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Nieuw-Ginneken, 15 Zaaimaand 1996

VAN 7796 TOT L996

0p het einde van de achttiende eeuw kwam met de Franse
Revolutie ook de vrijheid en gelijkberechtiging voor
Noord-Brabant.
0p de laatste dag van 1795 riep Pieter Vreed.e de eerste
Provinciale Staten bijeen in de Grote Kerk van Breda op de
eerste januari 7796.
We herdenken het dit jaar met vele activiteiten.
Ook Pau1us viert de vrijheid mee.
Een interessante tentoonstelling over 200 jaar Ginneken en
Bavel/Nieuw-Ginneken in ons museum.
We publiceerden op 1 september de gemaallijst van 1795 en
een wandelboekje op Luchtenburg op basis van een oude
kaart.
Professor Claes fÍlosofeerde er op 2 september over.
Ad Jansen vertelt in deze Brieven van Paulus over de komst
van de Fransen
op de Galderse
Bas Dusseldorp

Na dit jaar zullen wii
vrijheÍd verliezen.
We kenden die vrijheid

in 7793 en de gevechten rondom Ginneken en
Heide.
tekende weer een herkenbare omslag.

als zelfstandige gemeente onze

VAN L796 TOT 1996
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heemku nde kring

PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginnekert

Nieuw-Ginneken, wijnmaand 1996.

Beste Heemvrienden,

Het tweeëntwintigste verenigingsjaar is op 1 september
begonnen met de tentoonstelling Brabant 200. Onder grote
belangstelling werd deze i-nteressante tentoonstelllng
geopend door gedeputeerde drs. Arie van Harten.
De dag daarna hield prof. C1aes uit Antwerpen zlJn
boeiende lezlng in de Fazanterie ook over Brabant'200.
Centraal thema van Claes vías:

- Brabant 1s eeuwenlang ondergeschikt geweest, maar het
tweede keus zijn kan ook een zegen zijn. Je moet n.I.
continue vechten en daardoör word, je sterker. Voor de
toehoorders een avond, die ze niet snel zullen vergeten.
Op 6 september bestond het museum 10 jaar. Daar is echter
r,ueÍnig aandacht aan besteed,omdat Paulus druk bezig was
met een verhuisoperatie. De oude Brigidaschool in Bave1
wordt n.1. afgebroken en dat betekende dat het depot
van Paulus van de zolder af moest en naar een andere
locatie gebracht 1s. GeLukkig hebben enkele trouwe leden
hier geweldig bij geholpen. Bedankt Jos en Janus!
0p 1 4 september hebben + 25 leden deelgenomen aan een
fietstocht langs open m6numenten. Ditmaal hebben we het
oude elektriciteits- en waterleidinggebouw aan de Ulven-
houtseLaan bezocht. Daarna is ook nog een bezoek ge-
bracht aan het brouwerii-mus€um.
0p 30 september vond de Jaarvergadering plaats en na
het heerlijke worstebrood ls het schilderij van Breughel
met de spreekwoorden bekeken en becommentarieerd door
uw voorzibber.

3

ALs U aan aI deze activiteiten hebt deelgenomen dan
hebt U in één maand tljd aI van vier totaal van elkaar
verschillende evenementen van Paulus kennis kunnen nemen.

0p 11 november st,aat de volgende activiteit op het pro-
grarnma. Dan komt Max Langeweg een avond voor ons in de
Fazanterie verzorgen. Dhr.Langeweg is bekend van het
jaarlijkse Schatten bij Paulus. Hier wilden we een wat.
ander vervolg aan geven. Tijdens het schatten wilden de.
mensen graag horen wat dhr. Langeweg zoal te vertellen had.
Doorgaans kom je het van!{ege de drukte maar moeilijk
volgen.
Nu komt dhr. Langeweg met een restaurateur bljzondere
zaken vertellen over schil-derijen en prenten die hij
zelf meebrengt. Hij maakt ons duidelijk waar je bfj een
schilderij zoal- op moet letten en hoe je het moet onder-
houden. 0p deze avond 1s het ook mogelijk dat U zelf een
schilderij meebrengt, waarna dhr.Langeweg iets zal- vertel-
len over de ouderdom, over de schilder, over de kwaliteit
van het schilderij, over de waarde ervan en wat eventueel
opknappen zou kosten
Als U een schilderij of prent hebt hraarvan U lets meer
wilt weten breng het op 11 november mee naar de Fazanterle.

Met vriendelijke groet namens
het Bestuur van de Heemkundekrlng
Paulus van Daesdonck.

GESCHIEDENIS NOORD-BRABANT .
0p woensdag 23 oktober zal het tweede deel veschijnen van
het grote Standaardwerk DE GESCHIEDENIS VAtl NOORD-BRABAI{T.

Het boek kost f 85r-
Indien U intekent vóór 1 j anuari 1'997 betaalt
drie delen f 180,-.

J. C. van der Westerlaken
voorzitter.

U voor de



OPEN MONUMENTENDAG 1996 AGENDA

september

oktober

1,99 6 / 1997 (er1

door Jan van Dorst.

jaar stond de Open Monumentendag op 14 september in
teken van industriëIe archeologie.

0m 13.00 uur vertrokken een vijfentwintig-t.1 l-eden vanaf
het museum richting Ulvenhoutsel_aan. Hier brachten ztj
een bezoek aan het oude electriciteits- c.q. waterl_eidlng-
gebouw. Dit gebouw is aangekocht door de famil_le De Vries.
Deze familie stelde ter gelegenheid van Open Monumenten-
dag hun huis open. Mevrouw heeft ons een uiteenzetting ge-
geven over het ontstaan en de verdere ontwikkeling, zove?
deze bij haar aI bekend is en we hebben zowel binnen, a1s
öuiten het pand de'zaak in ogenschouw kunnen nemen.
De ketel-s van de waterleidlng, welke nog in het gebouw
aanwezig zijn, zu11en zo goed mogelijk opgeknapt worden.
De bijgeboui^ien zullen een representatleve functle krlJgen.
Het is fijn om te zien, hoe iemand dit pand van de onder-
gang gered heeft en het, zoveel mogelijk in de oude staat
op wilt knappen en in stand houden. ,

In tegenstelling tot wat in het programma stond, zIJn we
in overleg met de aanwezigen niet naar het Glnneken gegaan,
maar naar de brouwerij in Breda.
We hadden hier vrij toegang tot de haI, corridors, directle-
kamers en het brouwhuis.
Het is een monumentaa] pand en het interieur ademt voor-
name sfeer en allure door zLJn schoonheid en monumentale
inrlchting.
Er is overvloedig gebruik gemaakt van fraai marmer,
koper, glas-in-lood en diverse houLsoorten.
Tot slot hebben we nog een bezoek gebracht aan het
huis en het museum.

HEEMI(ÀMP
Niet minder dan 15 leden van onze kring namen van g-11
augustus deer aan het 48e Brabants-Heemkamp in Oudenbosch.
Een grandioos goed georganiseerd kamp.
Het volgend jaar zal de heemkundekring uit Asten-gomoren
het fÍetskamp organiseren.

1

t
Aanvang 22e verenigingsjaar
Museum open
0pening Tentoonstelling "200 jaar Brabant"
Publicatie van Gemaallijst 1795 en
[íandelboekj e Luchtenburg
Lezing Prof. Claes
" t796: Omwenteling en Veranderingrr
Museum bestaat 10 jaar
Open Monumentendag.Fietstocht met Paulus
Aanvang 13.00 uur bij museum
Zte Jaarvergadering
na pauze lezing met dia's over spreekwoorden
bij Breughel.

Museum open
Brieven van Paulus 111

Dlt
het

6
1.4

30

6

15

november

december

L997
j anuari

februari

maart

april

3
11

1

15
31

5
13

museum open
Lezing Max Langenberg over schilderijen:
"De kunst van het bekijken"
Fazanterie 20.15 uur

museum open
Brieven van Paulus ltz
Opening tentoonstel I ing

" Gemeente Nieuw-Ginneken 55 jaar

Museum open
Lezing Dr Hans Heestermërns over :

" West-Brabantse dialecten'r

Museum open
Brieven van Paulus 113

Museum open
Muziek bij Paulus

Museum open
Opening tentoonstel 1 ing
"[íinkels en Café's in Nieuw-Ginneken"
Brieven van Pau1us tt[

brons

brouw- 2
15

2
L0

15
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mei

juni

juIi

augustus

wi j z igingen voorbehouden

* Activiteiten van de Stichting Brabants lleemrwaataan ook
U kunt deelnemen

** Het museum is geapend:
- eike 1e zondag van de maand L4.00u-L7.00u

(niet in juli en augustus)
- eike woensdagmiddag van L4.00 uur tot L6.00 uur

(behalve augustus)
- op verzoek : teL 076- 561.27.42

VERVELENDE VERGISSING
In het begin van deze maand (oktober 1996) zond onze
penningmeester aan alle leden weer de gebruikelijke ac-
ceptgirokaart voor het nieuwe verenigingsjaar.
Velen betaalden binnen een week, vele anderen zullen op
het eind van deze maand ongetwijfeld volgen.
Door een vergissing Ís op de acceptgirokaart vermeld
"Contributie 1995/1996" .

Een vervelende vergissing!
Het moet natuurlijk zijn "Contributie 1996/1.997' !

Bij de laatste zending konden we het nog met.de pen corri-
geren.
Kreeg U de kaart met het verkeerd.e jaartallen ?

Onze excuses ervoor. Het is dus geen aanmaning.
Overigens hebt U inmiddels betaald 2

Zo nee, doe het dan nu ! Onze dank aan de snelle betal,grE.

ZIe JMRVERGADERING

VERSLAG VAN DE EENENTWINTIGSTE JAARVERGADERING
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK,
GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER 1996.

1. Voorzitter Jan van der Westerlaken heet om 20.15 uur
alle aanwezigen van harte welkom. G.van Hooljdonk
heeft voor Paulus een herdruk uit 1920 van ttTraktaat
van 1546n meegebracht. Mevr. Van Loenhout heefL een
serie boekjes uit de serle Meiboom meegenomen. Zíj
worden voor de giften hartelljk bedankt.

2. De notulen van de vergadering van 4 september 1995
worden zonder op- of aanmerklngen onder dank goedge-
keurd.

Het jaarverslag, voorgelezen door de secretarisr'waarin
opgenomen activlteiten van de krlng, de tentoonstellin-
gen in het museum en de uitgaven van de Brieven, wordt
eveneens door de vergaderlng goedgekeurd

De penningmeester legt verantwoordlng af van het door
hem gevoerde beleid. H1j gaaL ln vogelvlucht door de
cijfers heen. Aan contributie is er Í 17.650r- binnen-
gekomen. De totale lnkomsten bedroegen Í 20.819r-.
Na aIle uibgaven bleef er een saldo over van f 2.382r-
De penningmeester wordt gedechargeerd.

Harrie Frijters en Bob Zwijnenburg hebben de bescheiden
en boeken van de pennlngmeester gecontroleerd. Harrle
vertelde, dat de krlng trots moet zljn op zotn pennlng-
meester.

ïn verband met het terugtreden van Harrle Frljters uit
de kascommlssle, zal Bob Zwijnenburg volgend jaar samen
met NeI Verhulst ult Ulvenhout de kascommlssie vormen.

7. Voor volgend jaar heeft de penningmeester ook zijn be-
groting kIaar. Het karwei zal hij moeten kl-aren met een
bedrag van -f 1 8. 500, -

4 Museum open

Museum open

Museum gesloten

Museum gesloten
Einde 22e verenigingsjaar

3

31

3.

4.

5.

6.
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B. De heren A.A.M.-Verkooijen, J.C. van der Westerlaken en
A.P.J.M. Luijten treden ingevolge artikel 17 van het
Huishoudelijk Reglement af als bestuurslid. Daar er bij
de secretaris geen tegenkandidaten ztjn binnengekomen
en de heren zich herkiesbaar stellen, worden zij bij
acclamatie herkozen.

9. Voor het komend verenlgingsjaar zijn de volgende acti-
viteiten gepland:
1-9 Opening tentoonstelling Brabant 200 door drs. Arie
van Harten. Dan worden uitgegeven Gemaallijsten uit
1795 en een boekje met wandeling over Luchtenburg.
2-9 In het kader van 200 jaar Brabant verzorgt prof.
Claes uit Antwerpen een lezlng.
14-9 Fletstocht langs lndustriëIe monumenten in het kader
van open monumentendag.
30-9 21e Algemene Jaarvergadering.
11-11 Lezing door Max v.d. Langenberg over schilderlJen.
31-12 Opening tentoonstelling Nieuw-Ginneken 55 jaar.
13-01 Lezing dlalecten door de heer Heestermans.
6-4 Opening tentoonstelllng over Oude winkels en
caféts in Ginneken en Bavel.

De voorzitter dankt Kees Leijten voor zijn inzeL al-s redac-
teur van de Brieven van Paulus. Deze zuLlen weer vijf keer
uitkomen. Voorgesteld wordt om een Special uit te geven
over 55 jaar Nieuw-Ginneken..

Tijdens de rondvraag lnformeert B. van Dongen of de con-
tributieverhoging nog leden gekost heeft. Dit blijkt niet
het geva1.

H.Frijters doet wederom een oproep aan leden om bij Le-
zingen of andere festiviteiten andere leden met de auto op
te halen.
C.Leijten vraagt om kandidaten voor de qulz die tijdens derDrie Historlsche Dagenfin Den Bosch ter gelegenheid van
Brabant 200 georganiseerd wordt

Om 21.00 uur slult de voorzi-tter de vergadering en biedt
de aanwezigen namens Paulus het traditionel-e worstebroodJe
aan.

JAARVERSLAG 1995-1996
JAARVERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR 1 995. 1 996
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK TE
NIEUW-GINNEKEN.
door Jan van Dorst.

De voorzitter van de heemkundekring Paulus van Daesdonck
opende op zondag 3 september in ons museum de tentoon-
stelling ttOp en om de grensrr.
0p deze tentoonstelling waren te zLen een groot aantal
oude kaarten, fotors, boeken, maLeri-aa1, dat tegen
smokkelaars werd gebruikt en nog veel meer. Men kon er
een zéér goede lndruk krijgen van wat er zLch op en om

de grens heeft aflgespeeld.

0p 4 september hebben we onze ZOe jaarvergadering gehouden
in de zaa:.- van de paters Capucijnen te Meersel-Dreef.
De voorzitter dacht tijdens deze vergaderlng terug aan
o. a.
De herdenking van 50 jaar Bevrljding; de ultgave van de
i00e bri.even van Paulus, het 20 jarig bestaan van de vere-
niging en het verkrijgen van het museum in erfpacht.
Tijdens de pauze werden we getrakteerd op een Belgische
appelflap. Na de pauze kwam pater Theuns aan het woord.
Hfj vertel-de ons over de geschiedenis van het klooster,
de geschiedenis van de Mariagrot en filosofeerde over de
toekomst van het klooster.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag hebben we met niet
minder dan zestig deelnemers een bezoek gebracht aan het
boerderijtje waar Sjoke op Grazen eens woonde. Ook hebben
de de poort van het oude slotje Daesdonck kunnen bewon-
deren.

Paul Spapens was op 20 november naar de Fazanterie gekomen
met een lezing, welke a1s thema had rrDe grens een on-
zichtbare lijn met grote gevolgentt.

Paul gaf deze avond een overzichL over het ontstaan van de
grenzen. Door diverse oorlogen en de daarbij behorende
verdragen is de loop van de grenzen vaak veranderd.
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De leden hraren op 15 januari weer in grote getale gekomen
om te genieten van de traditlonele muzi-ekavond. Deze keer
had het bestuur ,,rt Muziektt ult Bergeyk uitgenodigd.
Dit uit 4 personen tellende gezelschap zorgde weer voor
een onvergetelijke avond. Dat het een goede keus was van
het bestuur, bleek wel uit de belangstelling van radio en
krant.

Gezellig druk was het op zondag 28 januari in de pekhoeve
waar Paulus voor de zevende keer trschatten bij Paurustt had
georganiseerd. Leden en niet-leden van Paulus hadden weer
de meest uiteenlopende zaken meegebracht om te laten taxeren.

onder grote belangstelling opende oud-journar-ist piet de
tíeerd, in kringen van duivenhouders beter bekend ars dtn
Dikke Bruine, op 4 februari de tentoonstelllng ,Dulvensport
als hobbyrr.
Een tentoonsteJ.ling rond een vijftigtar duivenklokken van
verzamelaar Ad ['Ii jgaarts . vel-e,,foto I s , ringapparat,en , ringen
diplomars, prijzen en andere zaken dle bet,rekking hebben
op de duivensport, braren in ons museum tentoongesteld.

voor de lezing op 11 maart over frDe historie en het restau-
reren van molensrr, had het bestuur een expert in eigen
huis, Dl. de voorzitter Jan van der westerlaken. Niet alreen
over het ontstaan van mol-ens wist hij veel te vertellen,
maar uiteraard a]les over de molens in onze regio. Uit al1es

HEEMKUNDIG hTEERBERICHT 1"O2
Heiligen in de weersvoorspelling 36

Sint Theresia geeft vijf dagen (15/10)
Zomerweder zonder vlagen

November- S I achtmaand-Neve lmaand
AIs met Sint Katrien de vorst begint (15/11)
Vriest het zes weken lang

blijkt wel, dat hij iet,s met.molens heeft. \ | r //r,/./
-{ *. - -\ - \\ ',, .l t. í/,f -/-/./- ='- '\..-/ , - '.-\

-Y -z

1í

GET,EGDES KIJKEN MET PAULUS

GEZEGDES KIJKEN MET PAULUS.
Lezi-ng over@Breugel
door Anneke Oomes-v.d. nerg

Bij Paurus is inmidders de traditie ontstaan om het
noodzakelljke met het aangenatue te verenigen. Daarom
konden aIle aanwezigen op 30 september j.l. na de jaar-
vergadering genieten van warm worstebrood en een
boeiende dia-presentatie .
Oorspronkelijk is de lezing over één van Breugels
schilderijen van de hand van pater capucijn hlirfried
Mertens uit Meersel-Dreef. Het is voor hem echter niet
meer mogelijk de lezing zelf uit te spreken. Daarom kon
en mocht Jan van der westerlaken de honneurs r^raarnemen.
Gewapend met de diats en de papieren van pater wirfried
stond Jan voor het overÍgens maar matig opgekomen pu-
b1iek. -

VÏERHONDERD JAAR OUDE GEZEGDES NOG STEEDS ACTUEEL.

Details zrjn er veel te zien op het doek van Breugel dat
behandeld werd. Het doek beeldt, zee? veel spreekwoorden
en gezegdes uit. Breuger reefde echter van 1525 tot 1569
en veel van de door hem geschilderde uitspraken zíjn in-
middels verdwenen. rn een aantal gevarlen is het dàn ook
raden naar de betekenis. Er blijven echter gezegdes ge-
noeg over die nu nog steeds (400 jaar later) gebruikt wor-
den. Eén van de duidelijkste was toch wel: ,Achter het net
vissenrr en dat deden al die mensen die niet naar dezejaarvergadering/dla-presentatie zijn gekomen. veel gezegdes
zijn nogal plat/platvloers. Breugel had veel gezegdes met
poepen en schijten. Als er niet op de wereldbol gepoept
wordt (schijt, aan alres hebben) dan hangen er wel twee paar
blote bi1len uit een gat in de muur naar bulten; twee
poepen ult één gat (twee handen op een bulk).
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Een grote plaats op het schilderij neemt het water in
maar er zijn dan ook nogal wat gezegdes die met water te
maken hebben; tegen de stroom in zhrernmen geld in het
water gooien - met een spiering een bokking vangen etc.
Tegenovergesteld aan water is vuur en ook daarover had
Breugel veel te verbellen; het vuur uit ziTn broek lopen
en natuurlljk op hete kolen ziLLen.

ZELF GEZEGDES ONTDEKKEN OP HET SCH]LDERIJ.

Het gaat te ver om aIle gezegdes hier te vermelden maar
het schilderij van Breugel is zeker de moeite waard eens
goed te bekijken, iedereen kan er ook zelf een hele hoop
gezegdes uithal-en !

Volgens Jan van der Westerlaken zijn er nog meer lezingen
van de hand van pater !íilfried. Het zou zonde zljn deze
ongebruikt ln de kast te laten Ilggen. Hopelijk worden
ook deze nog eens uitgesproken door Jan van der ltlester-
laken.

17

vierde het echtpaar Graaunans-Leppens
en trok net de tran van Paulus naar

BRABANT 2 0

BELGISCHE PROFESSOR SPREEKT OVER BRABANT.

De zomer was nog maar nauwelijks geëindigd of leden van
Paulus konden r^/eer een lezing bijwonen in de Fazanterie.
Deze keer was de lezlng georganlseerd samen met een door
de gemeente geinsta]reerde werkgroep Brabant 200. Dat was
ook de reden dat een groot aantal nieuwe gezichten te
zien was. Het afwijkende karakter van d,eze avond werd al
meteen duidelijk bij aankomst want het eerste kopje koffie
werd ons aangeboden door de organisatie (rees gemeente).

'LET I,'/EL, IK HEB HET NOG STEEDS OVER BRABANTI

Kort na kwart over acht kon professor craes, ult Antwerpen
het woord tot de zaal rlchten. Aan het begin van de re-
zing vertelde hij dat hij het deze avo-nd over Brabant zou
gaan hebben. Het verhaal werd echter doorspekt met ver-
halen die op het eerste oog niets met het onderhierp te
maken had. Professor claes bleef echter gedurende de here
avond benadrukken dat al-Ies toch om het onderwerp draaide.tlet wel, ik heb het nog steeds over Brabantr, heeft hij
zo ongeveer een keer of tien gezegd!

De heer cl-aes is een zeer animerende spreker die enorm
goed weet hoe hij het pubriek op ztjn gemak moet stellen.Hrj verzekerde de luisteraars ervan dat hij zich thuls
voelt in Nederland en dan met name in Brabant. want hier
vlndt, hij, net als in Bergië, het Bourgondische terug in
het Ieven. rn Brabant, het Belgische en het Nederlandse
weet men wat leven is. En toch l-even we in een onderge-
schikte positie ten opzichte van andere delen van het
land. Belglsch Brabant heeft weinig te vertellen in
Brusser en Nederrands Brabant heeft weinig in de merk
te brokkelen in Den Haag.

ONDERGESCHÏKTHETD BEHOED ONS VOOR INSLAPEN.

Maar volgens claes is het juist die ondergeschlkte
positie die mensen behoedt voor het lnsrapen. Brabant is
ondergeschikt, het is tweede keus maar het tweede keus
zijn is een roeping, het is een zegen.

0

Op L1 septenber 1996
zijn gouden bruiloft
de kerk.
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Professor cl-aes haalde hiertoe een aantar voorbeerden
aan. op het gymnasium in Antwerpen r^ras 60% van de mede-
leerlingen van claes Franstalig. De ondergeschikte 40%
sleepten echter wel alle prijzen in de wacht.
Het Joodse vo]k bekleedt ook een underdogpositie. Maar
toch zijn er onder de grootste geleerden van deze eeu\^r
veel Joden terug te vinden, Marx, Freud, Einstein...

Professor claes vertel-de dat het ondergeschikt zijn twee
grote voordelen heeft. Het eerste is dat je niet voor
vol wordt aangezien en daarom moet vechten. De grootste
sterkte schullt in zwakheid. Het dwingt tot nederigheid.
Arrogantie daarenteBgn staàt gelijk aan eigengereidheid.
Als tweede voordeel noemde claes de confrictsituatie.
cl-aes noemt het heerrijk. Het conflicb is de vader van
alIes. Het conflict beglnt ook aI jong, een van de be-
langrijkste confllcten waarmee men te maken krijgt is
dat tussen vader en zoon, zoon en vader. De hoop op ver-
betering doet je vechten. En hoop op verbetering is na-
tuurlijk vrijwel alleen mogelijk Íanuit een underdog-
positie.

PROTESTANT VERSUS KATHOLIEK.

Een belangrijke oorzaak van het ondergeschikt zijn van
Noord Brabant aan Holland ligt in het geloof. Het noorden
van ons land is grobendeels protestant terwijl men 1n
Noord Brabant vooral katholiek is. Protestantisme staat
meer voor de ratio, het verstand. Er ziTn geen he1I1gen
er is Eeen folklore.

15

Het geloof aIleen is zaligmakend. Het opvallende daarbij
is dat de landen die economlsch van betekenis ziTn in de
wereld bijna a1lemaal een protestante bodem hebben. Het
katholici-sme blijft dicht,er bij het mysteri-e. Toch zijn de
Brabanders wel verprotestantst, volgens Claes is dat on-
vermijdelij k.
Het gehele verhaal van professor Claes was overgoten met
een smeuige saus vol vaak lngetogen humor. Geen aspect
leek te worden overgeslagen, de positie van Brabant werd
belicht van alle kanten. De politieke, de geestelijke, de
menselijke en de natuurlijke... Professor Claes beschikt
over een grote deskundigheid en weet dit ook nog eens op
een bijzonder boeiende manier aan het publiek over te
brengen !

Voorzitter Jan van der Westerl-aken sprak aan het einde van
de avond de hoop uit, professor Claes nog eens voor een
lezlng bij Paulus te mogen begroeten. Ongetwijfeld waren
de aanwezigen het roerend eens met de voorzitter!

í,: 
[" 

_ I"r, 3r o St,it 5



ï*
I
I
I

16

GEMAALLI JST

GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL

L7 95

bewerkt door
drs J.M.H.Broeders

A. W. Jansen

UITGAVE PAULUS VÀN DAESDONCK 1996

Gedeputeerde Arie van Harten ontvangt na zijn openingstoespraak, van Jan
v,an de Westerlaken de eerste gemaallijst die door leden van de heemkun-
dekring is samengesteld (foto: J. Brosens).

17

Paulus weer op zijn best

Unieke en ludieke tentoonstelling

Brabant 200
door EI1y Zwt1nenburg.

Zoals we van de heemkundekring lauIus uan:Daesdonck gewend
zLJn, speelt zij ook nu weer in op een interessante ge-
schied- en daarmee ook heemkundige aktiviteit, die ons
allen aangaat: Brabant 200.
Dit jaar is het namelijk 200 jaar geleden dat Brabant
zijn eigen vertegenwoordiging kreeg in Den Haag en elnde-
lijk onder het juk van onderdrukkers uit klom. Reden ge-
noeg om dat te herdenken. Pau1us doet dat op zijn eigen
wrjze met o.a. een tentoonstelling over 200 jaar 'ons eigen
stukjerBrabant. Zondag 1 september werd die geopend door
drs. Arie van Harten, I1d van gedeputeerde staten van
Brabant, inwoner van onze gemeente en lid van onze heem-
kundekring.

STUKJE GESCHIEDENIS.

Al-vorens het doek voor de expositlerulmte werd wegge-
trokken, gaf Jan van der l,Iesterlaken, a1s voorzitter
van de vereniging, een kl-ein college geschledenis over
onze provincie. Na de bloeitijd van Brabant in de 14e
eeuw is het Brabantse land onderdeel geweest van het
Bourgondisch Rijk, Iater van het grote Spaanse Rijk en
werd daarna GeneraliEeitsland. In 1795 brachten de
Fransen ons eindelijk Vrijheid, Gelijkheid en Broeder-
schap. En in 1796r Dà meer dan twee eeuwen onder-
drukking, kreeg Brabant dus een eigen afgevaardigde in
de regering.
Diverse gemeenten besteden hier aandacht aan en zo ook
Nieuw-Ginneken. Een kleine gemeentelljke werkgroep is
al enlge tijd in samenwerking meë de heemkundekring
bezig om een kleinschallg aktiviteitenpakket samen te
stellen en daaronder valt ook deze expositie.
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Arie van Harten ging ook even in op de betekenis van
200 jaar Brabant en van de heemkundekrlng en eindigde
zijn toespraak met een uitspraak van een andere Paulus,
namelijk de Paulus uit het Nieuwe Testament, die
tegen de Korinthiërs zei'geloof, hoop en liefde z:-jn
het belangrijkst en dat gold en geldt ook voor Brabant,
al-dus Arie. Geloof heeft altijd een belangrijk rol ge-
speeld in onze provincie. De kwaliteit, die Brabant al_
200 jaar heeft laten zien, geeft goede hoop, dat we
die vast kunnen houden. En tot slot de grote l_iefde
tot het Heem moeten we koesteren en bewaren.
Zoa1s het Museum al-tijd vraagt, bracht Van Harten ook
iets mee voor PauluSl, namelijk een serie boeken over
de monumenten in Brabant.

GEMAALLIJST EN SPECIAAL ONTWORPEN WANDELING.

Op die middag werd tevens.een boekwerkje rgemaallijst
gemeente Ginneken en Bavel.'van 1795 gepresenteerd. Het
gemaal was, aldus het boekje, een landsbelasting in de
vorm van een accijns, die in de zeventiende eeuw werd
geheven op granen en boekweit, dle men bij de molenaar
liet malen. Het geeft een goed beeld van de samenstelling
van de bevolking.
Provlnciaal worden er veel wandelingen uitgezet op land-
goederen met een grote cultuur-hlstorische en land-
schappelijke waarde. Ook Nieuw-Ginneken bezit diverse
landgoederen. Vandaar dat het niet verwonderlljk is,
dat in verband met de vierlng van Brabant 200 ook in
onze gemeente een dergelijke wandeling 1s uitgezet. De
keus is gevallen op het landgoed Luchtenburg. Bij de
keuze hiervan heeft de aanwezigheld van een landkaart
uit 1802 een rol gespeeld. Daaruit bleek dat Luchten-
burg in de bijna 200 jaar nagenoeg niet is veranderd.
Via de beschrijving bij de wandeling, komt U bij de
hoeve rde Jaegerr en verder lan§s o.à. het rCasteelt,

de fKruisvijverr, detTiendschuurr, het landhuis, de boer-
derij om uiteindelijk Ín de buurt van het bakhuls te ein-
digen.
De boekjes zijn nog te
dagen van 9.00 - 12.00
bij de informatieballe
lijst kost Í 5,-.
Het wandelboekje is op
tegen de prijs van Í 1

verkrljgen aan het museum op werk-
uur en van 14.00 16.00 uur of
van het gemeentehuis. De gemaal-

dezelfde adressen verkrijgbaar
,

1g

DE TENTOONSÏELLÏNG.

Er is weer een unieke ve?zameling fotors en andere attri-
buten bijeen gebracht, die beslist een bezoekje waard
zijn. Zo hangen er fotors van bljna alle burgervaders
vanaf 1824. Van de eerste burgemeester S.B.J. Havermans
1804-1811 is er ook een foto, gemaakt naar een schilderij.
van hem. Verder ligt er een bloemlezing met dagelijks
nieuws uit Bavel-Galder-Sbrijbeek, Ulvenhout, Meersel-
Dreef, Heusdenhout en Ginneken uit de afgelopen 200 jaar,
bijeengelezen in publicaties van Paulus van Daesdonck
door Kees Leljten.
Het beglnt met 1795: de oprichtÍng van de Bavelse Con-
frèrie. Het eerste nieuws van de volgende eeuw is van 5
februari 1800. Het vermeldt dat de kapel van Ga1der voor-
lopig aIs school- in gebruik wordt genomen.

In het jaar des Heren 1900 werd de openbare school te
Bavel gebouwd. Het, laatste nieuws is van 1996 en luldt:
Brabant bestaat 200 jaar als provlncie.
Verder hangen er twee koninklijke besluiten van een wapen-
bevestiging. Het eerste is van 1816 voor de gemeente
Ginneken en Bavel en het tweede van r48 voor de gemeente
Nieuw-Ginneken. En natuurlijk treft U er ook oude kaarten
waaronder een oude kadastrale kaart van Ginneken en
BaveJ anno 1827. Voorts kwartlerstaten (stambomen) van de
familie Bogers en Bruinlnks, die 200 jaar in de gemeente
wonen.
Wat ook leuk is er liggen de eerste uittreksels uit 1796
uit het R.K. doopboek Ulvenhout, Bavel en de Hervormde ge-
meente van het Ginneken naast geboortekaartjes van bore-
lingen van dit jaar. Ook de eerste huwelijksakte uit
Ginneken en Bavel llgt daarblj.

Verder l1ggen ér bidprentjes o.a. van Deken Dr.Dirckx,
pastoor Vermunt, pastoor Vermeulen en mgr. Leijten.
U ziet een bijzondere tentoonstelling, die U beslist nlet
mag missen.
En tot slot nog een oproep aan kersverse of aanstaande
ouders van dit jaar; wilt U ook een geboortekaartje
sturen naar de Heemkundekring.Paulus van Daesdonck,
Postbus 89, 4850 AB Ul-venhout. Kunt U ervan verzekerd
zijn, dat het voor het nageslacht bewaard zal blijven.
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JAAR MUSEUM
Kees Leijten

0p 6 september was het 10 jaar geleden dat ons museum door
burgemeester Van der Ven werd geopend.
Het museum is uitgegroeid tot een begrip in Nieuw-Ginneken
en ver daar buiten.
Het museum wordt jaarlijks door enkele duizenden mensen
bezocht.

Het museum heeft een unieke collectÍe.

Elk half jaar is er een wissettentonstelling in de stal
van het museum.
0p 1 september opende gedeputeerde drs Arie van Harten de
ZLe tentoonstelling:

BRABÀNT 2OO IN GINNEKEN EN BAVET / NIETJUI.GINNEKEN.

Achtereenvolgens hraren de andere zo tentoonstelringen:

1986 1 Curiosa uit eigen bezit
t9B7 2 Oranje in het goud

3 Ulvenhout 700 jaar
1988 4 Gezondheidszorg in vroeger jaren

5 Monumenten in Nieuw-Ginneken
1989 6 Verkennerij

7 d'Oude Imkerij
1990 8 Miniatuurkoetsen i

9 Kerststallen
1991 10 Schutterijen

11 Oud Speelgoed
7992 12 Nieuw-Ginneken 50 jaar jong

13 Nieuw-Ginneken in prent en Kaart
1993 74 Scholen in Nieuw-Ginneken

15 Carnaval in Nieuw-Ginneken
7994 16 Een blik op Blik

t7 Nieuw-Ginneken in de Tweede Wereldoorlog
1995 18 Monumenten in Steen en Aardewerk

19 De Grens
1996 20 Duiven houden als hobby

en thans:
27 Brabant 200 in Ginneken en Bavel/Nw.-Ginneken

en per 31 december:
22 Nieuw-Ginneken een herinnering van 55 jaar

NIEUWS UIT HET MUSEUM 18
door Kees Leijten

BRABAI.IT 2OO

rn het kader van Brabant 200 opende paulus op 1 september
een tentoonstelling over die zïa jaar in onze gemeente.
Twee eeuriren ttGinneken en Bavertt en "Nieuw-Ginneken".
Archiefstukken uit LT9G tot geboortekaartjes uit 1996 envere gebeurtenissen in ons heem uit de twee eeuwen daar
tussen.
rn een tijdbalk worden vele jaartarren uit de 1aatste twee
eeuwen bijeengelezen in de Brieven van paulus

KIUARTIERSTATEN
rn het kader van de tentoonsterling over 200 jaar Brabant
heeft Paulus twee stambomen over twee familiel die reeds
twee eeuwen in ons heem wonen.
De familie Bruininks te Bavel en Bogers te urvenhout.
Zijn er die nog meer ?

GEBOORTEKAARTJES UÏT 1996
voor onze tentoonstelling "200 jaar Brabant" zoeken we
geboortekaartjes van alte Nieuw-Ginnekenaren geboren
1996. Dit jaar dus.
Graag ontvangen we daarom van arle inwoners van Nieuw-
Ginneken die dit jaar een baby krijgen of kregen een
geboortekaartje van die baby.
zet Paulus op de verzendlijst (postbus g9 4950 AB ulven-
hout). U kunt het ook bezorgen op het museum.

55 JAAR NIEI III-GINNEKEN

de
in

Op 31 december a.s. zal onze gemeente
bestaan. Maar ook geen dag langer.
Paulus organiseert op deze laatste dag
NÍeuw-Ginneken in de stal van het museum
ling over die 55 jaar Nieuw-Ginneken
gemeente en het gemeentehuis als centraal
De tentoonstelling loopt van 31 december
1.997 .

precies 55 jaar

van de gemeente
een tentoonstel-

, met vooral de
thema.
1996 tot 15 juli
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P E TROL EI,NvIKACHE L T J E

Tot de schenkingen de laatste maanden behoorde ook dit
fraaie petroleumkacheltj e .

BLMSBALG
Van de K.T.S.-Breda (Thans Tessenderland) kregen we on-
langs de blaasbalg, die ooit in de smederij van de firma
Otten aan de Havermarkt diengt heeft gedaan.
Uit die smederij groeide de huidige garage 0tten.
De blaasbalg is hard aan restauratie toe. Wie helpt ?

GEEN ROMMEL

In de tien jaren dat ons museum bestaat hebben we een
schitterende collectie op kunnen bouwen.
Nog steeds komt ex veel binnen, maar we zijn wat selectie-
ver geworden daar hre onze collectie steeds verder willen
verfraaien.
Daarom graag geen rommel.
Wanneer U twijfelt breng het gerust maar neem het ons niet
kwalijk dat wij dan kunnen zeggen dat de zaak niet beant-
woordt aan onze kwaliteitseisen.

KONINKTIJKE COURANT
Van de heemkundekring "trlilIem van Strijen" uit Zevenbergen
leenden we voor onze tentoonstelling Brabant 200 een ori-
ginele krant van 15 Louwmaand (januari) 1810.

,
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MELKFLESCAPSULE
Tot de bijzonder leuke dingen die dikwijls aan ons museum
geschonken worden, behoort zonder twijfel een capsule van
een melkfles die we onlangs kregen van Janus Snepvangers.
Het is een aluminium dop van een melkfles van de melkfa-
briek Sint-Laurentius te Ulvenhout ,die in 7967 zijn
poorten definitief sloot.

TURMAC SPECIAL
Tijdens de "restauratie" van de Sint-Laurentiuskerk in
1965 zijn de oude kruiswegstaties uit de kerk verdwenen.
Achter een van de staties kwam een sigarettendoosje van-
daan van het merk Turmac-Special.
J.de Bont schonk het ons.

I'íINKEIS EN CAFé'S
Volgend jaar hopen we een tentoonstelling te openen over
de vele winkels en café's die er vroeger waren in onze
gemeente.
We zoeken oude foto's van winkels en/of café's.
Wie helpt ons ?

U krijgt de foto binnen een ureek onbeschadigd terug

CAR-POOLEN BIJ PAULUS
Bij de activiteiten van Paulus is het voor oudere mensen
vaak moeilijk de Fazanterie of een andere lokatie te be-
reiken.
Ons lid Harrie Frijters wil daarin bemÍddeIen.
Indien U een avond van Pau1us in de Fazanterie of elders
bij wilt wonen en U hebt geen vervoer ,dan kunt U Harrie
Frijters bellen (076-5.21.22.23 ) en hij tracht Uw pro-
bleem op te lossen.

ffi#,rycr-; iL ï*§
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GEBOORTES T796
Op de tentoonstelling in
geboortes van de eerste
ge gemeente Ginneken en
Het zí1n de eersten uit
Ginneken en Ulvenhout.

ons museum liggen ook de
inwoners van de voormali-
BaveI.
de doopboeken van Bavel,

- VT"*f n.. J*.*

Hervormd Doopboek Ginneken:
31 januari 1796: Cornelis Knaap

R. K. Doopboek Ulvenhout:
8 j anuari 1796 : Gerardus Nelemans

&ruA*
d.h,nffuro
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R. K. Doopboek Bavel :
B j anuari L796 : Joseph Cools

Jacoba Janssens
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APART 5
0p pagina 273 Ín de Brieven van Paulus
een foto van een ons onbekend apparaat.
De heer Mertens veronderstelt dat het

110 publiceerden

een hulpmiddel is

I

I

I

I

voor het Spannen van prikkeldraad
ZeIf dachten we aan een wastang.
Die oplossing kwam ook binnen.Beide antwoorden zijn fout.

Het is een DISTELTREKKER.

-De heer J.Lastdrager uit Bavel moest tijdens de bezet-
tingstijd in Drenthe het hooíland distelvrij houden met
deze zoals hij noemt "STEKEITREKKER".
-De heer S.Burggraaf uit Oosterhout gebruikte het in
Zegveld bij ÍJoerden en noemt het ook een STEKELTREKKER.
Hij schrijft :
Distels hebben over het algemeen een lange penwortel.
Bij vochtig weer en zachte bodem kon je met enige ervaring
de distel met een flinke ruk uit de grond krijgen.
De handgrepen zijn zo lang om het werk staande te kunnen
doen.
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-Heemkundige Kees Hoeckx uit Huijbergen belde ons daags
het verschijnen van De Brieven van Paulus aI op met
mededeling dat hij deze STEKETTN{G veel gebruikt heeft.
-de heer J.J.van der Meer uit Ulvenhout schrijft ons:

na
de

Aan de redactie van de

"Brieven van Paulustt
Craenlaar 1-8
4851- TK Ul-venhout.

2s juli a996

Geacht.e redactie.

In brief 1L0, juni 1,996, b:..z.2'73, toont U een houten tang, en
stelt U de vraag of dit apparaat iemand bekend voorkomt.
Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden.
HeL getoonde apparaat is een dist.eltrekker. zo te zien is het
geen oude Erekker, maar nog een betrekkelijk nieuwe. Ze worden
nog steeds gemaakÈ en gebruikt. Voor hen die niet meteen de
gifspuit wiIlen gebruiken is de disteltrekker het beste appa-
raat om dist.els mee te lijf ue gaan. Het dist,eltrekken kan het
beste gedaan worden voordat, de dist,el bloeit; als de distel aI
in bloei staat, of aI is uitgebloeid, kunnen alsnog de zaden
tot rijping komen, en de distels zícn. verspreiden.
Een oud-hollands gezegde luidt: I'Distels maaien is dist,els
zaaien, maar disEels trekken is werk voor gekken"
Op dit gezegde is waarschijnlijk de roman van Herman de Man,
getiteld "Heilig Pietje de Booy" gebaseerd. HeE handelt over
een jochie dat het op school niet zo goed doet, waardoor aan
zí1r: verstandelijke verínogens wordt getwijfeld, en heE jochie
er met een distelt,rekker op uit wordt gestuurd, orl bij de
boeren voor een paar cenÈen de weiden t,e schonen van distels.
In het veld en de vrije natuur ont,popE de jongen zich tot een
begaafd waarnemer die een enorme kennis en ervaring opbouwt
van flora en fauna, en uiteindelijk wordt erkend a1s een wijs
raadsman in a1le zaken van het boeren- en buitenleven.

Voor liefhebbers van oud-hollands, agrarisch gereedschap
verwijs ik naar het met name in deze conÈreien interessante
boekje I'de Kempische boerderij". Dit boekje is verschenen in
opdracht. van de Rabobank Ee Rijen, 18 maart, L982.
Onze dlet,eltrekker is op bIz. 33 van diE boek afgebeeld.

Met vriendelijke groet,

J. 'J. van der Meer.

va-7



NOG EEN BURGEMEESTER
Van 1 juli 1945 tot 15 november 1946 was Jan Rops
waarnemend-burgemeester van Nieuw-Ginneken.
Zijn foto ontbrak nog in de portrettengalerij van
meesters.
In het museum is de foto nu te zien.

benoemd

burge-

OP DE BEEK
0p woensdag 18 september is door
Prinsenbekenaren de heemkundekring rr

richt.
Op woensdag 13 november a.s. za1 de

enkele enthousiaste
0p de Beek" opge-

kring zich aan hetOp 1 november 1904 werd Havernans benoend tot schout
( burgeneester) van de geneente Ginneken en BaveJ.
Hij bleef dat zes en een half jaar.
Daarna was hij vrederechter in Ginneken.
Havernans woonde op Weilust en was heer van IJpelaar.
Het portret van hen hebben we in de galerij van burge-
meesters opgenonen.

foto G.A.B.

publiek presenteren.
Wij heten onze "buurkring" van harte welkom.
Naast Paulus van Daesdonck die zal waken over de eigenheid
van de voormalige gemeente Ginneken en Bave1 / Nieuw-
Ginneken , zul1en in de nieuwe gemeente Breda ook in
Princenhage ,Teteringen en Prinsenbeek heemkundekringen
actief zijn met hetzelfde doe1.

B.S.J.Havermans
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DclrnthcbbcEdcn, tot yrortotniuS vru ougclullcn., wcl ke, uit dà
onbcwuithcid via zoodriigc rggacmin8, yoordcrccnq! r, in he\
óoorvrrtE van hct vrariitcr, turchcn het voorrchrcvea.oilan«l
Thol;l 96 de( vru.Zqid-icvclend, zoudcn Luancn onrrtaen.

Àrrrrtcrilem, dcn Dc minktcr toornoimd.';
Sitra vro louvnuad rgro. yr.x' rrr. H.z'i 
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I[gfdUUcrdgl lra ilca iuhooil vru brt voorn. rrtilcl 3r, ract
lónirrcviar. drt dic ecnrn . vdlo cca eldcr roort of sii:ieirr
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Iolnirgcviag, drt dic gcnrn, vrllo cca ladcr roort.of vijzigi.nj
iil nctten ra virchtgir. rlr Lii hct yoora. 3rrtc ertill i. btiip rrctten ra virchtlig, rlr Lij hct voora. Srrtc e4ilol ir br
pglil, ;d vlrfrpSo ol.aoodig hcbbca -to jqbl_uilaor.sie!.rulJcu
Liiinon rilrcorcroó-uq dcn oftcier det 

-iein-ii f,ct d'irtrict- i'ra
pglil, ;d vlrfrpSo ol.aoodig hcbbca -to jqbl_uilaor.sie!.rulJcu
Lgiinon rilrc..croó-uq dcn oftcier det-je§i1 f,ct d'irtrict-i'ra
hounc roonplr.tr, Gu.Ghri$?lit verroel doel, om prmfusica-4., ss vrq lEru!..rq
tc oylugen , tcr ciudc rDGt rGtlcn of vircbtuig, ofrchoon dr wif-
zigiugb$ hctvoorr. rcalcraeot bcpadd nict hcbbcndc, tc rir-zigiug bij hct voom. rcglcoeot bcpadd nict
rchcoi co wclt vcrroct tcr Lcuuiuo vrs den.cbc[i co wclt vcrroct tcr lcuuuo vrE dcD oppcs-i.tcrDcc.t.r
zrlvorilcn gcbregt , ilic. durop rooiLuig ed dirpooàrcr, eb
luiltc! trutto vro hct rlscmccn . ctr Lot ilrtndhouilioo darhri;,ler luttg v.u àGt rlgcmcca, en tot inrterdhourliog dcr
biangolrndrc.hc virschcrijcu noodig zel oorilcclca.
. . -, .A mrtrrdao, don Dc oppc>jagoracadct toorrucnd ,
roilco van louwurrud r8ro. L. vlrs Erlcrrrtr,

Dc recrcterir-rrcLiyirt tcr LoainLlïtc. rccritrrij, rh rilnini-
rtrrtqrr vrn het rrcduwcr fooih vcor dc gcëaplorjccrdcn tot
Lct elgcmeea Èortqrr bchoorande, hiicttoo doot coraoiurriru
vrn lalzclvc wcilowen foudr bcboorlijl gcqurlíGcccrd, herin-
ncrt , ibi dczc, uo rllc rooileniic Bcwcrcn eubtcaarco, wcllc
hcbbcq..vgrhngil , behauilcul oclc, }errliihcLc coatribatic, op
d"n, vqot ian het reglcmcut, vartgertclil flj toniof$t boluit
ypp'.dcl r8rtou vrn. grrroeud r.8o8, a1 .g, bol rcgt op dc
uitilccliirg uit bctrclvc foa,ilr voor hnnnc wcdurcl cn tiodcren
te. hlijvc_q bc'werco ,. dcrzclvor vcrpligtiog, tot Lct lr4bctalco
vr4. ibÍz.ilvcr vcrrchul iligdo contribution, vcrlchcnco, ilcu hrt-
rte4 §qq. sipierqeqnil r8o9, rlr eijndc bij rrr" t6 vu àct

DIT ZIJN DE NAIIIEN
In de Brieven van Paulus 110 publiceerden we op pag. 258
en 259 een fraaie foto uit Ginneken.
Van de dames Diny Dielissen en Isabelle Neefs en de heren
Ad Jansen en Vermolen kregen we reacties.
Het is volgens Diny Dielissen de patronaatsharmonie Sint
Laurentius Ginneken.
De foto is genomen achter het bondsgebouw tegenover de
pastorie, waar later de Rabobank gevestÍgd was en nu een
kapsalon

Over niet a1le namen zijn de respondenten het eens, maar
waarschijnlijk zijn het de volgende personen:

KONTNKLIJKE COURANT 1870.
Van de heemkundekring Wi7lem van Strijen te
Zevenbergen Teenden we voor onze tentoonstelTing
Brabant 200 een KoninkTijke Courant uitgegeven op
L5 j anuari L8L0

WIE RESTAUREERT ONZE BLAASBALG ?
Van de Scholengemeenschap Tessenderland (vroeger K.T.S. )
kregen we onlangs een fraaÍe blaasbalg voor onze collec-
tie.
Het leer is helaas verdroogd en kapot.
Wie wil onze blaasbalg restaureren ? Mocht U de lijst nog kunnen verbeteren dan houden we ons

aanbevolen

1

2

3
4
5
6

7
I
9

10
11
12
13

Toine Grootveld
Jo Luijckx
Frans van Eijck
Richard Peskowsky
Frans de Visser
Karel Bastiaansen
Harrie van de Berg
Jan Brouwers
Hein van Dijk
Piet de Leeuw
Jan Vermeulen
Jan van Opsta1
Jan de Jongh

t4 Kapelaan Schul
15 Thé A.Verdaasdonk
16 Leo Adank
17 ÍJim Huijben
18 Jan Middelaer
L9 Rinus Brouwers
20 Sjef Jansen
21, Jac Vermeulen
22 tlin Riemslag
23 Louis Vlamings
24 Jacques Mertens
25 ...de Jongh
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Kaart 1.:
Reconstructie van de bebouwing op de Zandberq in de acht-
tiende eeuw. De panden ten noorden van de gestippeLde lijn
werden in L747 afgebroken. Tussen deze lijn en- de Molen-
leij werd de bebouwinq in 1794 net de grond gelijk ge-
naakt. De vijf herbergen waren: aan de westzijde van de
weg De Roscan, De llertog van York en het huis bij de
nolen; aan de oostzijde de herberg van Jan Janssen en De
Doornentuijn.
(Reconstructie : A.W. Jansen; tekening C.Danen)

,,

DE KOI.,IST VAN DE FRANSEN
door Ad Jansen

De gevolgen voor Ginneken en Teteringen van de belegerin-
gen van Breda door de Franse troepen in 1793 en L794

Inleidinq
Het was in 1793 niet de eerste maal, dat de Franse troepeà
de stad Breda dreigden te gaan belegeren. Ook in 1747
kwamen de Franse legers deze richting uit, maar tot een
beleg van de stad was het niet gekomen. Wel werd toen de
vesting met spoed in staat van paraatheid gebracht. Door
het rooien van bomen en het afbreken van aIIe bebouwing in
de directe omgeving van de verdedigingswerken, werd het
schootsveld vanuit de vesting vrijgemaakt. Aan de kant van
Ginneken hield dit in, dat er enkele huizen aan de huidige
Ginnekenweg, gelegen in het gedeelte ten noorden van de
huidige De Roy van Zuidewijnlaan, moesten verdwijnen (zie
kaart i ) . Toen het gevaar van de Franse invasie geweken
was, kon de buurtschap bij de Zandberg zich bijna een
halve eeuw in alle rust verder ontwikkelen.

Een _qlqplete wi i k .

Rond de plaats aan de Ginnekenweg, waar nu de Zuidelijke
Rondweg Breda-zuid doorsnijdt, had zich in de }oop van de
zeventiende en achttÍende eeuw een compleet gehucht ge-
vormd. Dat strekte zich voor een deel uit op Teterings
grondgebied, dus ten noorden van de Molenleij, terwij I er
ook ten zuiden van dit beekje op grondgebied van de Heer-
lijkheid Ginneken, ter weerszijden van het latere Oranje-
plein, steeds meer woningen werden gebouwd. Het was een
soort pleísterplaats tussen Breda en het dorp Ginneken,
waar vanoud.s de herbergen goed vertegenwoordigd waren. Dit
werd mede veroorzaakt door de windmolen op de Zandbergen
en de watermolen, die hier tot 1637 op de Mo1en1eij heeft
gestaan. Na de belegeringen van Breda door Spinola in 7624
en door Frederik Hendrik in 1637 was er van die bebouwing
niet veel meer over. Maar een lange periode van vrede had
nieuwe welvaart gebracht.
Het aantal huizen nam in de achttiende eeuw steeds verder
toe,hetgeen de Bredase historicus Th.E.van Goor er in 1744
toe bracht te spreken over "een fraeij qetal huiisen", die
"eene kleijne Voorstadt verbeelden..." (').
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Kaart 2:
Reconstructie van de bebouwing bij het latere Oranjeplein
aan het einde van de achttiende eeuw. f= vrn. herberg De
Drie Koninqen, B= het huis genaand De Wiel, E= de bakkerij
van B.Hessels, l{= de wagenmakerij van J.Chr.Janssen. Dit
gebied wordt nu tussen de letters A, B, D en G doorsneden
door de Zuidelijke Rondweq.
(Reconstructie: A.W. Jansen; tekening C.Danen)

,5

De situatie Ín de eerste helft van de achttiende eeuw kan
vrij nauwkeurig gereconstrueerd worden aan de hand van de
legger der verpondingen van Tetering€tr, de leggers der
cijnsen van beide dorpen en de verkoopacten uit het sche-
penprotocol. Op kaart 1 is het gebied ten noorden van de
vroegere Mo1en1eij ureergegeven, terwij 1 kaart 2 hetzelfde
laat zien voor het Ginnekense gedeelte, dus ten zuiden van
dit beekje.

De aanvallen van de Franse troepen in 1793 en 1794
Aan de welvaart van deze buurtschappen kwam na 1790 abrupt
een einde. In een periode van anderhalf jaar moesten stad
en omgeving tweemaal een beleg door een Franse legermacht
doorstaan. De tweede leidde zelfs tot een volledige ver-
nietiging van de wijk bij de Zandbergètr, terwijl het
Ginnekense gedeelte zware schade opliep. De gevolgen voor
de welvarende buurtschap waren bijna even ernstig aIs die
van de belegeringen van de stad tijdens de Tachtigjarige
0oorlog. Ook in 1624 en L637 was de vesting Breda aange-
vallen vanuit Ginneken en de buurtschap bij de Zandbergen.
Ook toen betekende dit de nagenoeg volledige verwoesting
van de destijds veel kleinere woongemeenschap.

Toen de Franse legers in 1793 voor de eerste maal in de
richting van Breda optrokken, was de stad nauwelijks in
staat van paraatheid gebracht. De troepen onder aanvoering
van Dumouriez bezetten de dorpen Princenhage en Ginneken,
terwij I in Breda geen enkele maatregel werd genomen, offi

een aanval te weerstaan. Zo konden de Fransen hun kanonnen
opstellen achter de niet-gerooide bossages bij de molen op
de Zandbergen, zonder dat ze uit de stad konden worden
waargenomen. De bewoners van de huizen kregen uiteraard
inkwartiering of werden uit hun woningen verjaagd. Na een
kort maar hevig bombardement namen de belegeraars op 27
februari 1,793 de stad in. De bezetting was echter maar van
korte duur. Enkele weken later konden de troepen van de
Ppins van Oranje Breda zonder gevecht weer in bezit nemen
(r).

In 1794 beleqeren de Fransen de stad opnieuw
ldijs geworden door de ervaringen van 1793 werden er vanuit
Breda direct maatregelen genomen, toen in de zomer van
1794 een grote Franse legermacht in de richting van de
stad kwam. In opdracht van de Raad van State moest de
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( gravure )
In 1802 naakte C.J.de Huyzer -net veei fantasie- deze
gravure van een treffen in L794 tussen de Hollandse troe-
pen van de Prins van Oranje (links) en de Franse soldaten
(rechts) op "de Bredasche Heide bij Ginneken". De bebou-
wing links kan zoweL het dorp Ginneken ais de wijk bij de
voornalige watermoien noeten voorstellen.
(callectie G.A.B., 1.984-534)
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commandant van de vesting zorg dragen voor het verwoesten
van de bebouwing binnen het schootsveld van de vesti.ng. De

militaire geschiedschrijver Van der Hoeven beschrijft, hoe
nu ook "de huizen in den ontrek tot aan de Bloenkool, het
Speelhuis en de brug over de Leije in brand gestoken
werden; den korennolen te Ginneken liet nen in de lucht
v)iegen". Met dit laatste werd de stenen windmolen "Alte-
ver" op de Zandberg bedoeld (zie kaart 1). Aan de noord-
zijde van de Molenleij werd. zo aIle bebouwing verwoest,
terwij I de huizen aan de Ginnekense kant van de Mo1en1eij
mochten blijven staan. Dat wil echter niet zeggen, dat
deze buurtschap bij de vroegere watermolen, ter plaatse
waar nu de tunnel in de Zuidelijke Rondweg ligt, er onge-
schonden vanaf kwam. De huizen zaten al overvol, doordat
een aantal bewoners van "boven de Molenleij " hier hun
toevlucht had gezocht.

De Franse troepen werden vanuit de vesting bestookt met
kanonvuur, terwijl de troepen van de Prins van Oranje
enkele uitvallen deden, waarbij vooral in de omgeving van
Ginneken werd gevochten (zre de gravure). Van der Hoeven
verhaalt daarover: " Vooral werd het dorp Ginneken zwaar
geteisterd door kanonvuur, en thans (rond 1BB0!) nogl
wijzen de kogels in vele huizen van het dorp ons duideLijk
aant dat het qeen ijdele vrees was, die de ingezetenen
hunne woningen deed verlaten". Op 27 januari 1795 konden
de Fransen Breda echter zonder slag of stoot in bezit
nemen, nad.at de Algemene Staten de commandant van de
vesting had opgedragen de stad over te geven. De gedupeer-
de bewoners van de buurtschap moesten ervaren, dat de
verwoesting van de wijk bij de Zandberg geen enkel nut had
gehad.

Schadeverqoedinq door het Bataafs Bewind
De " Vrijheid, GeJijkheid en Broederschap" die de Franse
Iegers naar d.eze streken kwamen brengen, ging voor de stad
en de omgeving met grote schade gepaard. Dat betrof niet
alleen de verwoesting van de boerderij en en huizen in de
omgeving van de vesting, maar ook de gedwongen leveranties
van hooi, stro, graan en vee aan zowel de Hollandse a1s de
Franse troepen. De heen en weer trekkende legers moeten
zelfs al1es geroofd hebben wat los en vast zat. Dat moet
vooral in 1794 hebben plaats gevonden. Wie de plunderaars
precies waren, is echter niet nauwkeurig bekend. Het is
echter niet juist te veronderstellen dat alleen de Franse
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legereenl4eden dit bij hun inval in l7g3 op hun geweten
hebben ('). van der Hoeven vermeldt dat ook de Engelse
hulptroepen van de Hertog van york, die samen met de
Hollandse eenheden onder leiding van de prins van 0ranjein 1794 de enorme Franse legermacht het hoofd moesten
bieden, zich bij hun terugtocht behoorlijk hebb,en misdra-gen. De Engelsen bleven namelijk te ve1de, terwijl de
troepen van de prins in de vesting gelegerd waren. Het
beleg van 1794 duurde een aantal maanden, terwij I in l7g3
het bereg door de Fransen maar van korte duur was geweest.
Ook de uitvallen door de prins van Oranje en de gevechten
in de omgeving van Ginneken, zullen de nodige gevolgen
voor de buurtschap en de bewoners hebben gehad. Het is
niet onmogelijk, dat juist deze militairen de wijk bij de
vroegere Ginnekense watermolen in brand hebben gestoken,
om zo de Franse belegeraars een van hun uitgangsposities
te ontnemen.
Nadat de rust was teruggekeerd, werden er door het Bataafs
Bewind commissies gevormd, die de geleden schade moesten
vaststel Ien

Eqt-lq (4 )
Teteringen had van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich
los te maken van de stad Breda, waarvan ze als "buiten-poorterij " deel uitmaakte. Door de secretaris van de
"voorlopige nunicipaliteit van Teteringen" werd een Iijst
samengesteld "weqens het afstoken van huysen tot Defensie
voor de Stadt Breda in de' naand septenber 17g4,, (5). In
het gehele buitengebied van Tetering€D, lopende vanaf de
Mark ten noorden van de vesting langs de oostzijde van de
stad tot aan dezelfde rivier in Boeimeer, waren totaal 4l
panden, waarin 50 woningen, platgebrand: aan de Tetering-
sedijk 9, aan de Terheijdenseweg 7, aan de Molengracht 4,
aan de Lovendijk 6 en op de Zandberg 15. Teteringen had
300 "zielen" verloren op een totaal van 1100 inwoners,
aldus klaagde secretaris pieter van Ginneken in zijn
notities. Zandberg was dus verreweg het zwaarst getroffen.
Er woonden in de vij ftien verwoeste panden naar schatting
140 mensen, die naar elders waren vertrokken. Een aantal
was uitgeweken naar de GÍnnekense kant van de Molenleij,
maar was ook daar weer verjaagd, anderen hadden hun toe-
vlucht gezocht binnen de wallen van Bred.a. onder de van de
Zandberg verdreven mensen bevonden zich vijf "taveniers of
tapperiaenen". Practj.sch aIle platgebrande huizen lagen

,e

langs de Steenweg, de huidige Ginnekenweg, tien aan de
westzijde en vier aan de oostzijde. Wie de tappers waren
blijkt uit een staat van inwoners van Teteringetr, die door
het platbranden, van hun pand de bierimpost niet meer
konden betalen (0). Aan de westzijde van de Steenweg waren
dat: Pieter Hollander van "De Roskan", op de hoek van de
huidige Zandbergweg en Ginnekenweg, waarbij werd genoteerd
"een huys zoo doorschoten, va)baer"; Cornelis Antonissen
in "De Hertoq van York", ten noorden van "De Roskam" en
Antoni Verdaasdonk in het huis bij de molen. Aan de oost-
zijde van dit gedeelte van de huidige Ginnekenweg lagen
twee herbergen: op de zuidhoek van de huidige De Roy van
Zuidewijnlaan was Jan Janssen de herbergier, terwíj I vlak
ten noorden van de Molenleij de grote "uitspanning" van
Cornelis Mensschen 1ag, genaamd "De Doornentuin". Nog
groter dan het verlies van de opstallen r^ras de overige
schade.
Teteringen gaf een bedrag op van bijna FI. 75.000,-. De
troepen hadden bij de burgers alleen al voor Ft. 25.000,-
geroofd en geplunderd, terwij 1 de waarde van de in op-
dracht van de commandant van de vesting afgestookte wonin-
gen op Fl. 16.000,- werd vastgesteld. Dit laatste kwam
overigens al1een voor vergoeding in aanmerking als de
woningen niet gestaan hadden "teegen "s Lands Wetten te
digt onder Stads- of 's Lands fortificatiën".

Na 1747 waren er namelijk ook vtak bij de vestingwerken
een aantal woningen gebouwd, we1 met "octrooy en pernis-
sie", maar onder voorwaarde: "dat wanneer sullrs nogt
noodig qevonden worden deselven sonder vergoedinqh souden
worden qedenoLjeert". Alle woningen op de Zandberg kwamen
echter voor vergoeding in aanmerking, maar in de rest van
het buitengebied moesten er nog 11 panden die met toestem-
ming gebouwd waren, word.en afgebroken. De gemeentesecreta-
ris van Teteringen merkte daarbij op, dat deze bewoners
niet de voorgeschreven drie dagen hadden gekregen, om hun
woningen zelf af te breken en de bruikbare materialen af
te voeren. De commandant van de vesting had namelijk op
het eerste bevel van de Raad van State deze woningen laten
platbranden. Toch werden de eigenaren hiervoor door het
nieuwe bewind niet schadeloos gesteld.
Aan leveranties voor de troepen en voor het verlenen van
hand- en spandiensten werd door Teteringen bovendien nog
een bedrag van F1. 20.000,- gedeclareerd.
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QqL fL§ffrneken qrote schade t7l-.
Zoars reeds vermeld liepen de woningen in de buurtschapbij de voormalige watermolen veel schade op, toen in l7g4
de Franse troepen vanuit de vesting onder vuur werden
genomen. Bovendien hadden de troepen zich schuldig gemaakt
aan moedwillige vernieling en brandstichting. Meubilair,
kleding, beddegoed en etenswaren werden geroofd' en wegge-
voerd. ook in het dorp Ginneken was er huis aan huis
geplunderd, terwij 1 enkele woningen zwaar werden bescha-
digd. rn verhouding was de buurtschap aan de watermolen
echter zwaarder getroffen dan het dorp.
De totale schade voor de gemeente Ginneken en Bave1 be-
droeg FI. 123.000,-, een kwart van het totale bedrag voor
de stad Breda en de gehele Baronie samen. Het grootste
gedeelte hiervan, namelijk F1. 75.000,-, kwam voor reke-
ning van plundering, verbranding of wegvoering van roeren-
de goederen.Door de legers was er verder voor FI. 25.000,-
schade aangericht aan woningen en andere gebouwen, die
'-'noedwillig door de troepen, zonder opdracht van een
bevelvoerend officier of van de regering waÍen gedeno-
Lieerd". De rest van het bedrag bestond uit de kosten
veroorzaakt door inundaties, vergraving van landerijen en
het omhakken van bomen. Beharve de door de troepen geroof-
de goederen, waren er ook nog "officiële" leveranties
geweest van hooi, stro, vee en graan, karrevracht en
arbeid. voor de gemeente Ginneken en Bave1 beliep dit een
bedrag van FI. 76.000,-.
rn de buurtschap bij de voormalige watermolen waren Iiefst
twaalf panden geheel of gedeeltelijk door brandstichting
moedwillig verwoest. rn feite lag de gehele buurtschap in
puin (zie kaart 2). Het is zeker niet uit te sluiten, dat
de uitvallende eenheden van de prins van Oranje dit geheel
of gedeeltelijk op hun geweten hebben.

De buurtschap diende als basis voor de operaties van deFransen. Dat de woningen niet zoals op de zandberg waren
afgebroken was ongetwijfeld een nadeel voor de Hollandse
eenheden. Bakker fIessels, gevestigd aan de oostzijde vanhet latere oranjeplein, had voor FI. l.l7g,- schàde, de
wagemakerij van J.chr.Janssen, op de hoek van d.e Ginneken-
weg en Prins Hendrikstraat voor FI. 1.050,-. De smederij
van Roeland vermeulen, gevestigd aan de westzÍjde van hetplein in het pand waar al rond 1500 de herberg ,,De Drie
Koningen" stond, was voor FI. 600,- beschadigd, lerwijl de
weduwe Klink, eigenaresse en bewoonster van het huis ,,De
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htiel" op de plaats van de vroegere watermolen, eveneens
FI. 600,- schade had geleden. De totale oorlogsschade op
het latere Oranjeplein bedroeg FI. 10.000,-, waarvan Fl.
7.000r- voor de panden.
Eprst vijf jaar later werden de vergoedingen uitgekeerd
(ö).

Herstel in de neqentiende eeuw
Meteen na de omwenteling van 1795 begon het herstel op
gang te komen. De huizen aan het latere Oranjeplein moeten
vrij snel hersteld zijn. Op de Zandberg vergde de herbouw
meer tijd. Maar in 1806 waren er aI weer drie tappers
gevestigd. De vroegere herbergen kwamen echter niet aIIe-
maal terug en de oude namen waren voorgoed verdwenen. 0p
de plaats van de uitspanning "De Doornentuyn" vestigde
zich direct na 1800 Witlem Va1sblom, die naast tapper ook
bakker was. In de loop van de negentiende eeuw zou deze
gelegenheid uitgroeien tot het befaamde "Hotel FLora". Op

de grondvesten van de vroegere herberg "De Roscan" bouwde
de tuinder WiIlem van Gurp een nieuwe woning. Ook de
"Hertog van York" werd niet herbouwd. Tussen deze twee
herbergen van voor 1794 verrees een eenvoudig cafeetje,
dat onder de naam "Het Zwaantie" tot in de twintigste eeuw
bleef bestaan. Ter hoogte van de huidige De Roy van Zuide-
wijnlaan ontstonden in de loop van de negentiende eeuw
tegenover elkaar nog twee grote uitspanningen, waarmee dit
gedeelte van de Zandberg weer in alle glorie was hersteld.
Aan de westzijde van de weg was dat de herberg van Jan
Kwisthout, terwijl aan de oostzijde de uitspanning van de
familie Van Alphen werd gevestigd. In de negentiende eeuw
stond hier ook de eerste tolboom op de Steenweg van Breda
naar de grens bij Strijbeek (Y).
In 1814 werd door het bewind van WiIlem I een nieuwe
Vestingwet uitgevaardigd, die het bouwen binnen een be-
paalde afstand van .fle vesting and.ers dan met brandbare
materialen verbood ("). Dat betekende zowel voor de Zand-
berg als voor de Ginnekense buurtschap een rem op een
verdere groei. Pas in 1853 werden de voorschriften gewij-
zigd, waarna een snelle ontwikkeling plaats vond van de
bebouwing tussen Ginneken en Breda.

De wijk Zandberg verloor toen door de afbraak van de grote
uitspanningen haar oude functie van pleisterplaats tussen
de stad en Ginneken. De Ginnekense wijk rond het Oranje-
plein, die in de loop der eeuwen zoveel malen een belege-

fiI
Y
'{
il:
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ring had doorstaan, moest in de jaren
tigste eeuw geheel .,,verdwi j nen voor
Zuidelijke Rondweg (") .

45

dertig van de twin-
de doorbraak van de

Aentgl<grrlrrqe4

Gebrui kte afkortingen :
R.A.N. B. Rij ksarchief in Noord-Brabant,' s-Hertogenbosch
G.A.T. Geneentearchief Teterinqen

1. Th-E-van Goorz,,Beschryving der Stadt en Land van Breda,,,
's-Gravenhage, 1744; p.359

2. G.G.van der Hoeven: Geschiedenis der vesting Breda,
Breda, 1886; p.217-236

3- urat dit betreft behoeft mijn bewerÍng in een serie artikelen
over De Zandberg in Engelbrecht van Nassau, tgg3/1994, enige
nuancering

4' R.À-N-B-, Bestuursarchieven van de departementen van Bataafs Brabant,
l'995-1814; inventaris Ten catue o4z-ez, nr 147, dossier 145, ;-g-7-L797;
idem nr 148, dossier z.or., 27_7-1797.

5- G.À.T.rnr 74; de behroners moesten hun schade aanmelden in de plaats,
waar ze in 1794 woonden; een deel der verwoestingen werd aangemeld in
Breda- zie hiervoor R.À.N.8., o47.oz, tr !47, dossier 129, z7-7-17g7.

6. G.A.T . nr 74
I

147, dossier 138; nr 148, dossier 138

155 -

A.w-Jansen:"Torheffing op de weg van Breda naar strijbeek 16g4-1g25', in
Brieven van pauLus 102, p.91-114

G.otten:"De verstederijking van de Ginnekenweg in de negentiende eeuw,,
in Engelbrecht van Nassau, lggT-4

Zie voor een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de wijken
Zandberg en Watermolen:
A.W.Jansen , ín Engelbrecht y64 lVassau, j rg. L993 nr L,2 en 4;jrg 1994 nrs 1 en 2.

nr7.

8.

9.

10.

11.

Zi-e (4),

ZLe (4), nr

BREDASE GEMEENTE-ARCHIEF
1796-1996, 20O JAAR BESTUUR IN DE PROVINCIE

NOORD - BRABANT rd.
0p 13 mei 1996 heeft burgemeester Chr.G.J. Rutten twee
glazen plaquettes onthuld in de ha1 van het Bredase
stadhuis. Deze feestelijke gebeurtenis betekende tevens
de opening van de expositie r'200 jaar bestuur 1n West-
Brabantrr. De Noordbrabantse gedeputeerde voor cultuur,
onderwijs en participabie, mevrouw drs H.M.A. Magis-
Habets, was hierblj aanbrezig.

Het bijzondere van deze glazen kunstwerken is hun relatie
met de geboorte van de provincie Noord-Brabant! Nu, 200
jaar l-ater, is er in de hal van het oude stadhuis einde-
lijk blijvend aandacht geschonken aan twee belangrijke
historische feiten:
de linker plaquette gedenkt namelijk het eerste democra-
tisch gekozen stadsbestuur van Nederland, dat van Breda.
Dit bestuur werd op 5 maarL 1793 geÍnstalleerd.
De rechter plaquette vestigt de aandacht op de overdracht
van de souvereiniteitsrechten over Staats-Brabant aan het
Departementaal Bestuur van Bataafs Brabant op 31 december
1795. Deze overdracht geschiedde in de Grote Kerk of Onze-
Lieve-Vrouwekerk .

Volledigheidshalve geef ik U de letterlljke tekst dle per
plaquette is verwerkt. Glazenier H. de Swart te Breda ver-
dient zeker een compliment voor het fraaie werk dat hij
heeft afgeleverd.

17932

Van 5 maart B april 1793 vergaderde op het stadhuls de
municipaliteit van Breda.
Dit stedelljk bestuur was op 3 maart 1793 door de volwassen
mannelijke bevolking van Breda gekozen en werd daarmee het
eerste democratisch gekozen stadsbestuur in Nederland.
fBurgers van Breda, Bij ztTL de eerstel-ingen der weder op-
luikende Vrijheid in ons vaderland! (... ).
Behoudt en beschermt dezeLve tegen aIle verraad van binnen
en tegen a1le geweld van buiten; geniet rer altijd de
heerlijkste vrugten van, en levert haar ongeschonden aan
uwe nakomel-ingschap over ! I .
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(bron: toespraak van Coert Lambert Beyma, lid van het
'Comité Révolutionnaire Batave' d.d. 3 maart 1793, op één
van de kiesbijeenkomsten)

17952

De eerste vergaderingen van het eerste wettige provinciale
bestuur van (Noord-)Brabant vonden in de beginmaanden van
het jaar 1796 plaats in Breda.
Dit bestuur van tRepresentanten van het volk van Bataafsch
Braband' was na samenkomst op het stadhuis op 31 december
1795 tijdens een plechtige zl-LL:,ng in de Grote Kerk te Breda
geÍnstalleerd als opvolger van de in 1795 ontstane ver-
gadering van provisionele representanten.

ro Gy in wiens gedugte hand
Het lot berust der Stervellngen
Die Volken voerd in gloriestand.
En Volken doet de handen wringen,
Rigt GV, bepaald in gunst ons 1ot,
o Groote God!

Na eeuwen sl-aafs in tt juk te gaan,
Na eeuwen klaagetrr jamren, zugten,
Gloort eindelyk onze Vryheid aan,
En biedt ons haare ryke vrugten,
Dat ons dit heil tot deugden wekkr,
Ten zegen strekkr !

Geef kragten waar dat kragt ontbreekt!
Geeft ligt by vaale schemerlingen?
Zou, daar de hand zyn boei verbreekt,
t L Vooroordeel nog de harten dwingen?
Maakt Gy en hand en harten vryr
Van Slaverny!

Zo klinks ons danklied in heb rond!
Zo doet de vreugd de harten gloeijen!
Zo zegenL e1k den Morgenstondt,
Waar op de Vryheid aan mogt spoeijen!
En Braband smaakt voor rt eerst geluk,
Na aI zyn druk!r

(bron: toespraak van
Representanten in de

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 13
samengesteld door Anneke Oomes-van den Berg

foto's Jan Brosens

JANUAR] 1 996

15

15

Projektgroep bouwlocatie IJpelaar Zuid-oost
gaat op fletsbezoek b1J De groene buffer.
In deze hoek moeten 200 woningen gebouwd gaan
worden.
Harrie Franken verzamelaar van Brabantse
liedjes, treedt op voor Paulus.
Bankoverval- in Gal_der, de Bredase dader
wordt in Antwerpen epgepakt.
UVV wint Ulvenhouts quizkampioenschap en
laat 18 verenigingen achter zidn.
Jan Nelemans en Sjaan Gosens(Bavel') zijn 50jaar getrouwd.

iB

19

24

Pieter Vreede namens de
Grote Kerk, 31 december

Provisionele
1795)

45

I{RONIEI{ UIT HETa LAND VAN PAULUS
a

I

28 Schatten bii Paulus.
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MAAR T

11

14

15

Jan van der Westerlaken verzorgL een Leztng
over molens bfi Paulus.
Leden van de vaste kamercommissie maken een
rondrit door het herindelingsgebied.
Frans Ruys geridderd.

Dr.Sluijters viert 25 jarig jubileum en bledt
de gemeenschap een standbeeld aan.
Er wordt een start gemaakt met de restauratie
van de kerkgeboul^Ien in Ulvenhout, Galder en
Strijbeek.

Paashaas verstopt eieren voor Ulvenhoutse
jeugd.
7de Bavels Truck Convooi voor verstandelijk
en lichamelijk gehandicapten.
Jaan en Plet van Gi-nneken-Verschueren (Oe

Donk) 65 jaar getrouwd.

o Burgemeester Bar ouerhandigt pastoor Riemslag de penning
uan Nieuw-Ginneken. Foro DE srEM/JoHAN vAN GURP

Erelegpenning voor Pastor Riemslag op Tiste
verjaardag, voor de grofe verdiensten voor
Bavel. '

Hofkapel De Spijkers bestaat 30 jaar.

Bibliotheek Bavel bestaat 25 jaar.
Drn Dikke Bruine (Piet de Weerd) opent de ten-
toonstelling ttDuiven houden als hobbytt in
Paul-us t Museum.
I'Iil-1em van Hoof (Huize de Donk) ontvangt het mo-
bi1 isatie-oorlogskruis .

Herman Polman ontvangt de Bosratiaon.
In drj-e kerkdorpen wordt weer uitgebreld carna-
val gevierd.
Eerste steen wordt gelegd voor het Sociaal Cul-
tureel- Centrum Bave1 dat gehuisvest wordt in het
voormalige klooster.

20

APRIL

6

20

23

t
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Kees Goos en Riet Sweep(Ulvenhout) 50 jaar ge-
trouwd.
Leerllngen basisschool de Toermalijn(Bavel)
adopteren oorlogsmonument.
Bavels Spektakel voor de 44 ste keer gehouden

Sjef Coppens ontvangt Ereburgerschap van onze
gemeente ter gelegenheÍd van ztjn 40-jarig
ambtsjubileum.
50 jarige bruiloft voor Janneke en Dien Maas-
van Aert.
Pastor Melsen(De Donk) viert 60 jarig priester-
jubileum.
20 ste rBavel anno 1920t is rn groot succes.

MEI

1

1

1g

JUN]

1

3

9

23

26 Llntjesregen nieuwe stiit;
in Nieuw-Ginneken: I4aaike

slechts één Ridder
Ruys-Colsen.

Ton Idijgaards ontvangt bfj
dirigent van St.Caecilia de
ziTver.

zijn afscheld als
eremedaille 1n

2T
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KOTLEKTIE
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PAUTUS I MUSEUM 103

In de afgelopen periode ontvingen
museum.
We kunnen de giften onderbrengen
kollekties.

Bib] iotheek

we veLe zaken voor ons

in de volgende deel-

boek rfTussen Windvaan en Koepeltt - ttuit grootmoeders tj-jd.

Café
ent<ef e oude f lessen oude flesopener - bierfl-es: ttBrabant
200il.

Curiosa
?offit5e bromfietsplaatje 1gg5 Belgisch fiets-
plaatjes 1984-1985 en 1986 4 antieke brilIen.

Devotiona]1a
@e godspenning - Mariabeeldje.

Foto-archief
M o.a. grote foto melkfabriek, St.Lauren-
tius te Ulvenhout.

Kap pe r
scheermes haarspeld.

Ke uken
pffiumkan.

Kl- ed i ng
omslagdoek - kussensloop voor kinderbedje etalagepop -
doosje mangelknopen doopsprei doosje boordbaleinen
en manchetsknopen.

KoninkLijk Huis
bord met wapens Nassau-bord Je Maint,iendrai foto I^Iil-
helmina - foto Juliana en Bernhard Oranje album - 100
dagen Beatrix - wandbord Wilhelmina - 2 wandtegels li-
monadeglas Beatrix-Cl-aus .

OUDE HUISMIDDELTJES 1
verteld door Hans de Brouwer

BLOEDBLEINEN
Bij het straatmaken kwam je met je vingers
twee stoepbanden terecht.
Een blauwe nagel of een bloedblein was het
hle wrevén dan over de plaats waar de blein
men en bleven lang wrijven. Er vormde zich
Het werd wel blauw

GEEN PLASTIC
Ons vader had eens s1a gezaaid.
0m te voorkomen dat de vogels
haalde ik bij de Boerenbond een
Wa-doe-de-nou zei ons vader.
bíeg die nieuwerwetse rommel.
In de schuur liggen nog wel een
Die maak je flink nat en leg
grond.
Je zult het niet geloven ,maar
slaplantjes aI boven de grond.
De vogels hadden geen kans gekregen.

I\4AAGZUUR
Bij het stratenmaken stond je lang voorover.
AIs je zomers veel koffie en thee dronk,kreeg je door het
voorover staan last van maagzuur.
l.Ie pakten dan een kluit zwart zand van de akker en braken
die open.
Het binnenste zand aten !{e op.
Een flinke slok water, thee of koffie er achter.
Weg maagzuur.

hIINTERVOETEN I
AIs wij wintervoeten hadden piesten we in de piespot
gingen met onze voeten in de urine zitten.
Met natte voeten in de sokken
bíeg gingen de wintervoeten

WINTERVOETEN II
Rotte eikenbladeren koken.
In de nog warme massa met je wintervoeten
Het helpt geweldig

we1 eens tussen

resultaat.
(blaar) zou ko-

dan geen bIaar.

het zaad zouden oppikken
stuk plastic.

paar juten zakken.
je over het gezaaide stuk

na enkele dagen stonden de
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Loodgieter
baco schroefsl-eutel- gasbrander met sofdeerbout.

Oudheldkamer
petro1eumkachet.

Rellgieuze Bibliotheek
11 kerkboeken 14 gebedenboekjes.

Religieuze Kleding
zwarLe bonnet.

School
wereldatlas.

Smederij
blaasbalg - oliekan.

T imme rman
boororslag - handzaag -

Uni-formen
paar beenkappen.

Wereldoorlog II

-

proclamatie Eisenhower

Wlnkel van Sinkel

blokschaaf schrljfhaak.

diverse dozen en btikjes doosje met klosjes natuurzijde
melkflescapsule Ulvenhout sigarettendoosje.

de schenkers h/aren flw, dhr of familie:

J.de Bont, M.de Bruln, J.van Dorst, S.Dufraing, C.Ge1ok,
KTS Breda, C.Leijten, C.Meeren, C.van Schendel, J-Snep-
vangers, J.SLoop, N.Telrlinck-Krens, J.van Velzen, J-Ver-
meeren, C. de Vrles.

UITSPRAAK 103

Uit een grafrede leidt men gewoonlijk af
hoe de overledene had moeten zijn.

.BRIEVEN VAN PAULUS

ls het lnformatleblad voor de l"eden van de heemkundekringrrPaulus van Daesdonckrr.
Het staat internationaal, geregistreerd onder ISSN-OI66-0438. Het verschijnt
vlJf maaJ. per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kl-elne
blJzonderheden en saillante detail-s ult de geschledenls van de vroegere Heer-
l'lJkheld Glnneken en Bave1, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-
0lnneken.

Rcdaktle
Rcdaktle adres
0mslagtekenlng
Lay-ou t

§okretariaat
Bankrekenlng
0lrorekenlng

Do heemkundekring rrPauLus van Daesdonck'r werd opgerlcht 3 aprl1 1975 en konink-
1lJkerkenda1sver@r1975.Deveren181ng1singeschreven
blJ de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

: C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
: Craenl-aen 18, 4851 TK UlvenhouL, 076-5612742
: Ir. B,Dusseldorp
: C.J.M. Leljten

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bave1, 0161-433488
r 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
: 37.13.311 t.n.v. PauLus van Daesdonck

bonkaarten.

Lcdenadministratie
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

MUSEUM

Dc heemkundekrlng heeft een eigen heemkundig museum op het adres Pennendijk 1.
Hct museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke
woensdagriddag van'14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voon
tlc kol1ekt1e gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.
Hct museum is ondergebracht in de Stichtlng PaulusrMuseum (S 10.49,79)

FESTU U R

rl.C.van der Westerl-aken
C.J.M. Lei.jten
rl . A. van Dorst
W.A. Langen
H.J.M. Meeren
A,P.J.M. Luljten
J.A.M. Grauwmans
A.M.M. Verkooljen

PUBLICAT]ES

voorzitter 1996
vlce-voorzitter 1994
secretaris 1994
2e secretaris 1995
penningmeesten:' 1995
2e penningmeester 1996
technisch coördinator 1995
medew.Gal-der/Strijbeek 1996

1975 Monumentenboekje
.l977 Mo1en ttDe Korenbloemt'
1977 130 Jaar Mariaschool
1978 Korenmolen rrDe Hooptt
1979 Drle eeullen kerk 1n Ulvenhout
1 980 Van Ginneken tot Nleuw-Ginneken
1981 Drlekwarteeuw Constantia
1 982 Davld Tomklns
1983 100 Jaar school Gal,der
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1984 Carnaval in Oud en Nleuw-Glnneken
1985 Blbllografle I
1985 Tussen llltte Wolk en Annevlfle (]e dr.)
1986 Wandelen 1n StrlJbeek
1987 Kenken in Bavel
1987 lJandelen ln Ulvenhout (Callot)
1990 Het Mastbos en het werk van houtvester

van Schermbeek
1994 De Glnnekensche Tramweg MaaischapplJ
1994 Tussen tllite WoIk en Annevllle (4e dr.)
1994 Blbllografle II
1996 Veldnamen 26 (Index)
1996 GemaalllJst 1795

LIDMAATSCHA P

Het verenlglngsJaar van de heemkundekrlng loopt van 1 september tot 31 augustus.
Naast dlverse heemactlvlteiten, 1ezlngen, bentoonsielllngen en excursles geeft
cle krlng het tljdschrift ttBrieven van Paulusrr ult. Het lldmaatschap van de Krlng
geldt voor het gehele gezln en bedraagt voor het verenlglngsjaar 1996-1997
, 30,- per Jaar.

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Wester.faken
C.J.M. Leijten
H . J . Dlrven , K . A . H . W. Leenders e . a.
Dr.J.L.M. de Lepper
H. J.Dirven, J. C.v.d.Westerlaken
J.C. en H.v.d.Westerlaken
Drs.H.J.C. Verhoeven (8.v. P.39 )

A.M.M.Verkooljen e.a. (B.v.P.44)
fr. Chr. Bulks
Brleven van Paulus (46)
Marlëtte BeugeJ.s en C.Leljten(B.v.P.55)
J.M.E.M, Jespers (ultverkocht)
J.M.E.M. Jespers en Drs. H.Verhoeven
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir.W.J. Bonekanp, M.P.C. Scheepers

A.J. Splerlngs
P.v.d.Ven e.a.
J.M.E.M. Jespers
C.J.M. Leljten (8.v.P.101 )

Ir.Chr.Bu1ks, J.Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen

L


