rasseghem zwaaiden er in
de veertiende eeuw de scepter en noemden zich " Heer van
Ulvenhout". Of ze er ook werkelijk "geresideerd" hebben
valt echter sterk te betwijfelen. Omstreeks 1350 kwamen
stad en land van Breda in handen van Jan van Polanen, Heer
van de Leck. Een aantal goederen in Ulvenhout werd door de
heren uit dit geslacht in leen gegeven aan een familielid:
Jan van de Leck, "geheeten van Grinhuijsen". Dit complex
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Iag aan weerszijden van de huidige Dorpstraat ter hoogte
van de kerk. De latere Prinsenhoeve hoorde er dus niet
bij. Waarschijnlijk hebben deze leenmannen op hun grond.
aan de weg van Breda naar het zuiden een woning gebouwd.
Zo zou het eerste huis Grimhuijzen kunnen zijn ontstaan,
dat zijn naam dan te danken zou hebben aan de stichter.
Het is echter ook mogelijk, dat de heren zich naar het
door hen gebouwde huis zijn gaan noemen. De oude versterking aan de Mark had haar vroegere functie toen reeds
verloren, waarna "d'Oud Hof" verdwenen is.
Aan het begin van de zeventiende eeuw was Justinus van
Nassau, gouverneur van de vesting Breda, met Grimhuijzen
beleend. Na zijn dood in 1631 werd hij opgevolgd door zijn
zoon Philips van Nassau. Aangenomen wordt dat deze aan de
Prins van Oranje verwante familie het huis heeft laten
herbouwen. Hetzelfde gebeurde in die periode met kasteel
Bouvigne, dat evenals Grimhuijzen, toen eigendom was van
Philips WiIlem van Oranje.
In 1667 kwam Grimhuijzen in handen van Jan de tíijse. Deze
rijke Bredase koopman heeft er voor gezorgd, dat de pastoor van de Ginnekense parochie, die sedert 1648 geen vast
onderdak meer had, zich kon vestigen op het "slotje" in
Ulvenhout. De d,iensten vond.en aanvankeli j k plaats in het
huis, Iater in een der schuren. Deze "schuurkerk" werd in
1792 herbouwd als een eenvoudig kerkje.
Een foto van omstreeks 1900 laat ons zien hoe Grimhuijzen
en het kerkje er in die tijd uitzagen (zie foto 3). Het
gebouwencomplex was oorspronkelijk omgeven door een gracht
die reeds in de vorige eeuw grotendeels verdwenen is. Het
laatste stukje hiervan heeft tot na 1960 dienst gedaan als
"de vijver van de pastoor" waarop de Ulvenhoutse kinderen
in de winter mochten komen schaatsen. Naast het kerkgebouw
ziet men een brede toegangsweg naar het huis, dat als
pastorie dienst deed. De twee grote bomen en de hekpalen
staan net voorbij de plaats waar vroeger de gracht liep.
Tussen de hekpalen hing een grote houten poort met paneIen. Vlak voor de poort leidde rechtsaf een pad naar de
ingang van de kerk.
0p de plaats waar op de foto de poort staat, moet in
vroegere tijden een brug over de gracht hebben gelegen.
Toen in 7742 de schuur als kerkje werd ingericht, werd
bepaald dat de brug met een poort moest worden afgesloten.
Het is dus goed mogelijk, dat de hekpalen hiervan deel
hebben uitgemaakt.

?.41
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foto 3:
Korte tijd voordat de bouw van de nieuwe kerk en pastorie
beqon, naakte de Ginnekense fotograaf A.van Erp bovenstaande foto van Grinhuijzen en het kerkje uit 1792
(coL1. G.A.N.G, L970-54)

foto 4:
rn 1903 legde pastoor Fick de eerste steen voor de huidige
kerk. 0p de achtergrond het huis Grinhuijzen. rn het
nidden bevond zich de hoofdingang net het poortje. Hiervan
rs het driehoekiqe fronton net schelp nog net zichtbaar
(coL1. P.v.D. )

0p foto nr.3 is de hoofdingang van het huis, die zich in
het midden van de voorgevel bevond, net niet zichtbaar. Er
is echter ook nog een foto van het gebouw bewaard gebleven, gemaakt in juni 1903 (zie foto 4). Pastoor Fick
plaatste toen de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw.
Grimhuij zeÍl, dat toen nog dienst deed aIs woning van de
pastoor, lag achter in de tuin van de huidige pastorie en
gedeeltelijk achter de Laurentiuskerk. Vandaar dat op deze
foto het grote pand zo duidelijk staat afgebeeld.
Het hoofdgebouw van Grimhuijzen was ongeveer 25 meter lang
en acht meter breed. De schuurkerk grensde aan het kerkhof
en meette ruim dertig bij vijftien meter. Tussen het huis
en het kerkje stond nog een bijgebouw.
De plaats van het kerkgebouw is in de tuin van de pastorie
§emakkelijk terug te vinden, omdat de noord.elijke zijmuur
hiervan nog over de gehele lengte in tact is en nu als
afscheiding dienst doet tussen de tuin en het kerkhof.
Van de zandstenen omlijsting van de voordeur kunnen we op
de uitvergroting van foto 4 (zie foto 4a) nog net het
driehoekige fronton met het schelpmotief, oD daaronder een
gedeelte van de architraaf onderscheiden. In 1904 is de
"poort" afgebroken en opnieuw opgebouwd in de verbindingsgang tussen de nieuwe pastorie en de kerk.

foto 4a: een uitvergroting van foto 4 laat zien, dat
1900 de naan Grinhuijzen op de architraaf ontbreekt.

vóor
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Zowel de deuromlijsting als de hekpalen vertonen aIle
kenmerken van de bouwstij I van de renaÍssance uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw. Vermoedelijk zijn
het dan ook ornamenten van het huis dat tijdens het
Twaalf-jarig Bestand (1609-1621) moet zijn opgericht. In
die perÍode van betrekkelijke rust werd er in Breda en

omgeving een grote bouwactiviteit ontwikkeld. Hieraan
danken we ond.er meer kasteel Bouvigne (ca.1610-1614), het
Huis blijngaerde (1614) in de Bredase Catharinastraat en de
poort van de vleeshal op de Grote Markt (1615).

lï

hlat de hekpalen betreft is de conclusie, dat de zuilen met
de kapitelen en voeten van origine bij elkaar horen. De
leeuwekoppen zijn wel uit dezelfde tijd, maar moeten eerst
een andere functie hebben gehad. Het is niet uitgesloten,
dat er in de zeventiende eeuw aan de weg een grote inrijpoort heeft gestaan, die toegang gaf tot het domein. Op de
kapitelen kan een architraaf hebben gelegen met daarboven
een fronton en tussen de zuilen een poortboog Ook kasteel
Bouvigne had vóór 1900 een dergelijke toegangspoort. Bij
de inrichting van de schuurkerk in 7742 moest er aan het
einde van de oprijlaan bij de brug een afsluiting komen,
die de tuin van de pastoor afscheidde van het terrein van
de kerk (zie foto 3). De nieuwe poort kan zijn samengesteld uit elementen van het toen afgebroken poortgebouw,
waardoor de situatie is ontstaan die de foto van rond 1900
laat zien (zie foto 3).

Traditioneel werd in deze omgeving veel zandsteen verwerkt, afkomstig uit België, maar in de zeventiende eeuw
wordt err mede onder "HoIlandse" invloed, meer Duitse
steen gebruikt, zoals Bentheimer zand.steen. Deze vrij
harde, ijzerhoudende steen is van nature geelbruin van
kleur, maar gaat na langere tijd "vergrijzen". Het gaat
dan om een verkleuring van de "huid" van de steen, terwij I
de kalkri j ke Belgisch zand.steen d.oor weersinvloeden en
Iuchtvervuiling geleidelijk zwart wordt. Die aanslag van
gips en roet kan echter wel word.en verwijderd. Volgens de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg is voor deze ornamenten
van Grimhuijzen Bentheimer steen gebruikt, d,ie dan ook na
de schoonmaakbeurt de grijze kleur blijft behouden.
Een nadere bestudering van de ornamenten wijst uit, dat
zowel de poort aIs de hekpalen in originele staat verkeren. WeI is het mogelijk dat in het verleden verschillende
stukken "bijeen geiaapl" zíin, die eerst elders een fuhc-

Zowel het poortje als de hekpalen van Grimhuijzen waren
hard toe aan een grondige opknapbeurt. Vergelijkt men de
situatie vóór de restauratie met die op foto 1 en foto 2,
die ongeveer dertig jaar geleden werd.en gemaakt, dan ziet
men hoe sterk deze monumentjes door weersinvloeden en
Iuchtvervuiling zijn aangetast. Bovendien was er schade
ontstaan door roestvorming van ijzeren doken, terwijl ook
het voegwerk de nodige herstellingen vroeg. Bij het
schoonmaken is de aanslag van algen en ook het door de
luchtverontreiniging gevormde gips verwijderd, waarbij de
grijze kleur zoveel mogelijk geconserveerd is. Verder zijn
gebroken stukken aan elkaar gelijmd en werden scheuren en

tie hadden.
Een nauwkeurige

vergelijking van foto 2 met foto 4a laat
zien, dat de architraaf boven de poortboog er vóór 1904
and.ers uitzag dan nu. Allereerst de naam "Grin--huijsen"
die in "gothische" letters hierop is aangebracht. Deze
moet er bij de verplaatsing in 1904 zijn opgezet ( "opgeschilderd", niet uitgehakt) als herinnering aan de vroegere bestemming van het huis.
verder bevindt zich in het midden van deze hoofdbalk een
steen met een duivelskopje, vlak boven de sluitsteen van
de poortboog, waarop een leeuwekopje is aangebracht. De
architraaf bestaat uit vijf stukken: op de hoeken een
steen met leeuwemasker, in het midden het duivelskopje en
daartusen twee blokken met de naam. Het fronton met in het
veld de schelp (zie foto 2 en 4a) is origineel en uit één
plaat steen gehouwen. De dubbele houten deur werd uiteraard in 1904 speciaal voor de nieuwe opstelling gemaakt.

Het "poortje" van Grimhuijzen lijkt enigszins op de deuromlijsting van kasteel Bouvigne, die eveneens uit het
begin van de zeventiende eeuw stamt. Bij deze laatste, in
witte zandsteen gehouwen poort ontbreekt echter het fronton. De bloemenranken in de zwikken, de leeuwemaskers, de
detaillering van de zuilen en de voeten van de poort
vertonen een grote gelijkenis met die van GrimhuÍjzen. De
voeten van beide "poortjes" hebben zeer fijn "Bremerhakmerk": in Ulvenhout in zogenaamd "sneeuwvlokjespatroon", bij Bouvigne in een ander patroon, dat ook op de
zuilen van de hekpalen van Grimhuijzen is terug te vinden.

,t

voegen gerepareerd.
Om de schade door roestvorming te herstellen was het nodig
de zuilen van het poortje te verwijderen en ook de rechter
hekpaal uit elkaar te nemen. De ijzeren doken zijn verwijderd en vervangen door roestvrije bevestigingen. Ook het

metselwerk achter het poortje en achter de hekpalen moest
word.en hersteld.
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De Mariakapel op de Bavelse Hei

rn Bavel wordt ter gelegenheid vf,n het 200-jarig bestaan
van de Provincie Noord-Brabant een vrij jong monument

gerestaureerd. De Mariakapel aan de Roosbergseweg werd in
1951 opgericht tijdens een werkweek van het Brabants
studentengilde van o.L.vrouw. Het was een geschenk aan
pastoor P.Doens ter gelegenheid van het zilveren jubileum
van het Gilde. Het gebouwtje kreeg een plaatsje aan het
begin van de Bavelse Hei. Hiervoor had het kerkbestuur van
de Bavelse parochie voor het tuttere bedrag van Fl. g0reen stukje grond van 160 m2 kunnen kopen van staatsbosbeheer.

Het Gilde werd in L926 opgericht door de uit Breda afkomstige student in Delft Jules Froger. DoeI was: kathorieke
studenten uit Brabant aan de "boven-Moerdijkse" universiteiten een trefpunt te bieden tijdens de vakantiemaanden.
vanaf de oprichting in 1.926 had het Brabants studentengilde al negentien van deze kapelletjes gesticht, verspreid
over geheel Brabant. rn principe werd het werk geheel door
de leden zelf uitgevoerd. Men maakte zerf een ontwerp,
bouwde zelf en sneed zelf de beelden. De kapel in Bavel
was het eerste werk van architect vincent van Hezik
(*1929). Het was tevens het laatste kapelletje dat hij
voor het Gilde heeft ontworpen. Aanvankelijk werkte hij
a1s architect in 's-Hertogenbosch, waarna hij zich aIs
architect-stedebouwkundige in Rotterdam gevestigd heeft.
vincent van Hezik maakte niet alreen het ontwerp, maar was
tevens de aannemer, uitvoerder en opzichter. samen met
zijn medeweikers: Louis van Bqsouw uit rilburg, Leo spren:
kels uit st-Ànthonis, Kees Hack uit princenhage en Hans
van Hezik uit 's-Hertogenbosch wist hij het kapelletje in
de week van 28 juri tot 5 augustus 1951 tot stand. te

foto 5:

Het Mariabeeld van Frans Siener, vooÍ de inganq van het

kapelletje. In L95L was alleen het gebrandschilderde
net de H.Brigada geplaatst.
(foto Jos Leijten, Rijen; coll. G.A.N.G. H 411)

Íaam

brengen.

Het Mariabeeld (zíe foto 5) werd gesneden door Frans
siemer (1887-1966). Deze artistiek zeer begaafde priester
trad op als een soort "moderator" van het Gilde.Hij heeft
vooral in culturele zin grote invloed gehad op het studentenleven. Frans siemer heeft voor het Gilde tal van beelden gemaakt, maar ieder Mariabeerd dat hij uit "klompenhout" vervaardigde, was weer anders van vorm. De pastoor
van Bavel P.Doens vermeldt in zijn "Liber Memorialis"
overÍgens, dat het uÍt eikenhout was gehakt. Het originere
beeld werd helaas in lgïz uit de kaper ontvreemd. Tot
schande van iedereen moet hierbij worden aangetekend, dat
de diefstal pas na enige tijd ontdekt werdl.
Het moest door een gipsen beeltenis van 0.L.Vrouw van
Rozenkrans worden vervangen.

de

op zondag 5 augustus 1951 werd de werkweek van het Gilde
afgesloten met een grote landdag. Na een openruchtdienst
op het plein voor de Brigidaschool (zie foto 6) werd het
beeld in processie naar de Bavelse Hei gedragen (zÍe foto
7), waar de kapel en het beeld door de bisschop van Breda

Mgr.Jos Baeten werden ingezegend (zie foto B). De plechtigheid werd bijgewoond door practisch a1le parochianen en
een groot aantal genodigden. Hieronder waren ond.er meer de
commissaris van de Koningin in Noord-Brabant prof.dr.J.de
Quay, een aantal hoogleraren en zeer veel studenten. De
dag werd besloten met een toneeluitvoering op de Bavelse
Hei, bijgewoond door 2500 belangstellenden.
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Tijdens het werkkamp in Bave1 " werd er door de studenten
ook nog een sociografisch rapport opgesteld over het dorp,
waar zr) hun werkweek hadden doorgebracht. Dit paste
geheel in de nieuwe opzet van het Gilde na de Tweede
hlereldoorlog.

Het Gilde bleef actief met het bouwen van kapelletjes tot
het einde der jaren vijftig. Tien jaar later ging de
organisatie ter ziele, maar kwam in tg74 opnieuw tot
Ieven, ztj het op meer beperkte schaal.
Het kapelletje in Bavel is een eenvoudig bakstenen gebouwtje, opgetrokken in de stijl van de jaren vijftig. In het

Oorspronkelijk stond de Mariakapel volledig buiten het
dorp, bij de ingang van de Bavelse Heide. De omgeving is
in de loop der jaren door de aanleg van de rijksweg en de
verbindingsweg Bavel-Ulvenhout sterk veranderd. Het gebouwtje is door de gemeentelijke monumentencommissie
geclassificeerd aIs "beeldbepalend pand". De kapel is
echter van grote cultuur-historische betekenis a1s monument van het religieuze leven uit de jaren vijftig, van de
toen nagenoeg geheel katholieke dorpsgemeenschap.
De herstelwerkzaamheden betreffen het vernieuwen van de
gebakken leien op het dak, het opknappen van het interieur
efi het herstel van de glas-in-loodramen.

witgeschilderde interieur vallen twee gebrandschirderde
ramen ter weerszijden van het Mariabeeld op. Het eerste,
met de afbeelding van st.Brigida, patrones van de Bavelse
parochie, is gesigneerd door de bekende Limburgse glazenier DaniëI Pieter Wildschut (*1913, Grave). Op het andere
raam, met het Kind Jezus en de H.Jozef, staat -zover
leesbaar!- de naam van P.J.Wildschut.

foto

foto 6:
0p het schoolpLein
luchtdienst

qehouden

voor

de Briqidaschool werd een open-

(foto Jos Leijten, Rijen; coll G.A.N.G. H 410)

7:

Na afloop van de dienst werd
de BaveLse Hei gedraqen

(foto

Jos

het beeld in processie

Leijten Rijen; coll. G.A.N.G. H 413)

naaÍ

251

zra
Bronnen:

Juten. De parochiën in àet Bisdon Breda, p. Z4g e.v.;
1935;

Bergen op

Zoom

J.KaIfi De nonumenten in de voormalige Baronie van Breda, Utrecht i-9:.2;
W.Ihippenberg pr.: "Kapellen van het Brabants Studentengilde van
O.L.Vrouw", ia Brabants Heem, jrg. 27, 1975-1, p. 49-SZ;
J.L.G.van opheusden: Brabantia NostÍa, een gewestetijke beweging voor
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IIET WATERSCHAP MARK EN WEERUS
door drs. Willem A. van Ham

Het nieuwe waterschap Mark en Weerijs, gevestigd te Ulvenhout, omvat
de gemeenten Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Etten-Leur,

Gilze en Rijen, Hoeven, Nieuw-Ginneken, Oosterhout,

Prinsenbeek,

Rucphen, Rijsbergen, Terheijden, Teteringen, Zevenbergen en Zwdert of
gedeelten daarvan. Het is per L januari 1995 gevormd uit de drie waterschappen De Aa of Weerijs, De Boven-Mark en De Markgronden en
omvat ongeveer 50.000 ha. De drie voormalige waterschappen voerden elk
een Íwapen.

Het voormalige waterschap De Aa of Weeijs, opgericht in 1878, ontleende
njn naam aan het gelijknamige riviertje, dat in België ontspringt. In dit
wapen, ontworpen door wijten mr. G.A. Bontekoe, symboliseerde de
golvende blauwe paal het gelijknamige riviertje; de rode dwarsbalk,
waarop een gouden ketting, de rijksgrens met België. De beide aliarte
molenraderen herinnerden aan de watermolens die in de streek hebben
gestaan. Met twee everkoppen werd in beeld gebracht dat hier vroeger
een rijke wildstand had bestaan. Het hartschild duidde op de ligging
binnen de Baronie van Breda. Het wapen werd verleend bij Koninklijk
Besluit van LZ juni 1968, No. 8 en omschreven als: In zilver een golvende
paal van azuur, waaroverheen een dwarsbalk van keel, beladen rnet een tot
de schildranden reikende ketting van goud; rechts boven en linl<s onder
vergezeld van een molenrad van sabel, links boven en rechts onder van een
kort afgesneden everkop, eveneens van sabel met zilveren houwers en getongd
van keel. Een hartschild van keel, beladen met

die

Sint Andries kruisjes van

zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee
paarlen.

Het voormalige waterschap De Boven-Mar& werd opgericht in 1879. Het
lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant mr. J.W. van den Biesen
(1839-1919) speelde bij de oprichting een belangrijke rol als voorzitter van

foto 8:
Bij de plechtige inwijding van de kapel en zeglenTn9l van
het beeld door Mgr.Jos. Baten was practisch geheel Bavel
aanwez ig
(foto Jos Leijten,

het voorlopig bestuur.
Het wapen van dit waterschap werd eveneens ontÍworpen door Bontekoe.
Het vertoonde in het eerste hrartier de drie schuinkruisjes en de kleuren
uit het wapen van de heren van Breda en Schoten, de oudst regerende
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familie in het Land van Breda. Dit werd tevens het wapen van de stad en
van de gelijknamige Baronie. In het tweede lovartier prijkte een blauw
uitgeschulpt kruis, het hoofdbestanddeel van het familiewapen van
genoemde Van den Biesen. Het tegenhermelijn in de benedenhelft van
het schild symboliseerde het met wollegras begroeide hoogveen waardoor
zich de Boven-Mark kronkelt. De zilveren geënte dwarsbalk werd gekozen als symbool voor dit riviertje, dat een slingerend beloop heeft. Het
wapen werd verleend bij Koninklijk Besluit van 17 december 1968, Nr. 38
en kan worden omschreven als volgt:
Doorsneden: I gedeeld: f . in keel drie schuinkruisjes van zilver; 2. in zilver
een uitgeschulpt kruis van azu,ur; II in tegenhermelijn een versmalde geënte
dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.
Het voormalige waterschap De Markgronden werd in 1986 opgericht na
opheffing van de waterschappen De Haagsche Beemden en De Laalcse
Vaart.

Het vroegere waterschap De Haagsche Beemden was in t942 ontstaan dóor
samenvoeging van tien kleinere waterschappen onder de toenmalige
gemeente Princenhage. Sommige van deze waterschappen waren op hun
beurt gevormd door samenvoeging van nog oudere polders of omkadingen
langs de Benedenmark, andere vielen daarmee samen. Het wapen van dit
waterschap was eveneens. door Bontekoe ontworpen. De tien driehoekige
geren in het eerste hrartier van dat wapen herinnerden aan de tien
kleinere waterschappen die in het waterschap waren samengevoegd.
De kleuren rood en wit zijn die van de Baronie van Breda. De molenwieken in het tweede lnrartier symboliseerden de historische bemalingsinrichtingen, waaÍvan in 1968 nog één watermolen restte. De lindeboom
werd genomen uit het wapen van Prinsenbeek en was ontleend aan het
oude wapen van de gemeente Princenhage. De kraaien herinnerden aan
het in 1963 in gebruik genomen gemaal Het Kraaiennest en symboliseerden
in dit geval ook de moderne bemalingstechnieken. :
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Haagsche Beenden 1.968

Markgronden (L986)

Het wapen werd verleend bij Koninklijk Besluit van 3 augustus 1968, nr.
L9 en kan als volgt worden omschreven: Doorsneden: I gedeeld, a. doorsneden en vervolgens gegeerd van tien stukken keel en zilver, b. in goud vier
molenwieken van sabel, geplaatst in de voffn van een schuin kruis; II in
zilver een uitgerukte lindeboorn van sinopel, ter weerszijden vergezeld van een
orngewende vliegende kraai van sabel. Het schild gedeh met een gouden
kroon van drie bladeren en twee paarlen.
Het vroegere waterschap De Laalcse Vaart was opgericht in L964 na
samenvoeging van de oudere waterschappen De Ettense Beemden (1941)
en De Ettense, Rucphense en Hoevense Gronden (1955). Het voerde
geen wapen.

Het wapen voor het voormalige waterschap De Markgronden was ontworpen door ondergetekende. Hierin was de lindeboom uit het wapen van De
Haagsche Beemden opgenomen, waarbij de kraaien die een ondergeschikt
element vertegenwoordigden werden weggelaten. Om esthetische redenen
is de boom in tweevoud in de bovenhelft van het schild geplaatst. In de
benedenhelft van het wapen symboliseren groene turven de vroegere
turfwinning in het gebied. De golvende dwarsbalk van azuuÍ [blauwJ
vertegenwoordigde de rivier de Mark, waaraan het waterschap zijn naam
ontleende. Eén van de burchten uit het wapen van de gemeente EttenLeur werd in het hartschild gezet om mede de plaats van vestiging van het
waterschap aan te geven. Hierdoor was tevens een ander onderdeel, de
Ettense Beemden, vertegenwoordigd. Het wapen werd verleend bij
Koninklijk Besluit van 24 juli 1986, No. 33 en omschreven als volgt:
Doorsneden door een golvende dwqrsbalk van azuur; I in zilver twee uitgerukte lindebornen van sinopel; II zilver, bezaaid met turven van sinopel; in een
hartschild van zilver een geopende burcht van keel. Het schild gedekt met een
gouden kroon van die bloderen en twee parels.

Bij de samenstelling van het ontwerp voor het aan het nieuwe waterschap
Mark en Weerijs verleende wapen bleek de wens te bestaan dat daarin een
aantal elementen uit de wapens van de opgeheven waterschappen zouden
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worden opgenomen. Over de deellijn is de golvende dwarsbalk geplaatst
die in de thans vervallen wapens de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs
symboliseerde. De balk is dubbel wegens de bestaande heraldische regels,
om esthetische redenen en omdat hierdoor twee rivieren worden gerepresenteerd. De lindeboom uit het wapen van De Markgronden staat thans
tevens in het wapen om de bosgebieden in het waterschapsgebied, waarvan het Mastbos nabij Breda het bekendste is, te representeren. Het
molenrad komt uit het wapen van De Aa of V/eerijs en symboliseert nu
tevens de zorg voor de afuoer en voor de zuiverheid van het water in het
gebied. De benedenhelft met de drie schuinkruisjes symboliseert ook in
het nieuwe wapen de Baronie van Breda, de streek waarin het waterschap
is gelegen. Het vormt daardoor in het geheel een samenbindend element.
De kroon met drie bladeren en twee parels is in Nederland gebruikelijk
om de wapenschilden van lagere overheden, i.c. waterschappen mee te
dekken.
Het wapen is verleend bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1995 no. 95.000
6L6 en kan als volgt worden omschreven: Doorsn,eden door een golvende
dwarsbalk, golvend doorsneden van azuur en zilver; I gedeeld: a in zilver een
uitgeruhe lindeboom van sinopel; b in zilver een molenrad van sabel; II in
keel die schuinkruisies van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parels.
overgenomen uit: Van Schild en Vaan, jrg.
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EN DADAÏSTISCHE KLANKPOËZIE

André

Damen

tltel boven dit artikel is een regel ult de compositie
ItBaarle rondomrr. Jaap Blonk schreef het stuk in 1993 voor
Kanterkoor frTerpanderrr uit Baarle-Nassau/ -Hertog.
t'laarschijnlijk hebt u aIs lezer al opgemerkt, dat er in die
regel heel ingenieus vier heemkundige namen zLjn verwerkt.
Nuchter beschouwd is het een zin zonder betekenis; kllnkbare
onzin. Maar wellicht prikkelt zotn regel uw fantas.ie. Dan
kunnen de klanken voor u gaan leven; krijgt klinkbare onzin
voor u betekenis.
ïn de twlntiger jaren zijn een aantal dichters, waaronder
Hugo Ball en Kurt Schwitters, binnen de kunstenaarsstroming
rrDadarr ermee begonnen teksten te maken met betekenisloze
kLanken: rrklankpoëzierr. Jaap Blonk, klankdichter, stemacrobaat ( ! ) en musicus, heeft er zich cp toegelegd klankpoëzte
uit te voeren en te schrljven.
Zo maakte hij rrBaarLe rondomft op verzoek van de Stichtlng
rrPlusrt uit Baarle. Steun was er van |tAnjerfondstr, Stichting
rrBrabantse podia voor Jazz en GeÍmproviseerde muziekrt, Gemeente rrBaarle-Nassaurr en Kultureel centrum rtBaarlerr. Voor
de uitvoering van de ruÍm vijftien minuten durende compositie
tekenden Jaap Blonk en Kamerkoor rrïerpanderrt.
Nu Ís een composltie natuurlijk allereerst bedoeld om te beluisteren. Maar vanlíege het unieke taalspel dat Jaap Blonk
met heel veel namen uit ons heem speelt, is het ook aardig
om er wat over te lezen in uw (heemkundig) b1ad.
De

rrBaarLe rondomrt
verhaal vormen.

bestaat uit een zeventaL delen, die samen een

ïn het eerste en tweede deel hoort men gemurmel uit de vele
gehuchten rondom Baarle. Dat wordt bereikt door vier stemgroepen, die schijnbaar willekeurig door elkaar m-, n-, ngen gn-klanken produceren. ïn het tweede deel hoort men daar
nog gezongen e€-, àà-r oo- en uu-klanken a1s uitroepen bo-

Het waterschap Mark en Weerlls

venuit.
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rrRondom

Baarle gonzen de geruchten...,, zegL hierop de sorist
Jaap Blonk en dan volgt deel drie. Daarin worden dle geruchten
duidelijk 1n zinnen, die zowel gesproken als gezongen worden.
Enkele voorbeel-den:
"De rav-eJs grazen rakens )angs de maaijkant naar Arendonk, een
) ange re it , een raake ind , een hondse ind ! ,'
"Terover r.s er een grote vond, ginderdoor minderhout, een hoogspu7, een hoog hoekeinde naar Boon,s blijk" .
"voLgens Bouvigne uit Riel is de oude strumpt een gammel geheuL, maar de Nieuwe strunpt dat fs een keizershoek, wat zeg
jk, een Iiefkenshoek!"
" rn de Poppe-Zse Lei leef t een eel , ee.rr regenwortel zondereigen
lipseinde, maar met een weeLde aan dreef .,,
In deel vier en vljf heeft het koor een begeleidende ro1, onder
meer in het ritmisch fLuisteren van woorden met bijvoorbeeld sklanken:
"Staats.bossen, Prinsenbos, Heesbossen, Mastbosch.,,
" Dassemus , f/asse-Z.bos, Kattenbosch, Vossenberg .,,
Daar bovenuit klinkt het verhaal door vertelrer Jaap Blonk.
En die historie begint aldus:
"De BaLLeman besloot zijn vrienden cauweLaar en BigteTaar op
te zoeken om een partijtje te gaan brakken. Het was nog heel
vroeg en een giTze neveL bedekte de Rechte Heide, sfecàts
Bolberg en Heimol-en staken er bovenurt. Eerst toog hij naar
cauweLaar en trok hem bij het gorpeind van zijn klein be-

volgt de rechtszitting in het zesde dee1. De vier koorpartijen roepen en schreeuwen de Balleman allerlei verwensingen en straffen toe:
En dan

"Bakertand! Kl-otteraard! Roodloop! Goorloop! HoutgoorToop!
Veldbraak! Ter Beuken! t{oLenschot! Kaarschot! Papschot! . . . "
A1 jammerend wordt daarbij de Balleman afgevoerd ter voltrekking van het vonnis.

A1s de rust enigzÍns is weergekeerd zingt het koor zeey stemmlg een viersternmig slot:
"Zo kwam de BaTTeman aan zijn weil-enseind.
t{aar de geruchten gonzen BaarLe, Baarle rondom,
Vloog hij naar 't paradijs?

Viel hij in't

rondom?"

.

Voor rrTerpanderrr was het instuderen en uitvoeren van Blonks
werk geen alledaagse kost. Want een kamenkoor ztngL in de
regel en in rrBaarle rondomtt wordt gemurmefd, gefluisterd, gespnoken, geroepen, geschreeuwd, gejammerd en -gelukkig- ook
gezongen. Voor Jaap Blonk is echter in de taal a1 muziek be
horen: de melodie in de manier van spreken, het ritme van
woorden en zinnen, d€ klankkleur van de stem, het tempo waarin
en de luidheid waarmee iets gezegd wordt
Allemaal aspecten, die in het stuk rfBaarle rondomtf duidelijk naar voren

daf."
(nij het laatste woord had de componist overigens gerekend op
de eerste lettergreep! )

komen.

,

"Dat kostte weinig notse-2. Getweeën begaven zjj zjch naar
BigteTaar en sjorden heem aan z'it achterste heikant van het
groot bedaf, wat effen galder tot gevoTg had, maar niet
voor 7ang, tenslotte waren zij oude lei. Eensgezind gingen
zij op pad en staken de nistige Maere-Zse Loop over.,
wat er daarna gebeurt, daarover mag u fantaseren. voor de Ball-eman loopt het avontuur niet goed àf, want de verteller besluit zijn verhaal met:
" Rauw was hij op pad of daar hield hen de Hovorst staande op
de TremeLàe:de. Diens trouwe trawant, de schorvorst, had het
touw aL klaar. t{et grobbendonk bonden zij de Balleman en
sLoten hem terkoogen. Het was te Oelegem. Op, op, olen,
oeveL, naar schiLde en gerecht.
En zo werd de BalLeman naar het Gouveneursöos gebracht, om
in de t'laxburg terecht te staan voor de BaarLe-Hertog en zijn
Heerstae ijen. "

heTTegat?

Of dwaalt hij nog altijd Baarle, Baar)e

I
lt
i

I

De compositie is slechts twee maal uitgevoerd. In Baarle op
19 december 1993 en in Breda op 23 december 1993.
Nieuwsgierig geworden? Kamerkoor rfTerpandertt zoekt naar middelen en gelegenheden om het sbuk nogmaals uit te voeren.
Uw reacties t.a.v. het voorafgaande zijn, Iiefst schriftelijk,
zee? welkom bij André Damen, Chasseesingel 23, 4811 HC Breda.

P.S. Een aardige puzzel:
Hoeveel verschillende heemkundige namen zijn er in de
cursief gedrukte delen van bovenstaand artikel verwerkt?

f, 0

Kent U ze?

Bert Brouwers kregen we d,eze prachtige Ginnekense foto.
Kent U iemand van d,eze foto? Ïlij willen het graag weben.
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DE GENEALOOG EN HET POEZ IE-ALBUI\,I.

door Jan Raaijmakers.

Enkele jaren geleden stond er in de Volkskrant een
artikel van de hand van Maria Baeten over spelen van
vroeger, die Jater door jongeren werden overgenomen.
Zij had het over de hinkelbaanspiraal, die l-even, dood

en een reÍncarnatie gedachte verbeeldde.
Jongeren bekeken dat huppen en aapten het later na. Verder
schreef ze no9 over het bikkelspel, dat in Thorn en omgeving niet onbekend was en dat van oorsprong een gok-

rirueel voor mannen zou zLJn. In het onderhavige artikel
stond ook een beschrijving van het poezle-album. Vanwege
mijn belangstelling voor de genealogie trok deze onmiddeliijk mijn aandacht. Graag w11 ik dlt verhaal aan U door-

I L g tí 5 u'8
UIT HET FOTOARCHIEF VAN PAULUS.
door Kees Leijten.
Enige

ti.jd

lo tt tL t3

g
rS lb
t? t8 19 l, 2t

geleden kreeg Paulus bovenstaande

foto van

KAJ uit 1947/1948 van zijn.lid Herman Bogers.
Herman kende ook de meeste namen van de Kaj-ers.

Er ontbreken er vier.

Weet U wie dat zijn?
Weet iemand misschien hraar de KAJ-vIag gebleven is?
Paulus wi1 hem graag voor de gemeenschap bewaren!
1.

Leo Peeters

2.Marijn Martens

3.Christ

Koks

4.Toon Martens
5.Sjaak Martens

6.

?

B.

?

'74
l.

9.Kees de Koning
10.Jan Verhulst
11

2

12.Herman Bogers
13.Toon Snoeys
4. Frans Verstraeten
15.Kees Peeters
16.Pieter de Koning
17.Kees Roovers
lB.Pijn Lambregts
19.Koos van den Broek
20,Henk Martens
21.Gie1 Peeters
22.Jan Maas
1

de

lt1

2'

8even.

U moet namelijk weten dat de rÍrannen in de zestlende eeuw met
het schrijven in een soot't poeziealbum zíjn begonnen. Tweehonderd jaar later namen jongelingen en volwassen meisjes dit,
geteven over en nu bezit een zesjarige nog we1 eens zotn,
meesLal onbeschreven, boekwerkje of albumpje.
Oorspronkelijk was het dus een boek voor mannen. En in de zestiende eeuw leek het meer een rrstandboekrr. Mannen van stand
schreven daarin hun starnboom en hielden er tevens de wapenvoorraad in bij. Daarna gebeurde het, wanneer er een feest
op het kasteel hras, dat de adelijke gasten -met de hulp van
de hoffekenaar - er hun 'víapen in lieten schilderen. Weer
later werd er in het boek een persoonlijke spreuk gecalligrafeerd, die iets zei over vriendschap, of moest herinneren
aan het bezoek. Deze gewoonte bleef ongeveer honderd jaar
binnen de kasteelmuren. Hierna nam de gegoede burgerij het
over. Als een zoon in het leger ging, of voor zijn beroepsopleiding de vadersfad verliet, gaven zijn ouders hem eem
starnboek mee. Voorin prijkte het familiewapen, eventueel met
stamboom. Daarna volgden vele bladzijden geschreven tekst,
die meestal goede raadgevingen bevatten. In den vreemde werd
het stamboek ook als legitimatiebewijs gebruikt. Pas in het
begin van de negentiende eeuw gaan ook de vroui^Ien dlt idee
of gegeven overnemen. Het betreft overwegend jongedames van
rond de rwintig jaar. De naam standboek verandert dan 1n
vriendenboek. In het boekje verzamelen de damesr op weg naar
hun zel-fsiandigheid en volwassenheid, hun herinneringen aan..

26"
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Dit blijft zo tot de twintigste eeulr. De jongens doen dan
a1Iang niet meer aan deze rage. 0p de lagere school, zo omstreeks 1950, raakt langzamerhand bij de meisjes de poezlealbum lngeburgerd. Klasgenootjes, ouders, ooms, tantes, buren
en kennissen worden gevraagd om er versjes of persoonlljke
wensjes in te schrljven. Deze gaan dan meestal vergezeld van
een tekenlng, een borduurwerkje, of poezieplaatje.
De oorsprong van dit al1es is echter het standboek voor mannen
waarin ze ondermeer hun stamboom verwerkt hadden!
gelezen in rrDe Kroetwegtr

uitgave Heemkundekring Thorn dec.

GENEALOGISCHE CONTACTDAG

TE

ESSEN

Koninkliike Heemkundige Kring te Essen organiseert op
zaterdag 26 oktober weer een contactdag voor aIle genealogen die op zoek zijn naar hun voorouders in de regio
Antwerpen, de Belgische Kempen en Midden en Westelijk

De

Noord-Brabant.
De dag wordt gehouden in de sporthal van het College
Rouwmoer 7 te Essen van 10.00u -16.00 uur
Informatie: Kon.Hk.Kring Essen
Moerkantsebaan 48 82910 Essen /tel 00.32.3.667.73.90

(

REGISTER VELDNAI.,IEN

de 25 deeltjes van "De Veldnamen van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel" zal binnenkort
een index verschijnen.
Het boekj e zal- in 'n beperkte oplaag gemaakt worden en kost f 7 ,5O.
U kunt voor het boekje inschrijven door f 7,5O te
storten op giro 37 .L3.3L1 met vermelding van
"VeIdnamenregister "
Na verschijnen wordt het U toegestuurd.

Op

r94

TAAL

Mij is altijd bijgebleven, de onsterfelijke Kempense uitspraak: tk zeg tnaar zot tk zeg niks en dat zegx veel.
Hiermee was dan ook alles gezegd. Of toch ongeveer.
In die dagen was er nog geen Èijd voor veel geklets.
rs Morgens was rt dan vroeg uit de veren en recht met de kop
onder de koeielijven aan het melken tot je vingers stijf
stonden van de kramp. Het.eentonige zíepzappen van de lauwe
melk in de emmer werd slechts af en toe onderbroken door een
fikse koeietrap en als dan de emmer met het begeerde vocht
in de goot terechtkwam, dan hoorde je wel eens een luide
"nondett of iets in die buurt. Verder niks.
Tegen zevenen stond de koffie op de tafel, een pan vet spek,
wat grote kommen, een plat rond brood en een broodmes. Een
kruis werd geslagen, waarbij de klak even van de kop ging,
soms diende ze nog voor een mep in de richting van enkele
lastige vliegen en dan ging ze weer naar haar vaste plaats.
ZwLSgend tekende vader met het lange broodnes een kruis
over het verse brood, zOnder woorden en zonder keuze tussen wat en hoe. tt Was toch steeds hetzelfde. Naar het einde
toe, bij de laatste kom koffie, werd het werk verdeeld, en
dat gebeurde met weinig inspraak en zonder morren. Ieder
kende zLlrr plaats en wist zLTn werk. De kleinen naar school,
de groten naar tt veld. Daar was tt dart tussen negen en tien
uur schafttijd, met brood en koffie uit de koffiepot die in
een netzak klaarstond op de hoek van t t veld. Hier konden
er al een paar woorden af over t t weer of over de staat van
het gewas. Meer niet.
Als ts middags de hele fa:nilie rond de tafel zaE, werd er
zwijgend geluisterd naar de voorbede en dan kwam snel de
Soep, de patatten, de groenten met het vlees. 't Stond aIlemaal op de Leuvense stoof klaar en met pot en pan schoof
moeder de vrouw alles recht op de tafel. tt Was dan rap zí3n.
En zo kon het gebeuren dat de heer des huizes, eerst begonnen en eerst alles binnen, met luider stemme alleen maar
zeLz "mijne buik vol, alle buiken vol"!
En iedereen kon e:mee stoppen en opnieuw aan de slagNa I t avondeten, als I t werk erop zat voor de dag, dan kon
er nog we1 een praatje af, tenminste nà het rozenhoedje en
als tt klein grut aI onder de wol stak. Farniliekwesties
werden dan uit de doeken gedaan, ziektes bij mens en dier
besproken, de kansen op goed vreer en een rijke oogst gewikt
en gewogien.
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Weinig emoties evenwel. Daarover sprak je niet. De taal van
de Kempenaar is een doetaal. Geen gevoelig verwoorden van een
denken en een zijn. Gericht op wat moet gebeuren of op wat er
al gebeurd is. Op alles wat ons overkomt en overvalt. Op mensen en dingen. Het zij zo.

Of
Of
Of
Of
Of

ick aen der heiden dwae7,
ick rijst €Ít of ick dae7,
ick renne door het hof,
ick Toope door het stof,
ick rijde door het mis,
Daer het niet als fTick en is,
Ot nij lucht en hemel dreggt,
En tot onweer js geneggt,
Of het dondert of het raast,
Of de wind geweldig bTaest,
A7 en is et geen verdriet,
Graeuwe pijTen vlecken niet,
Mach het wezen, GaLathee,
Houd u aan het EdeT Veo'
e:
(1o..b

BRABANTS

I-TJJJJ
t#t
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t#t
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HEEM

RIJKGEVULD PROGRAMMA GENEALOGISCHE DAG 1996.

0p zaberdag 21 september 1996 organiseren het Rijksarchj_ef
in Noord-Brabant en de Stichting Brabants Heem voor de
tweede keer in de Citadel in ts-Hertogenbosch een dag voor
iedereen die op zoek is naar gegevens over voorouders
van Brabantse afkomst.
Nog maar voor de tweede keer, maar nu aI een begrip in
Noord-Brabant.
Kennis maken met

ca(r)

tal van Brabantse organisaties en verenigingen, die actief zijn op het gebied van stamboom- en
familieonderzoek, is mogelijk op de genealoglsche markt.
Veel- nieuwe standhouders zijn bereid gevonden zich op
deze dag te presenteren. Sommige komen met boeken en

Uit: "De HoogsÈraatse Gazet"
vrijdag 27 september 7984.

tljdschriften,

puterbestanden.

andere met compLete kaartenbakken

of

com-

Het Rijksarchief demonstreert het verbeterde LIAS, de
nieuwe computertoegang op lndexen, klappers en archieven.

Paralle1 aan de genealogische markt 1s een grote ruilbeurs van bidprentjes, rouwadvertenties en rouwkaarten.

KENT

U ZE ?

Van de familie Van Kuijk uit Ulvenhout ontvingen we onlangs
deze foto van een groep kinderen in het begin van de

twintiger jaren.
Kent U er iemand van ?
Graag berichtje naar de redaktie Craenlaer

18

De hele dag worden op drie lokaties tal van lezingen gehouden rond het thema "militaire voorouderstt en genealogie.
Gepland staan onder andere lezingen van het Centraal
Bureau voor Genealogie over onderzoek naar militairen,
van het Algemeen Rijksarchlef over stamboeken en milltieregisters, van het Rijksinst,ituut voor Oorlogsdocumentatie en de secties militaire, marltieme en l-uchtvaartgeschledenis over het doen van genealogisch onderzoek bij
hun 1nstelling.

Het Rijksarchief presenteert op deze dag zljn nieuwe
Onderzoekgids over de defensiearchieven betreffende
Noord-Brabant.

a"
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Regiopolltie Brabant-Noordoost laat u kennismaken met een
systeem om compositiefotors van verdachten te maken. De
signalementen van uw voorouders kunnen ook gebruikt worden.
Neem deze informatie mee of zoek die op in de Huwelijks
Bijlagen op het Rijksarchief.

vooral ook uw eigen gegevens mee. Of vuI de rrU zoekt
kaartjes inrr. Misschien treft U wel andere onderzoekers
die waardevolle aanvullingen kunnen geven, of kunt U
anderen blij maken met uw resultaat!

Neem

Het toegangsbewljs kunt U op de dag zelf aan de kassa
krijgen (Í 9r-), of bij voorultbetaling tegen een gereduceerd tarief van Í 7 r5A per persoon. U kunt ook gebruik
maken van onze lunchvoorziening, uitsluitend te reserveren
door vooruitbetaling van Í 7 r50 per persoon.
Het juiste bedrag kunt U vóór 1 september overmaken naar
giro 1076790 van het Rijksarchlef in Noord-Brabant,
onder vermelding van Genealogische Dag, naam en adres,
het aantal toegangsbewijzen en/of het aantal lunches.
CURSUSSEN OUD.SCHRÏFT

2OO

796 - 1996

RESTAURATIE 8O KLEINE BRABANTSE MONUMENTEN.

Enthousiaste reactie van heemkundekringen.
Ruim een jaar geleden is een kleine commissle met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Brabants Heem
en de Brabantse monumentenwacht gestart met een actle
om in elke Brabantse gemeente een klein monument te restaureren.

In het kader van trBrabant 200tt heeft de commlssie ledere
zelf een keuze be maken. Ook de kosten
komen voor rekening van de plaatselijke gemeenschap. Na
een goed jaar bliikt deze actie werkelijk fantastisch te
zijn aangeslagen. Mededank zij ook vele plaatselijke
heemkundekringen zijn nu reeds tachtig monumenten in
restauratie. De grote variatie in de keuze van het monument, de wijze van financiering en de hlstorische waarde

gemeente uitgenodigd

1996/1997

Het Bredase Gemeentearchlef organiseert in het cursusjaar
1996/97 ten behoeve van amateurhistorici, genealogen
en andere belangstellenden cursussen rroud-Schrlf ttt.
De cursussen zijn bestemd yoor beginners en voor gevorderden. Het aantal cursussen zaL afhangen van het aan-

ffime1dingen.Dedee1nemers1erenhet1ezenenbegrijpen van 15e -18e eeuwse documenten. oe-lSEEEGl
torische aspecten van de te behandelen teksten krijgen
de nodige aandacht.
)

De lessen worden 1 x per 14 dagen vart 19.30 - 21.00 uur
gegeven; voor beginners op 12 dlnsdagavonden en voor de
gevorderden op 12 maanda5avonden.

Cursusplaats: studlezaal van het Bredase Gemeentearchlef,
Vlaszak 4, 4811 GR Breda.
Cursusgeld

BRABANT

z f 95r- incluslef lesboek.

Inlichtingen en opgave van deelnemers vóór 1 oktober 19962
Gemeentearchief Breda, Vlaszak 4, 4811 GR Breda, te1.
076-5294429.

Van deze kleine monumentjes waarborgen een groot succes.

Intussen sturen de 76 deelnemende gemeenlen een historlsche beschrijvlng, vaak samengesteld door de plaatselijke
heemkunde-kring, van het desbetreffende monument naar de
commlssie. Eind van dit jaar verschijnt een prominente
publikatle, voorzien van ruim tachtig professionele fotors,
van elk monument één volle paglna, met daaraan toegevoegd
een historische beschrijving, een opgave van de kosten en
de acties die plaatselijk ondernomen ziin om een en ander
tot stand te brengen. Aan dle beschrijvingen per monument
gaaL een wetenschappelijke, maar toegankeliik geschreven
inleiding vooraf over de belevingswaarde van monumenten
op mensen. Het boek zal rulm 200 paginats tellen.
Het boek onder redactie van Dr.Ïh.Hoogbergen, voo?zitter
van de commissie, verschijnL in de bekende serie van het
Zuidelijk Historlsch Contact en zal eveneens in de boekhandel verkrijgbaar ziin.
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Cultuurhis torlsche
6 oktober 1996.

man

j-f es tatie

op 4 , 5

en

DRIE HISTORISCHE DAGEN ÏN HET PROVÏNCIEHUIS
I S-HERTOGENBOSCH.

TE

het verleden bewaard in de Brabantse archieven,
bibliotheken en musea? I,Ielke bodemschatten haalt een
archeoloog allemaal uit de grond? Hoe kun je ze1,f bezig
Hoe wordt

zijn met de geschiedenis van je eigen familie, plaats
of streek? Wat komt er zoal kijken bij de restauratie van
een historisch gebouw? Het antwoord op deze en vele
andere vragen is te vinden tijdens de Drie Historische
Dagen op 4, 5 en 6 oktober 1996 in het Provinciehuis te
I

Voor het eerst in de 2Oo-jarige
geschiedenis van Noord-Brabant
Een compleet overzicht van
instellingen en activiteiten op het
gebied van de Brabantse cultuurgeschiedenis

4

6 oktoher 1996
Provineiehuis
s-Ilertogenbosch

Ïoegang gratis

s-Hertogenbosch.

In de provincie Noord-Brabant bestaat sinds jaar en dag
een grote belangstelling voor de eigen cultuur en het
eigen verleden. Op dit gebied is een groot aantal archieven, bibliotheken, musea en monumentenorganisaties actief,
evenals instellingen op het gebied van geschiedbeoefenlng,
heemkunde, archeologie en genealogie.
Dit jaar zullen deze organi-saties en instellingen voor
het eerst in de tweehonderdjarige geschiedenis van NoordBrabant gezamenlijk een overzicht bieden van de rijke veelvormigheid van de Brabantse cultuurgeschiedenis. Zij doen
dat tijdens de Drie Historische Dagen. Deze grootschalige
en gratis toegankelijke publieksmanifestatie vindt plaats
op 4, 5 en 6 oktober in het Provinclehuis te rs-Hertogenbosch.

Een unieke mogelijkheid.
Tijdens de Drie Historische Dagen krijgt de bezoeker niet
al-leen een compleet beeld van wat de Brabantse cultuurhistorie allemaal omvat, maar hij kan zich tevens informeren over de activiteiten van tal van organi-sati-es en
de wijze waarop hij daar ze)-f actief aan kan (gaan) deetnemen. Dat aI1es dank zij een aansprekende presentatie
gedurende drie volle dagen, met tentoonstellingen, optredens, lezj-ngen, audio-visuele programmdts, voorstellingen en activiteiten waar niet alleen volwassenen maar ook
kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Voor wie belangstelling
heeft voor de veelvormige historie van Noord-Brabant
vormen de Drie Historische Dagen een unieke mogelijkheid
om zich te oriënteren.

f
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DE ruerEilHoEUE, Essen

Karrenmuseum

-

NIEUWS
l;,

door Kees Leijten

I"
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Dit jaar is het een kwart eeuw geleden dat
te Essen (B) werd gesticht.

UIT HET MUSEUM 1,7

De Kiekenhoeve

is voor velen van ons een begrip.
VeIe soorten karren en wagens ,groot en klein ,uit België
en Nederland in speciale loodsen en in de vrije natuur
boeien jaarlijks weer duizenden.
Het feestprogramma ziet er als volgt uit :

De Kiekenhoeve

24108-OAíO9 Viering 25 jarig bestaan van de Kiekenhoeve
Tentoonstelling en buitenactiviteiten
25/08 Ambachtendag van 11 tot 18 uur.
(Paling roken, Kuiper, Klompenmaker, Smid, Zagerij,...)
Thema: "Een dorp werkt, leeft en feest."
Rondritten met paard en kar
01/09 Kon. Harmonie Concordia
Kon. Harmonie De Verenigde Statievrienden, begin 13 uur.
07-08/09 Open Monumehtendag van 10 tot 17 uur.
Landbouwdagen in het park.
Viering 100 jaar Landelijke Gilde Essen.

DUIVEN HOUDEN ALS HOBBY

0p zondag 4 februari opende
de oud-journalist Piet de
Weerd ,destijds bekend aIs rrDrn Dikke Bruine " voor Paulus
een nieuwe tentoonstelling: "Duiven houden als hobby"
Het is de 20e wisseltentoonstelling sinds Paulus op zondag
6 september 1986 zijn museum opende.
Dank zLj de medewerking van vele duivenhouders is rond de
collectie constateurs van Ad blijgaarts een interessante
tentoonstel I ing opgebouwd.
De tentoonstelling blijft tot 15 augustus staan.

In juli nog te bezoeken op woensd.agmiddag.
In augustus alleen voor groepen na afspraak

BRÀBAI{T 2OO

In het kader van Brabant 200 opent Pau1us op 1 september
een tentoonstelling over die 200 jaar in onze gemeente.
Twee eeuwen "Ginneken en Baveltt en "Nieuw-Ginneken".
Archiefstukken uit 1796 tot een geboortekaartje uit 1996
en vele gebeurtenissen in ons heem uit de twee eeuwen daar
tussen.
Ook typisch Ginnekense en Nieuw-Ginnekense kwartierstaten
willen we tentoonstellen.
KhIARTIERSTATEN

In het kader van de tentoonstelling over 200 jaar Brabant
zoekt Paulus naar kwartierstaten van personen hraarvan aIle
vooroud.ers in zes generaties geboren zijn in
Ginneken en
Bavel" of "Nieuw-Ginneken".
rr

hIINKELS EN CAFé'S
Voor een fototentoonstelling in de nabije toekomst is Pau1us nog steeds op zoek naar oude
foto's van winkels of café's in onze gemeente
Misschien hebt U in Uw foto-album wel een foto
waarop een winkel of café te zien is.
Graag lenen wij die foto een weekje van U,
Daarna brengen we ze weer netj es terug.
U kunt de foto's dagelijks afgeven in het museum
of op Craenlaer 18.

We

zijn

benieuwd

GEBOORTEKAÀRTJES UIT 1996
Voor onze tentoonstelling "200 jaar Brabant" zoeken we de
geboortekaartjes van aIIe Nieuw-Ginnekenaren geboren in
1996. Dit jaar dus.
Graag ontvangen we daarom van aIIe inwoners van Nieuw-Ginneken die dit jaar een baby krijgen of kregen een geboortekaartje van die baby.
Zet Paulus op de verzendlijst (Postbus 89 4850 AB Ulvenhout). U kunt het ook bezorgen op het museum.
De eerste 10 zijn al binnen.
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ONBEKEND

Onlangs kreeg Paulus dit "apparaat".
Weet iemand wat dat is ?
Het is een houten tang.
Op de bekken van de tang is ijzer met tandjes aangebracht
Uw reacties graag naar postbus 89

274
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JAAR NIEI,]Ïil-GINNEKEN

0p 31 december a.s. zal onze gemeente precies 55' jaar bestaan. Maar ook geen dag langer.
Paulus organiseert op deze laatste dag van de gemeente
Nieuw-Ginneken in de stal van het museum een tentoonstelling over die 55 jaar Nieuw-Ginneken , met vooral de
gemeente en het gemeentehuis als centraal thema.
De tentoonstelling loopt van 31 december 1996 tot 15 juti
1997

.

IDENKI ST
Van de familie Slabbekoorn kregen we deze

ME

denkist.

originele

mei-

meisje voor het eerst naar haar "dienst" ging
kreeg ze zo'n kist mee, gevuld met kleding en andere
kleine spulletjes

Wanneer een

APART

4

In het vorige nummer van ons tijdschrift toonden we U op
pagina 191 een ons onbekend apparaatrdat we in onze collectie hadden ontvangen.
Op onze oproep kregen we twee

reacties

Mevrouw A.M.J.Luijkx-Nooren schrijft ons:
" Met het onbekende apparaat werd.en ragoutbakjes gebakken.
Het apparaat werd gedompeld in een beslag en daarna in hete
olie of vet gehouden tot het gaar was.

Af laten koelen en vullen met ragout . "

Mr G.N.Bijnen schrijft ons:
'rHet apparaat is een frituurijzerrwaarmee ragdunne deegpotjes gemaakt kunnen worden.
Het recept van mijn grootmoeder zend ik U hierbij toe.
Ik kan U de potjes van harte aanbevelen, gezellig om te
maken en gevuld met een dikke vis- of vleesragout een
delicatesse voor de oudejaarsavond of feestelijk voorafje.
Mevrouw Luijkx en Mr Bijnen hartelijk dank voor hun reac-

tie.

Fr:lUleq (ongeveer 24)
62 gram bloem, 1 dI bier, snufje zout, 1 ei.
Maak hier een beslag van: bloem zeven in een
kom; ei in het midden + zout uitroeren naar
de kant. Dun maken met bier.

Vetpan kokend, i1zer

er in en gloeiend laten

worden.

Beetje beslag in een beker doen en het í1zer

dompelen tot bijna aan de bovenrand.
(we1 een stukje er onder blijven, want het
deeg zet uit naar boven als het in aanraking
komt met het kokende vet)
De friture is heel vlug klaar (Iicht goudbruin).
Met een vork langs de rand de friture er af

er in

stoten.

Af en toe het ijzer weer kokend laten worden.
De potjes zijn lang houdbaar (koud) in een
gesloten trommel.

in lauwe oven ca 4 minuten'
Vullen met warme Ragout.

Opwarmen
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Kollektie Paulusr Museum

102.

In de afgelopen periode ontvingen we een aantal zaken voor
ons museum.
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende deel-ko1lektles:

Carnaval

Insigne Suc

1

981 .

I
I
I

Curiosa

gromfietsplaat,je

à/t(^aQa 0t
(à

,fia'rrP'l

In de fotocoLLectie van Paulus van Daesdonck zit bijgaande
groepsfoto gemaakt ergens op Geersbroek op 6-9-1923.
Welke rs de boerderij en wie zijn deze mensen?
De man met pet r.s de Jatere deurwaarder Bax uit Breaa. (t3)

Devotionalia
Z' scË-en

1992.

en

i

19g5.

in ttgoudentrlijst.

Electra

öuOerwetse kerstverlichting.
Keuken

Tinnen lepels- vorken en theelepeltjes
petroleumstel.
Kleding
Rubberen knopen

wolkengrij

- breimachine in koffer.

Land-en Tuinbouw/Veeteelt

Religieuze Bibllotheek

ten van varkens

8 kerkboeken 5 jongeren-gebedenboekjes.

teems.

s
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School

Inktpotje.

VERSCHENEN 49
door Kees Leijten

Speelgoed
Doos met geperforeerde handwerkjes.

HET KASTEET

Bij

VAI.T NJTSTET

de Stadsuitgeverij te Amsterdam verscheen onlangs een
mooi boek over d.e archeologische vondsten van wellicht het
"Kasteel van Amstel"
Toen in 1994 diep in de veenachtige bodem van Amsterdam
een oude muur werd aangetroffen barstten allerlei speculaties los.
Was dit het kasteel dat indertijd bewoond werd door Gijsbrecht van Aemstel ? 0f is het een bruggehoofd 2
VeeI onderzoek werd en moet nog worden verricht.
Het Genootschap Amstelodamum organiseerde een cyclus van
lunchlezingen over de vraag wat hier gevonden is.
De zaak werd door een aantal deskundigenrieder van uit hun
eigen vakgebied bekeken.

Uniformen

e unffirmen harmonie "Eer en Deugdtt - uniform drumband
frEer en Deugd'r - blauwe stropdas - witLe pet.

Washuis

Höïffinasgoedtang.
De schenkers vJaren: dhrr rw of familie
J.vd Aa, J.Coertjens, C.Heestermans, De Jong-Gommers,
M.Kàtken, B.v Kuijk, N.v Loenhout, J.Janssens en de harmonie en drumband rrVoor eer en deugdtt te Meerseldreef .

In "Het kasteel van Anstel, hurcht of hruggehoofd" zijn
deze lezingen in enigszins bewerkte vorm bijeengebracht en

aangevuld met verschillende onderzoeken en onderzoeksmethoden naar de datering.
Men komt uit op het eind van de dertiende eeuw.
Een interessant en vlot geschreven boek over een onbekende
archeologische vondst.

Met een flesopener om het jubileum tJ vieren en een balpen
om de nodige verhalen te schrijven vierde ONS BIAD te Bavel
enkele maanden geleden zijn 40-jarig jubileum.
Een van de eerste uitgaven van de BRIEVEN VAN PAULUS , nummer 4 ,was geheel gewijd Ean het Bavelse blad dat toen zijn

*

twintigjarig jubileum vierde (1976) .

EEN MUIS

Met een voorwoord van pastoor C.Riemslag en Burgemeester
A.Bax-Broeckaert verscheen een extra dik nummer.
Herman Polman haalt er herinneringen in op.
Het eerste nunmer van 10 maart 1956 wordt compleet met de
muizenknabbels nogmaals afgedrukt.
Eén berichtje van
den:

6 oktober 1956 willen

we U

niet

onthou-

"Geef een varken en een jongen aI wat ze verlangen;
Ge zult een goed varken en een slechte jongen krijgen"
ONS BLAD overleefde De Gong (Nieuw-Ginneken) en Nieuw
Geluid (Ulvenhout). Paulus wenst het blad nog vele vruchtbare jaren toe in het belang van de Bavelse Gemeenschap.
We hopen dat Paulus er nog lang en dikwijls zijn berichten

in kwijt

kan.

"Het kasteel van Anstel, burcht of bruggehoofd'
I.S,B.N. 90.5366.062.3 Prijs f 29t50

it'

ír

#
Ët

#
f,
,ï,

Ë.

IN

DE MELK

L45p.

Vanaf de middeleeuwen hebben de Brabanders geprobeerd zich
te beschermen tegen malafide praktijken van de bereiders
van eten en drinken.
In 192L ging de Keuringsdienst van !{aren zich bezig houden
met de bescherming van de Brabantse consument.
Paul Spapens , journalist ,onderzocht en beschreef in een
boeiend boek een aantal van die praktijken.
MeIk met water uit de beerput aangelengd; een slachter die
slacht naast de privaat; ratten bij een voorraad stokvis;
brood gekneed met zweetvoeten;; puddingpoeder waaraan
laboratoriummui zen sterven.
U moet een sterke maag hebben om het te lezen
Maar wel boeiend is dit boek van deze rasverteller.

* "Een nuis in de nelk"
r.s.B.N. 90.7427L.84.7.
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) uur (29 mrt Um 21 apr)
Liesboslaan 291
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Galerie De Pekhoeve Dorpstraat
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92

HoefslooU keramiek-1 1.00-18.00 uur - zo 13.00-17.00

Heemkundemuseum Paulus van
Daesdonck Pennendijk I -'Duiven-

Si

13.00-18.00 uur
)0 uur - do tot 21.OÍuur -

sport' - collectie duivenklokken, diploma's, bekers, boeken ringen en foto's
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van de maand 14.00-16.00 uur (Um 15
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tilerken met Sint Anna de mieren (26/7)
Dan zult ge een lange winter vieren
Auqus tus - Ooqs tmaand- Ko r enmaand

Regen op

Maria Hemelvaart (15/8)
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tember- Her f s tmaand- F ru i tmaand

AIs dertien september een vrijdag is
Dan
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ll het informatieblad voor de leden van de heemkundekringrrPaulus van Daesdonck't te
geregistreerd onder ISSN-0166-0438. Het
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tratie

l'aulus van Daesdonck, Postbus 8!, 4850 AB Ulvenhout.
MUSEUM

iie

kreeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1. Het
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 kol]ektie
freemt<undekring

rnuseum
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[aarne in het

museum

op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
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door Kees Leijten
Ook op
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het einde van d.eze jaargang is een bibliografie

opgenomen.

De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in de
jaargangen l-20.
De nieuwe schrÍjvers van d.eze jaargang hebben een nunmer
gekregen dat volgt op de reeds verbruikte nummers tot en
met de 20e jaargang.
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iieTleidlgi-ngsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonsteltingen en excursies geeft de
krlng hef tijdschrift I'Brieven van Paufus'r uit. Het lidmaatschap van de Kring geldt
voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenÍgingsjaar 1gg5_jgg6 Í 30,_ per jaar.

