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Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Brandweer van Nieuw-Ginneken effectief met zijn werk begon.
Een groep, die nog steeds functioneert, nu als Brandweer Breda,
post Ulvenhout. Paulus wijdt aandacht aan dit jubileum met een
tentoonstelling in ons museum vanaf zondag 3 september.
De paters van Bavel vierên hun negentigjarig verblijf in Bavel.
Paulus wijdt daar een boekje aan vol historie en beleving.
Alle leden van Paulus krijgen rond 15 september het boekje
thuisgestuurd maar missen dan de Brieven nummer 161.
Wist u dat met de stenen van een kapel in Baarle de kerk van
Ginneken gerestaureerd is ? Ad Jansen verhaalt er over.
Adriaan van Beek vertelt over de Engel van de Bie berg.
De _tentoonstelling van Constantia was een groot succes. Zo ook
het jubileumjaar van deze eeuweling .
Paulus maakte een zeer succesvolle en drukbezochte excursie
naar Hoogstraten, twee weken nadat de lintjesregen ook Paulus
weer had bezocht.
We beleven een warme zomer en genieten daarvan. Maar het
najaar nadert weer ras. Paulus presenteert zijn programma voor
dit najaar met ook een jaarvergadering.
Een aflevering van de Brieven van Paulus met weer veel
interessant nieuws en zeker de aandacht voor twee
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up dezelfde dag wordt op een feestelijke manier het jubileumboek "90 jaar paters Bavel" aangeboden. U leest meer hierover
in deze uitgave.

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Gelukkig komen er steeds meer groepen naar ons museum. Het
zijn niet alleen lagere schoolklassen maar ook andere geïnteresseerden die hun familie of vrienden willen verrassen met herinneringen uit het verleden van ons heem. Wilt u dat ook, bel dan
even met Kees (076-561.27.42).

15 augustus 2006
Beste leden van Paulus van Daesdonck
Het was in velerlei opzichten een prachtige dag in Hoogstraten.
De zon scheen op 13 mei, er waren zestig leden aanwezig en de
bezoeken aan stadhuis en kerk waren interessant. We bezitten
een historisch rijke buurgemeente. Dat blijkt niet alleen aan de
locaties die wij bezocht hebben maar ook aan het begijnhof en
de schitterende panden aan de Vrijheid. De enthousiaste en
deskundige gidsen hebben ervoor gezorgd dat wij een mooie
middag hebben beleefd die voor sommige onder ons een vervolg
kreeg op de terrasjes.
Op 30 juni is de tentoonstelling "100 jaar Constantia" in ons museum gesloten; een succesvolle tentoonstelling.
Vooral op tweede paasdag, de dag waarop Constantia samen
met het gemengd koor Ulvenhout die indrukwekkende mis in de
Laurentiuskerk verzorgde, was het gezellig druk en kon je merken dat dit soort tentoonstellingen met foto's waarop zo veel van
vroeger te herkennen valt, zorgt voor leuke herinneringen en
gesprekken. "Ons museum is een plaats waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten; wij vervullen
een sociale functie", zegt onze conservator Kees Leijten altijd. Hij
heeft gelijk.
Ook van de volgende tentoonstelling, "25 jaar brandweer NieuwGinneken en de tijd daarvoor'', verwachten we veel. De opening
is op 3 september.

Het programma dat wij u aanbieden voor 2006-2007 is rond. In
de agenda kunt u daar alles over lezen.
Tot slot nog dit. Als u belangstelling hebt om deel uit te maken
van een van onze commissies, dan kunt u zich daar te allen tijde
voor opgeven. Wij stellen het zeer op prijs als onze leden actief
deelnemen aan de werkzaamheden van onze heemkundekring.
Op de jaarvergadering in oktober hoort u hier meer over.
Ik wens u een mooie ZOrQer toe en zeker ook veel leesplezier
met Brieven van Paulus 160.
Toon van Miert (voorzitter)

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid
nemen van enkele van onze leden.
28/04 Toon van Gestel
Kerkstraat 7 Bavel
61jr
22/05 Karel Suijkerbuijk
Haardries 5 Bavel
60 jr
23/05 E.Heestermans-Boeren Slotlaan 15 Ulvenhout
93jr
30/05 Jos Hoogeslag
Vinkenbos 12 Ulvenhout
74jr
Dat zij mogen rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift.
Rouwbrief en bidprentje worden aan onze collectie toegevoegd.
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AGENDA 2006 (139)

31e JAARVERGADERING

augustus
01-31 museum gesloten

Op maandag 16 oktober 2006 houdt onze heemkundekring zijn
een en dertigste algemene ledenvergadering in
zaal Bruininks Aanvang 20.15 uur

september
01
opening van het 32° verenigingsjaar
03
90 jaar paters van Bavel.
Feestelijke viering met aanbieding van het jubileumboek
03
Opening tentoonstelling
"25 jaar brandweer Nw-Ginneken en de tijd daarvoor"
06
Paulus' Museum bestaat 20 jaar
15
Alle leden van Paulus ontvangen het jubileumboek van
de "Paters van Bavel " in plaats van BvP161 op 15 okt.
18
lezing door dr Karel Leenders:
"Verdronken Dorpen in West-Brabant"
zaal Harmonie Dorpstraat 55 Ulvenhout aanvang 20.15
oktober
01
museum open
15
geen Brieven van Paulus ( zie 15 september)
16
20.15 uur 31e jaarvergadering in zaal Bruininks te Bavel.
Na de Pauze vertelt ons lid Johan van der Aa u meer
over de monumenten in onze omgeving
november
05
museum open
20
lezing dr .Van Laere in zaal De Harmonie in Ulvenhout
Dorpstraat 55 ; aanvang 20.15 uur

wijzigingen voorbehouden

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e zondag van de maand 14-16 uur
elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus

AGENDA
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen
2 Notulen van de 30° algemene ledenvergadering van 13-092005 gepubliceerd in B.v.P.156 pagina 19-22.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie ( Joke van Baal en Toon van
Arendonk)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het
verenigingsjaar 2006-2007. Joke van Baal treedt af.
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 2006-2.007.
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden
volgens rooster af de heren Jan van Dorst en Jos Verschuren.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur draagt Louis Vriens (Galder) voor als nieuw
bestuurslid
·
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk 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 aanvaarden.
9 Contributieverhoging: Het bestuur stelt voor de contributie met
ingang van 1 september 2007 te verhogen tot 17 euro.
De penningmeester zal het voorstel toelichten
10 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar
11 Rondvraag
12 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21. 00 uur.
Na de pauze met het Brabantse worstenbrood, zal ons lid Johan
van der Aa u meer vertellen over restaureren van Monumenten.
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LEZINGEN NAJAAR 2006

LINTJESREGEN OOK BIJ PAULUS
door Kees Leijten

18/09
VERDRONKEN DORPEN IN WEST BRABANT
Zeeland is beroemd om zijn vele verdronken dorpen. Men telt er
meer dan honderd. Ook in de Biesbosch alleen al zouden er 72
dorpen ten onder gegaan zijn. Als je 's nachts stil bent en de
wind is gaan liggen, zou je de klokken nog horen luiden ...
De Biesbosch hoort grotendeels tot Noord-Brabant. Ook in de
Noord-Brabantse Noordwesthoek en langs de Hoge rand van
Bergen op Zoom tot bij Antwerpen zijn er verdronken dorpen.
Het is overigens beter om van verdronken oorden te spreken,
want het gaat naast dorpen ook om gebieden met verspreide
bewoning, kastelen, kloosters, moerdijken en zoutziedersoorden.
In de loop van 2005 en 2006 is er nieuw onderzoek verricht naar
al deze plaatsen en daarvan vertelt dr Karel Leenders ons meer
Maandag 18 september Zaal de Harmonie Ulvenhout. 20.15 u.

16/10 MONUMENTEN IN ONS HEEM
Na de jaarvergadering zal ons lid Johan van der Aa,
restauratiearchitect , u meer vertellen over de restauratie van
een aantal panden in ons heem:
Lindenhuis en Pekhoeve in Ulvenhout
Galderseweg 13 in Galder
Seminarieweg 2/4 in Bavel
16 oktober Zaal Bruininks in Bavel.
Na de jaarvergadering van 20.15 uur.

20/11 DRIEK , ZIJN GEBED EN ZIJN GEBOER
Huisarts Van Laere uit Liempde heeft in zijn praktijk vele verhalen gehoord en veel ouderen gesproken.
Deze lezing met dia's gaat over de wijze van leven,wonen, werken geloven en denken van een boer aan het begin van de vorige eeuw.
Maandag 20 november in zaal De Harmonie te Ulvenhout.
Aanvang 20.15 uur.

Jan Pijpers

Toon van Miert

Ook dit jaar is de Lintjesregen niet ongemerkt aan Paulus voorbijgegaan. Twee van onze promin_ente leden werden beiden benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau.
TOON VAN MIERT, de huidige voorzitter van onze kring beweegt zich al vele jaren in de culturele wereld van Ginneken en
Nieuw-Ginneken. In 1971, 1972 en 1973 was hij tijdens carnaval
Baron van Ginneken onder de welluidende naam van: Baron Antoine Henri de la Mièrte Ie Dernièrre du Moment.
Toon, ·geboren Ginnekenaar, was tot zijn pensionering leraar
Nederlands, het laatst op het NHTV te Breda. Hij is voorzitter van
de Johan Diepstratenstichting, promotor van het literaire café in
Ginneken, bestuurslid van harmonie Concordia en van het Sacrament van de Niervaart. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de
heemkundekring Paulus van Daesdonck.
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JAN PIJPERS. Onderwijsman in hart en nieren. Jan is daarnaast
de secretaris van harmonie Constantia en de drijvende kracht
achter de viering van de eeuwfeesten,
Het schitterende jubileumboek heeft Jan als belangrijk medewerker vele uren gekost. Hij was de verzamelaar van de foto's.
Ook de tentoonstelling in het museum van Paulus heeft duidelijk
de hand van Jan, vooral de teksten bij de foto's.
Tot zijn afscheid uit het onderwijs was hij leraar economie aan
mavo Ginneken, nu Florijn-mavo. Hij was er ook een ijverige
dekaan.
Jan was vanaf de oprichting (1971) tot aan het einde (2002)
bestuurslid van de Centrale Antennestichting in Ulvenhout
Jan en Toon hebben de onderscheiding verdiend.
De gelukwensen van Paulus.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 148
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 85
Juli-Hooimaand-Dondermaand
Regen op Sinte Margriet (20/7)
Zes weken boerenverdriet
Augustus-Warmtemaand-Onweersmaand
Half augustus zonneschijn
Verschaft de boer een goed vat wijn
September-Herfstmaand-Fruitmaand
Is 't schoon met Sint Gie (1/9)
Het blijft zo tot Sint Michiel 29/9)
Oktober-Wijmaand-Zaaimaand
Als Simon en Judas komen (28/10)
Begint men de winter te schromen
November-Slachtmaand-Jachtmaand
Siint Andries staat op en vriest (30/11)
En laat niet af voor lichtmisdag (2/2)

PAULUS BEZOEKT HOOGSTRATEN
Sint-Katharinakerk en stadhuis juweeltjes
door Anneke Oomes
Op zaterdagmiddag 13 mei jl. trokken maar liefst 60 Paulusleden
naar Hoogstraten om daar met gidsen de Sint Katharinakerk en
het stadhuis te bezoeken. Verdeeld over drie groepen werden de
belangstellenden langs de vele prachtige · gebrandschilderde
ramen, de mooie schilderijen en de indrukwekkende houtsnijwerken gevoerd. De gidsen vertelden ons aan de hand van wat
we in kerk konden zien over kunstgeschiedenis én over de
geschiedenis van Hoogstraten die zeer nauw verbonden is met
de familie de Lalaing. Het is aan die familie te danken dat
Hoogstraten over de prachtige bakstenen kerk en het in identieke stijl opgetrokken stadhuis kan beschikken.
Voor de meeste Paulusleden kwam dit verhaal bekend voor
omdat Toon van Miert hierover reeds had verteld tijdens de
lezing over Hoogstraten twee maanden eerder.
baken
De 105 meter hoge toren van de Sint-Katharinakerk is niet alleen
prachtig om te zien maar is ook altijd erg belangrijk geweest voor
de landmeetkunde en de cartog·rafen. Hoge gebouwen waren
goede ijkpunten en bovendien kon men vanaf die toren de wijde
omtrek uitgebreid bekijken en er berekeningen op los laten.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de kerk dan ook gebruikt
door de Duitsers als uitkijkpunt. Helaas heeft de kerk de oorlog
niet ongeschonden overleefd. Aan het einde van WO Il werd de
kerk grotendeels verwoest door de terugtrekkende troepen.
De toren nam in haar val ook het stadhuis mee. Gelukkig heeft
men beide monumenten na de oorlog weer in oude glorie hersteld. De buitenkant is weer opgebouwd en de ramen en
kunstwerken konden na jaren te zijn ondergebracht in een veilige
kelder weer teruggeplaatst worden.
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kijken is niet hetzelfde als zien
Iedereen is ongetwijfeld al eens in Hoogstraten geweest en heeft
daarbij wellicht ook al eens een bezoek gebracht aan de kerk.
Het bezoek dat we nu mochten brengen onder leiding van zeer
deskundige gidsen zal voor velen echter een openbaring zijn
geweest. Je wordt gewezen op zulke prachtige details waaraan
je normaal gesproken zomaar voorbij gaat. Een kasteeltje in één
van de gebrandschilderde ramen, een grapje in de uit hout gesneden banken, een wapenschildje hoog boven je hoofd ... ... .. .
Mocht u er niet bij zijn geweest deze 13de mei, dan moet u echt
eens zelf gaan kijken en gaan zien. U kunt gebruik maken van
toeristische informatie van de kerk zelf of het VW.
Om het stadhuis te bezoeken, zult u meer moeite moeten doen,
dat is namelijk niet altijd voor iedereen toegankelijk.

vol aandacht voor de gidsen
foto's Anneke Oomes

de laatste instructies van de voorzitter
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KINDERNAMEN
Elk jong koppel dat kinderen wil, staat ervoor. Hoe gaan we hem
of haar noemen? Een moeilijk beslissing want je kind zal die
naam heel zijn of haar leven meedragen. Iedereen heeft dan ook
zijn eigen mening over kindernamen. Sommigen houden van
klassieke namen, sommigen zoeken dan weer de meeste
vreemde naam die ze kunnen vinden, weer andere noemen hun
kind naar beroemdheden.
De huidige tendens in de provincie Antwerpen lijkt meer klassiek
te zijn. De meest gebruikte jongensnamen voor 2005 zijn Kobe,
Milan, Seppe, Quinten en Senne. Voor meisjes zijn het Emma,
Marie, Julie, Lotte en Luna.
Voor wie graag een klassieke naam heeft, maar toch wel een
unieke naam, kunnen we wel enkele suggesties doen. We
hebben eens nagekeken hoe de mensen vroeger in Hoogstraten
hun kinderen noemden. En u dacht dat men nu soms vreemde
namen koos?
Wat dacht U van Egidia, Aleyt, Ammelberga of Hylewijghe?
Allemaal meisjesnamen uit de 14e en 15e eeuw. In de 16e eeuw
komen we een Thonia, Lysken, Heilwig, Josyn, Apollonia en een
T ruiken tegen.
De meest voorkomende namen waren toen toch wel Anna of
Joanna, Elisabeth en Maria. Kortom de huidige An, Els en Marie.
U kent er zo wel een half dozijn.
Voor de jongensnamen komen we in de 17e eeuwse doopregisters van Hoogstraten een Dionisius, Egidius, Melchior en Lambertus tegen. De meeste populaire namen waren Cornelius, Joannes, Petrus, Jacobus en Adrianus.
Voor wie een originele oude naam wit kiezen voor zijn kind, kan
eens kijken op de historische website
Onder de rubriek genealogie staan er meer dan genoeg!
Gelezen in CENTRIHO dd december 2005

LAATSTE STEEN GELEGD BIJ

SINT JACOBSKAPEL
door Jeanny Wouters
Met het in de straat kloppen van de laatste steen werden de
werkzaamheden rondom de Sint Jacobskapel in Galder op
donderdag 1 juni officieel afgesloten.
De afgelopen maanden is er druk gewerkt dÓor heel veel vrijwilligers, om het buitenterrein op te knappen. "Een prachtig project"
aldus projectcoördinator Jos Verschuren . Het versleten asfalt
werd vervangen door authentieke klinkerverharding.
De oude hoge beukenhaag was versleten en is vervangen door
nieuwe, lagere beplanting waardoor de kapel beter in het zicht is
gekomen. Er is een fietsenstalling aangelegd en een toiletvoorziening die toegankelijk is voor minder validen.
Voorzieningen voor het aanlichten van de kapel liggen in het verschiet.
Op donderdag 1 juni was "de gehele geestelijke en wereldlijke
top aanwezig" aldus Kees Leijten, voorzitter van de Stichting
Restauratie Kerkgebouwen , om getuige te zijn van de afsluiting
van dit grootse project. Groots, niet in financiële zin , maar groots
in de zin van donaties en inzet van vrijwilligers.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van het parochiebestuur,
gemeente Alphen-Chaam, stichting Restauratie Kerkgebouwen,
de kosteres, het pastoraal team, de kapelraad, de heemkundekring , de overburen (familie Bijl) die hielpen als vrijwilligers en
onder andere zorgden voor koffie, en, het allerbelangrijkste, heel
veel vrijwilligers die hier heel hard gewerkt hebben.
1468
De Sint Jacobskapel in Galder dateert al van 1468, dan wordt zij
voor het eerst genoemd in oude geschriften als 'eeuwiger capellanie'. In 1517 werd de kapel uitgebreid en in 1553 kwam er een
luidklok te hangen in de toren bij de kapel.
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Diezelfde klok hangt er nu nog! Na de tachtigjarige oorlog raakte
de kapel in onbruik voor de katholieke eredienst en werd in beslag genomen door de Hervormde Kerk van Ginneken.
Katholieken uit Galder gingen ter kerke in het naburige MeerselDreef. 150 Jaar stond de kapel leeg, maar werd wel onderhouden. Toen de kerk weer in bezit kwam van de Roomse gemeente
werd deze omgebouwd tot schoolhuis om er katholiek onderwijs
te kunnen geven; in 1824 werd er een onderwijzerswoning met
klaslokaal van gemaakt. In 1884 kon de kapel weer gebruikt
worden als Godshuis, maar hier werd zelden gebruik van gemaakt. Buurtgenoten kwamen er aan het begin van de vorige
eeuw samen om te bidden voor overledenen uit hun midden. Pas
in de Eerste Wereldoorlog, toen de grens met België was gesloten, kreeg de kapel weer zijn volledige kerkfunctie voor Galder.

De stichting heeft als doel de parochie te ondersteunen bij de
zorg voor de monumentale gebouwen maar behoort niet tot de
parochie
De Stichting onderhoudt goede contacten met het parochiebestuur maar is daar onafhankelijk van, wat als groot voordeel
heeft dat ook niet parochianen voor donaties zorgen, aldus de
voorzitter van deze stichting.
De stichting heeft 1200 wisselende donateurs. Vorig jaar werd
bijvoorbeeld de restauratie van de kerkramen van Laurentiuskerk
in Ulvenhout mede door de stichting bekostigd.

In 1934 werden restauratieplannen uitgevoerd en kreeg de kapel
haar huidige vorm. In 1972 en 1979 vonden nog restauraties
plaats, inspelend op de moderne gebruikseisen.
De kapel is nog steeds de kerk waarin de Galderse gemeenschap haar erediensten houdt. Verder is de kapel zeer in trek als
trouw- en doopkapel, en voor vieringen in kleine kring. De laatste
jaren is ook de functie als vertrekpunt voor pelgrims die naar
Santiago de Compostella reizen toegenomen. De Heilige Jacobus wordt daar, net als in Galder, vereerd. Pelgrims brengen er
vaak hun schelpen naar terug.
mooiste
Kees Leijten noemde deze kapel een groot monument, het mooiste monument van de voormalige gemeente Nieuw Ginneken en
eerder Ginneken en Bavel.
"De kapel is nog steeds in volle glorie aanwezig, dankzij veel
inspanningen. We moeten zorgen dat dat zo blijft."
Daartoe werd tien jaar geleden de stichting Restauratie Kerkgebouwen opgericht voor de kerken en kapellen in de Laurentiusparochie van Ulvenhout.
Daartoe behoren ook Galder en Strijbeek.

Hier in Galder is niets aan het gebouw veranderd; enkele jaren
geleden werden zowel hier als in Strijbeek de deuren van de
kapel vervangen. "We vonden dat de kerk meer luister moest
hebben. De kerk is gerestaureerd in de zin van uitstraling." Door
de hoge haag weg te halen is de kapel meer in het zicht gekomen. De opknapbeurt van de buitenplaats heeft in totaal ongeveer 15.000 euro gekost. Waar men ook voor gezorgd heeft is
een bord met informatie, uitleg over het monument en de
betekenis ervan voor de gemeenschap.
lelijk
De vice-voorzitter van het parochiebestuur, Huub Kokshoorn,
kreeg van pastoor Wiel Wiertz de eer de laatste steen te leggen.
Hij vertelde over de oude situatie: "het was een negatieve vlag
op een modderschuit. De toegangsweg was zo lelijk, die wilde je
nog niet bij een sloopbedrijf hebben. Alle stijlen lantaarnpalen
waren er bij elkaar gezet. De totaalaanblik is nu veel mooier!"
De gemeente Alphen-Chaam heeft alle medewerking toegezegd,
maar de potjes met geld waren leeg. "We hebben hier een
moeilijk project gerealiseerd met weinig geld, en daarom is het
zo knap wat hier gebeurd is onder aanvoering van Jos en Cor."
De vice voorzitter eindigde zijn betoog dan ook, mede namens
het pastoraal team, met het bedanken van de vrijwilligers die hier
iets heel moois gerealiseerd hebben.
Jos Verschuren vertelt na afloop van de officiële gebeurtenis nog
hoe betrokken de vrijwilligers waren. "Het is een project gedragen door de gemeenschap hier.

281

280
Het ging van mond-tot-mond. Via de kapelraad vroegen we
vrijwilligers. Er is echt een wij gevoel ontstaan, heel spontaan."
Voor de toekomst wil men vooral doorgaan de kapellen en kerk
in de parochie en hun omgeving leefbaar te houden.
Het aanlich-ten van de Sint-Jacobskapel is het eerstvolgende
project in Galder.
Na afloop van de officiële gebeurtenis aan de kapel was er een
gezellig welverdiend drankje voor de vrijwilligers.

foto:
Onder toeziend oog
van heel veel
vrijwilligers legde
vice-voorz.itter
Huub Kokshoom
de laatste steen
in de toegangsweg
tot parkeerplaats,
fietsenstalling en
toiletgebouw bij de
Sint Jacobskapel
in Galder.
(foto Anneke Oomes)

BEELDEN IN DE BUURT 26

DE BAZUINENGEL OP DE BIEBERG
door Adriaan van Beek
Onder de titel Beelden in de Buurt laten we u kennis maken met
beelden en andere sierende elementen uit het werkgebied van
Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en voor (cultuurhistorische) achtergronden. Een Bazuinengel bij de Bieberg staat
centraal in no. 26 van deze serie. Uw opmerkingen en suggesties blijven uiteraard van harte welkom.
Bieberg
In het begin van de twintigste eeuw begint het kerkhof rond de
(oude) Laurentiuskerk in het Ginneken vol te raken. Ter plekke
zijn geen uitbreidingsmogelijkheden en de hervormde gemeente
moet noodgedwongen gaan omzien naar mogelijkheden elders
om gemeenteleden een laatste rustplaats te bieden.
In 1919 slaagt de kerkvoogdij er in land aan te kopen aan de
zuidkant van het dorp, het zogenaamde Biebergboschje.
Het net iets meer dan één hectare groot stukje grond verwisselt
voor f 2.850,90 van eigenaar.
De begraafplaats wordt parkachtig aangelegd en er komt een
doodgraverswoning, een kapel/aûla en een toegangspoort. Het
duurt ruim tien jaar voor aanleg en inrichting afgerond zijn en de
nieuwe begraafplaats in gebruik genomen kan worden.
Op woensdag 2 juli 1930 vindt de eerste teraardebestelling
plaats. Dominee ter Haar Romeny spreekt enkele gloedvolle
woorden tot de achtergebleven man en kinderen en de heer
Prins legt namens de kerkelijke gemeente een bloemstuk op de
baar.
In 1937 wordt de oppervlakte verdubbeld, door de aankoop van
een aangrenzend stuk land (voor iets meer dan de helft van de
eerste aankoop: f 1425,- !). Na de Tweede wereldoorlog wordt
op het kerkhof een urnentuin aangelegd.
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Begin jaren zestig krijgt de buitenmuur van de aula een witte
laag en aan de zijde van de Bieberglaan wordt een imposante
metalen bazuinengel aangebracht, vervaardigd door de kunstenaar Charles Eyck.
bazuinengel Michaël
Michaël is een van de drie engelen die in de bijbel genoemd worden. Zijn naam betekent 'wie is als God'. Hij behoort, samen met
Gabriël en Rafaël, tot de aartsengelen, en wordt vaak gezien als
de eerste en de hoogste van die aartsengelen, als aanvoerder
van alle engelen. Michaël is de hemelse voorspreker en beschermer van de christenen, de hemelbewaker en zieleweger
die alle boosheid uit de hemel weert, de hemelse sleutelbewaarder en opperste generaal. Hij begeleidt de zielen van gestorvenen door de duisternis naar het licht van de hemel, naar het
paradijs.
In de beeldende kunst wordt de aartsengel Michaël vaak afgebeeld in wapenrusting, als aanvoerder van de hemelse heerscharen. Menigmaal heeft hij een weegschaal in zijn hand die
verwijst naar het laatste oordeel, het moment waarop de zielen
gewogen worden. Met een draak of een duivel onder zijn voeten
vertrapt Michaël het kwaad, het is een teken van zijn overwinning.
In de afbeelding bij de Bieberg heeft de kunstenaar gekozen
voor eenvoud. Michaël is vormgegeven in zwart gelakt metaal.
Zijn vleugels, het belangrijkste kenmerk van een engel, zijn
duidelijk herkenbaar. In zijn handen heeft hij de goudkleurige
bazuin van het laatste oordeel.
Charles Eyck
Behalve voor De Bieberg heeft de Limburgse kunstenaar Charles Eyck ook werk gemaakt voor de beide Laurentiuskerken in
het Ginneken. In beide kerken heeft hij ook de Heilige Michaël
gebruikt als thema voor zijn werk. Voor de R. K. Laurentiuskerk
ontwerpt Eyck de glas-in-lood ramen in het noordertransept. In
1963 kunnen zo eindelijk de ramen vervangen worden die in de
oorlog gesneuveld zijn.

De Bazuinengel van de Bieberg op de aula
foto's Kees Leijten
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Michaël is afgebeeld als overwinnaar na de val van de engelen
en als aartsengel die de zielen weegt.
In de Hervormde kerk dateren zijn ramen uit respectievelijk
1964, 1965, 1966 en 1969. Het oudste glas-in-lood raam, in de
zuiderkapel, gaat over de overwinning op de dood. Hier is Michaël te zien die de dood verslaat en engelen die de zielen wegen
en de bazuin van het laatste oordeel blazen.
Charles Hubert Eyck ( 1897- 1983) begint als leerling decorateur
in een Maastrichtse aardewerkfabriek. Na zijn opleiding, deels te
Rome, doet hij ervaring op in verschillende glazeniersateliers. Hij
werkt ondermeer bij Nicolas in Roermond en bij Mesterom in
Bunde. Vanaf de jaren dertig komt zijn werk tot grote bloei. Tot
zijn bekendste werken behoren zijn kruiswegstatie in beton voor
de St.Janskerk in Waalwijk (1940), het bevrijdingsraam in de
St.Janskerk in Gouda (1947), het oorlogsmonument 'Vredesmaagd' in Gemert (1947), ramen voor de Martinuskerk in Venlo
(1948) en de beeldengroep van het bevrijdingsmonument in
Maastricht (1952).
de wekker zetten ....
De heilige Michaël is schutspatroon van militairen en politie, van
weegschaal- en gewichtenmakers, van apothekers en kruidenkenners en die vieren zijn feestdag op 29 september. Ook in het
volksgeloof speelt de heilige aartsengel nog steeds een rol. Het
gezegde 'Sint Michiel steekt het licht aan, Maria Boodschap
blaast het uit' geeft prima aan in welke tijd van het jaar het licht
aan moet bij het avondeten. Als weersvoorspeller lijkt hij niet erg
betrouwbaar: 'Sinte Michiel brengt de winter onder zijn kiel' tegenover 'Michielszomer', de vaak mooie dagen aan het eind van
september.
Als je de volgende morgen vroeg uit bed moet kan de hulp van
Sint Michaël nog aardig van pas komen. Met een schietgebedje
de avond tevoren, is tijdig ontwaken een peulenschil:
Heilige engel Michaël, bewaar m'n lijf en mijne ziel, Wil mij wekken metter spoed, niet te vroeg en niet te laat, zodra de klok half
zeven slaat.
In ieder geval hoef je dan de wekker niet meer te zetten ...

CHARLOTTE-CUYPERSDREEF
afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
door Anneke Oomes

In de Brieven van Paulus nummer 158 vond u het jaaroverzicht
over 2005. Naar aanleiding van de vermelding dat de Charlotte
Cuypersdreef op 14 november jongstleden werd afgesl~~en nam
Kees van Alphen contact met me op om me erop t~ wIJzen dat
mijn berichtgeving niet helemaal juist was. Na het zien van een
oude landkaart meende. ik te kunnen concluderen dat de
Charlotte Cuypersdreef al eeuwen lang werd gebruikt en maakte
ik hiervan ook melding. In het boekje van Kees van Alphen over
100 jaar Staatsbosbeheer dat uitgegeven is door heemkundekring Paulus van Daesdonck is e~hter iets heel anders te lezen;
De Charlotte Cuypersdreef als huidige verbinding met Wolfslaar
bestond vroeger niet. Honderd meter .v~rder liep _wel een
verbindingspad. Het zwembad Wolfslaar Is m het be_gm _van de
zestiger jaren aangelegd, In mijn archi~f zat ~en A4-tJe uit 1962,
waarin de gemeente Breda vergunning knJgt van Staatsbosbeheer voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een
weg tussen de Rouppe vd Voortlaan en Wol~sla~r, voor een
vergoeding van fl. 25,00 per jaar. Deze vergunning Is van kracht
geweest tot 1994, want toen is de Charlotte Cuypersdreef,
samen met de huisdreef, Ann ad reef, Woestenbergseweg en h~t
eerste deel van de Royaaldreef door Staatsbosbeheer In
erfpacht uitgegeven aan de gemeente Nieuw-Ginneken, thans
gemeente Breda en Alphen-Chaam.
(Geschiedenis boswachterij Ulvenhoutsbos, C van Alphen 1999, blz 65)
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De weg is dan ook niet eeuwenlang, maar slechts 43 jaar
gebruikt geweest!
Het afsluiten van de dreef vloeit voort uit de door de gemeenteraad goedgekeurde toekomstvisie Wolfslaar Plus. In deze visie
wordt het zuidelijk deel van gebied Wolfslaar aangewezen als
ontwikkelingsgebied voor natuur.
In de visie wordt ook aangegeven dat natuur- en milieuvriendelijke recreatie in het gebied moet worden gestimuleerd. Door het
tegengaan van auto's in dit deel van Wolfslaar worden beide
doelstellingen gehaald.
In de afgelopen jaren hebben de gemeente en het waterschap
Brabantse Delta veel geïnvesteerd in de natuurontwikkeling rond
de Bavelse Leij. Dit gebied maakt dan ook deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Wolfslaar grenst aan het Ulvenhoutse
bos, dat Vogel- en Habitatrichtlijngebied is. Dat betekent dat er
veel bijzondere dieren voorkomen en soms zelfs dieren die op
andere plaatsen in Breda of Nederland zeldzaam zijn. Deze
dieren hebben een grotere kans te sneuvelen tegen voorruiten
(bv insecten) of onder wielen (bv egels) als de dreef in gebruik
blijft als doorgaande route. Maar nóg belangrijker is dat na afsluiting de Charlotte Cuypersdreef overdag een veel veiliger fietsroute wordt voor de jeugd die van en naar Ulvenhout en/of Breda
fietst of loopt en voor recreatieve fietsers die bijvoorbeeld één
van de vele fietsroutes door het gebied fietsen.

foto's Anneke Oomes

90 JAAR
PATERS VAN DE HEILIGE HARTEN
TE BAVEL
door Kees Leijten
Dit jaar is het negentig jaar geleden dat de paters van de Heilige
Harten zich in Bavel vestigden in het oude IJpelaar dat ze een
jaar tevoren gekocht hadden.
.
.
IJpelaar werd voor de congregatie die meerdere huizen in
Nederland bezit een heel belangrijk klooster. Vele missionarissen vertrokken vanuit Bavel naar o.a. de Cook eilanden en
Brazilië.
Zij verkondigden het geloof, maar waren ook ontwikkelings~erkers in die missiegebieden, een taak die steeds belangnJker
werd en nog steeds is.
Een van die grote mannen is de nog steeds populaire pater Eustachius van Lieshout (1890-1943), die op 15 juni van dit jaar door
Paus Benedictus XVI zalig is verklaard. Zijn graf is heden ten
dage een bedevaartsoord in Brazilië.
Helaas zullen de paters het eeuwfeest in Bavel niet halen, daar
zij zich binnen afzienbare tijd uit Bavel terug zullen trekken.
Een feestcomité onder voorzittersehap van mr Ad Mol heeft een
sobere maar feestelijke viering op touw gezet,
Het feest begint met een plechtige mis in de parochiekerk van
Bavel op zondag 3 september om 10.30 uur. Eenmaal terug in
het klooster aan de Seminarieweg zullen de paters en zusters
worden toegesproken door burgemeester Peter van der Velden,
zal hen een cadeau worden aangeboden en verschijnt er een
boekje uitgegeven door de heemkundekring Paulus van Daesdonck gewijd aan negentig jaar Paters van Bavel.
In het boekje de geschiedenis van IJpelaar vóór de komst van de
paters; de geschiedenis van 90 jaar paters in Bavel; het _ontstaan
en de geschiedenis van het Koetshuis en de paters als hd van de
gemeenschap Bavel ..
Burgemeester Peter van der Velden beschrijft het belang van de
kloosters in de burgerlijke gemeenschap.
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Een aantal Bavelaars haalt herinneringen op aan de paters. Zij
vertegenwoordigen de Oral History, het onderdeel van de
geschiedenis waaraan steeds meer belang wordt gehecht.
Het boekje van 128 pagina's verschijnt op zondag 3 september
en is te koop voor 5 euro.
Leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck
krijgen het boekje gratis thuisbezorgd.
Het boekje kan worden uitgegeven dank zij een bijdrage van de
gemeente Breda en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Op vrijdag 8 september is er een symposium in de Antoniuskathedraal in Breda
Daarin wordt stilgestaan bij rol en betekenis van de religieuzen
voor de mensen in Breda en omgeving als het gaat om zorg,
welzijn en onderwijs. Is er een relatie met de verharding en
verzakelijking van de huidige samenleving met het vertrek van
de religieuzen?
Dr Eric Corsius, beleidsfunctionaris van de paters Redemptoristen zal er een inleiding over houden, gevolgd door een paneldiscussie.

PATERS VAN DE HEILIGE HARTEN

BAVEL
1916

2006

UITGAVE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN OAESDONCK NIEUW-GINNEKEN

Dit 128 pagina's dikke boekje krijgen de leden van Paulus rond 15 september gratis
thuisbezorgd in plaats van
deel 161 van de Brieven op
15 oktober.
Voor niet-leden 5 euro per
stuk

RIJTERISNAARTOE 4
door Toon van Miert
Sint Anneke geef ons een Manneke
Hetzij groot, hetzij klein,
Wij zullen er tevreden mee zijn.

Hoeveel jonge meisjes zullen in het verleden in Molenschot aan
een vrijer zijn gekomen? Massaal trokken zij vol vertrouwen op
26 juli naar het mooie dorpje om aan de heilige Anna te vragen
of zij daarvoor kon zorgen.
Uit bovenstaand rijmpje blijkt dat zij niet erg kieskeurig wensten
te zijn: de wanhoop kon groot zijn! Tegenwoordig biedt de disco
meer kansen, denk ik. Maar ook jonge gezinnen gingen ter bedevaart naar Sinte Anna: zij was immers ook de patrones van het
huisgezin en op haar voorspraak raakten vrouwen zwanger en
verliep de zwangerschap voorspoedig.
Een wonderlijke heilige, Sinte Anna. In de evangeliën komt zij
niet voor. Al in de zesde e~uw ontstonden er legenden rond haar
persoon. Zij zou getrouwd geweest zijn met Joachim en op hoge
leeftijd nog steeds kinderloos. De arme, onmachtige Joachim
ontvluchtte de spotternijen van zijn vrienden en trok de woestijn
in. En zie, daar hoorde hij van een ongetwijfeld hemelse stem
dat zijn vrouw toch zwanger was: Onder de Gouden Poort van
Jeruzalem hebben ze elkaar weer ontmoet. Maria, de moeder
van Jezus, was de vrucht van hun liefde.
Maar de legende gaat verder. Na de dood van Joachim trouwde
Anna nog met Cleophas. Samen kregen zij een dochter die zij
ook Maria noemden en die de moeder werd van o.a. Jacobus de
Mindere.
Het hield niet op. Toen haar tweede echtgenoot gestorven was,
huwde Anna - hoe oud moet die niet geweest zijn - met Salomas. Je kunt Anna niet van originaliteit beschuldigen: hun kind
heette Maria en die werd de moeder van de apostelen Johannes
en Jacobus de Meerdere.
Een vruchtbare vrouw en het is dus niet verwonderlijk dat zij
aangeroepen werd door gehuwden die geen kinderen konden
krijgen.
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Anna ten Drieën ,
houtsnede van Hans Baldung Grien (375x240 mm)
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1n de kunst is tot ongeveer 1500 de hele familie van Anna echtgenoten, kinderen met hun mannen en kleinkinderen veelvuldig afgebeeld: de heilige Maagdschap.
Wat later vond de kerk en vonden vooral de hervormers in de
kerk dat Anna misschien ook wel als een wat losbandige vrouw
kon worden gezien zo tussen haar drie mannen. Het beeld van
een trouwlustige oude vrouw ging men als ongepast beschouwen. Sinds die tijd zien we haar in de kunst samen met Joachim
en Maria en vooral ook samen met Maria en het kindje Jezus: St.
Anna-te-Drieën. Als oma van Jezus is zij een machtige heilige in
de katholieke kerk. Kon zij Jezus manipuleren? Anna werd in de
Middeleeuwen in verband gebracht met hekserij. Kunstenaars
hebben dat in beeld gebracht. In de bij dit artikel afgebeelde
prent van Hans Baldung Grien van 1511 zien we dat Anna de
geslachtsdelen van Jezus streelt. Kraaiend van puur genot grijpt
het kind naar de haarlokken van Maria; Jozef kijkt tevreden toe.
In kringen van de hekserij is deze houtsnede aangegrepen om
duidelijk te maken dat Anna hier symbolisch de wereld onvruchtbaar maakt. Als de kerk in die tijd daar ook die betekenis aan
gegeven zou hebben dan zou de kunstenaar in het vuur van de
brandstapel om het leven zijn gekomen.
Het verschijnsel was sociaal aanvaard en werd niet in verband
gebracht met vruchtbaarheid of erotiek. Toen tegenstanders van
het Bourgondische Huis in Brugge het gerucht verspreidden dat
het in 1482 geboren eerste kind "an Maria van Bourgondië en
Maximiliaan van Oostenrijk een meisje was, nam Maria alle
twijfels weg door haar zoon Filips de Schone naakt aan het volk
te tonen. Kroniekschrijvers vermelden dat zij op dat moment de
"cullekens" van het knaapje liefdevol in haar handen neemt.
Dit gebaar was voor tijdgenoten eerder vertederend dan aanstootgevend. Anna heeft niks met hekserij te maken; zij is een
heilige die het waard is om aangeroepen te worden. Dat
gebeurde vààr 1400 al op twaalf plaatsen in Nederland; o.a. in
Breda, waar ongetwijfeld een altaar ter ere van haar was. In de
anderhalve eeuw daarna is er een ongekende explosie van
Annaverering in ons land; alleen in Brabant waren er toentertijd
zo'n zeventig altaren, kerken of kapellen aan haar gewijd.
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Annakapel van Molenschot 2006
foto Kees Leijten

SintAnnakape/1832
.
Tekening van Gevers ende Geest (Atlas van Stolk Rotterdam)

Dat aantal vermindert na de Reformatie snel en alleen in onze
contreien en vooral in Limburg blijft de devotie voor moeder Anna groot. Hier in de omgeving vinden we dat o.a. terug in De
Moer (een Joachim-Anna kerk), op Heusdenhout (kapel sinds
1518) en vooral in Molenschot, het oude dorp dat al in het jaar
1299 voor het eerst in de oorkonden vermeld wordt.
Volgens een 19e-eeuwse schrijver was er in de ge eeuw al een
kapel; daar is nooit een oorkonde van teruggevonden.
Waarschijnlijk is de kapel in de 1ae eeuw gebouwd. Tijdens de
belegering van Breda in 1624/1625 is het gebouwtje afgebrand
en jaren later weer in ere hersteld. We weten hoe het er in 1790
uitzag door een tekening van Maas van Altena. In 1809 verkeerde het in een vervallen staat, zo meldt ons de bekende tekenaar
Hendrik Verhees, die de kapel op een primitieve manier geschetst heeft. Nadat de Rotterdamse Schutterij er tijdens de
perikelen met België in 1832 in gehuisvest was geweest, bleef er
een bouwval over. In 1840 stond de kapel er "naakt en van alles
ontbloot" bij. Twee jaar later is de Annakapel gerestaureerd. In
1879 werd Molenschot een zelfstandige parochie en in 1887 is
de huidige kerk gebouwd. Rond die tijd - de tijd van het
herlevend katholicisme - nam de Annaverering (de verering van
alle mogelijke heiligen overigens) weer sterk toe. De Broederschap van de H. Anna werd in 1879 opgericht. Er ontstonden
vaste jaarlijkse pelgrimages uit de omgeving. Vooral op 26 juli,
het patroonfeest van de H. Anna kwamen er bedevaartgangers
uit de verre omtrek. Enkele vaandels, bijvoorbeeld van pelgrims
uit Tilburg, zijn nu nog in de kapel te zien. In 1953 moest de kerk
vergroot worden om aan alle bedevaartgangers plaats te kunnen
bieden. Een paar jaar later was het Rijke Roomsche Leven
voorbij en zochten meisjes liever elders naar de prins van hun
dromen. De kapel raakte in de jaren vijftig in verval maar is in
1960 opnieuw gerestaureerd. Vijftien jaar later is het voorfront
opgeknapt door Molenschotse ouderen.
Ondanks het feit dat de traditionele viering van Sint Anna voorbij
is, is het nog steeds de moeite waard om naar Molenschot te
gaan. Het is een prachtig kapelletje, populair voor huwelijksplechtigheden. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag na 26
juli is het kermis in het dorp.
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Op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen 10.00 uur
is er een mis ter ere van de dorpsheilige. Op die zondag is het
jaarmarkt waar duizenden naar toe komen.
Rijterisnaartoe en geniet van o.a. het sfeervolle kapelletje op het
driehoekig pleintje.

Ernstig beschadigd
processievaandel
van de processie
naar Sint Anneke
vanuit Tilburg
foto Kees Leijten

In 1809 maakte Hendrik Verhees deze tekening van de kapel
van Molenschot. Boven de tekening staat:
Cape/ tot Molenschodt onder Gilze met strooij dack , staande
midden op de gemeent tusschen de huijzen onder eijkenbomen.
Van onzen IL. Vrouwe is vervallen .
Den 11 november 1809

De heilige Anna met haar gekroonde dochter in de kerk van
Mo!enscl1ot
foto Kees Leijten
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DE WORTELS VAN DE EEUWENOUDE EIJCK
door Kees Leijten

AFBRAAK SALVATORKAPEL BAARLE 1926
Stenen herbruikt voor restauratie oude kerk Ginneken

Onlangs verscheen van de hand van Harrie van Eijk uit Voorburg een boek over zijn voorouders in onze gewesten.
Het boek behandelt de geschiedenis van zijn rechtstreekse voorouders (stamreeks) van 1600 tot heden.
Van Eijk verweeft de gegevens van zijn stamboom met de geschiedenis, vooral onze streekgeschiedenis. Geen wonder dat hij
dan ook onze publicaties daarvoor heeft geraadpleegd ..
Zijn betovergrootvader was Gerard van Eijck die leefde van
1808-1871 en het grootste deel van zijn leven doorbracht in
Geersbroek. waar hij een boerderij bewoonde die later tot het
landgoed Anneville zou behoren.
Gerard was getrouwd met de Ginnekense Lucia van de Moeren
( 1808-1871. De gehele streekgeschiedenis van Geersbroek en
Ulvenhout uit die periode wordt verweven in het verhaal van de
echtelieden, waarbij de pokkenepidemie van 1871 een dieptepunt was.
Van Eijk heeft zich leiden door publicaties van historische verenigingen in het gebied van Ulvenhout tot Poppel.
Toch zou het goed geweest zijn wanneer hij naast het raadplegen van onze publicaties ons rechtstreeks geraadpleegd had.
Dan waren er niet van die kleine maar voor kenners van de
streek toch vervelende fouten ingeslopen.
Daesdonck ligt niet vlak bij Geersbroek; in Ulvenhout was geen
onderwijs voor jongens omstreeks 1850 maar wel voor meisjes;
de schuurkerk stond niet achter maar naast Grimhuysen. Dit
laatste blijkt ook uit de erbij geplaatste foto.
Het boek is een genealogisch werk zoals het moet zijn. Niet de
gortdroge feiten maar een aangeklede genealogie, stamreeks.
Wel mis ik in het boek een naamlijst van de personen die niet de
naam Van Eijk of van Eijck dragen, maar wel, soms veelvuldig,
voorkomen, bijvoorbeeld Van Moeren. Een omissie.
Overigens een prettige uitgave en keurig uitgevoerd.
"De wortels van de eeuwenoude Eijck", door Harrie van Eijk
Kersengaarde 11 Leidschendam-Voorburg (geen JSBNnummer)

door Ad Jansen
Inleiding
In het gehucht Nijhoven (Nieuwe Hof), ongeveer een kilometer
ten oosten van het dorp Baarle, staat op een wat hoger terrein
omgeven door bomen een van 1930 daterende kapel, toegewijd
aan de Salvator (de Verlosser Christus). De4e katholieke kapel
werd toen gebouwd op de plaats van de zestiende-eeuwse kruiskerk die in 1807 grotendeels was afgebroken. En die was weer
gebouwd nadat omstreeks 1582 de Sint Salvatorkerk van de
1
veertiende eeuw afgebrand was .
De afbraak vlak voor 1930 leverde een grote hoeveelheid oude
bouwmaterialen op. De kapel was toen eigendom van de Nederlands Hervormde gemeente van Chaam. Deze verkocht de kapel
met 50.000 zestiende-eeuwse stenen 2 voor afbraak aan de Nederlands Hervormde gemeente van Ginneken, waar men enkele
jaren daarvoor begonnen '!"as met de restauratie van het uit het
begin van de zestiende eeuw daterende koor en dwarsschip.
Dochterkerk van Baarle?
Op Nijhoven bevindt men zich op historische grond.
Vóór de veertiende-eeuwse kerk stond hier al een houten
gebouwtje, dat van een kleine "woud kapel" geleidelijk uitgebouwd zou zijn tot een "zaal kapel". Uiteindelijk bestond dit houten gebouw uit drie beuken. Zo is de plaatselijke interpretatie
van de in 1950 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek verrichte opgravingen. Men heeft toen oude
graven, paalgaten, resten van vloeren en stenen funderingen
gevonden. Het zou hier gaan om een houten kerkje(?) met een
christelijke begraafplaats. Het oorspronkelijke houten gebouwtje
zou zeven bij vijf meter groot zijn geweest. In de tiende eeuw zou
dit vervangen zijn door een zaalkerkje van zeventien bij vier
meter. Van de elfde tot de dertiende eeuw zou het zelfs een
houten gebouw met drie schepen zijn geweest, afgesloten met
3
een smaller rechthoekig koor •
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Volgens de deskundigen uit die jaren zou een en ander
4
teruggaan tot de achtste eeuw, de tijd van St-Willibrord . De
vondsten zijn aangetroffen op het voorterrein van de huidige
kapel. Het zouden dan tevens de oudste sporen van christelijk
leven in deze regio zijn 5 .
Nijhoven is een gehucht onder Baarle-Nassau van een beperkt
aantal woningen, op loopafstand van de Remigiuskerk in BaarleHertog. Deze laatste wordt voor de eerste maal vermeld in de
tiende eeuw, als onderdeel van de bezittingen van de abdij van
Thorn.

Afbeelding 1: De St. Salvatorkapel ten oosten van Baarle in het
grensgebied Nijhoven, omstreeks 1787; op de achtergrond de
Remigiuskerk, onderaan het wapen van Baarle. De 17e-eeuwse
kerk werd in 1807 grotendeels _gesloopt.
(gewassen pentekening in O./.inkt, 78x100 m door Maas van
Altena; ontleend aan: J.Kalf, Monumenten, 1912).
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De kerk zou volgens een latere acte zijn gesticht door vrouwe
Hereswint van Strijen en door haar man Ansfried bij de stichting
van de abdij omstreeks 992 aan deze instelling geschonken
zijn 6 . Indien de kapel op Nijhoven Frankisch zou zijn, dan zou
deze nog ouder zijn dan de Remigiuskerk. De (voorzichtige)
veronderstelling dat in deze kapel de bewoners van Baarle vóór
het jaar 1000 naar de kerk zijn gegaan lijkt mij echter wat ver
gaan 7 .
De naam Salvator werd vooral in de vroege Middeleeuwen aan
kerken gegeven. Men vindt ze zowel in Nederland als in België:
de voorloper van de dom van Utrecht, de kathedraal van Brugge
en niet te vergeten de kerk van Meerle. In dat dorp moet vanuit
Baarle omstreeks 1100 een aan Salvator toegewijde kapel zijn
gesticht. Gezien de vrij grote afstand tot de moederkerk in Baarle
was deze stichting duidelijk bedoeld als aanzet van een nieuwe
parochie 8 .
Volgens de huidige inzichten kan de kapel op Nijhoven eveneens
vanuit Baarle zijn gesticht in de periode 1100-1300. Evenals in
Meerle werd deze toegewijd aan de Allerheiligste Verlosser. Het
is niet zonder meer duidelijk of we hier met de derde (houten)
kapel te doen hebben of met een eerste stenen kerk die dan
gesticht zou zijn vanuit Baarle als opvolger van een oudere
houten gebedshuis 9 . De Salvatorkapel op Nijhoven wordt in oude
documenten voor het eerst vermeld in 140010 . De kapel was niet
zelfstandig maar viel onder de parochie van Baarle. De reden
voor een aparte kerk op Nijhoven zou kunnen zijn, dat er
onenigheid was ontstaan tussen de bewoners van BaarleNassau en die van Baarle-Hertog over het gebruik van de
wegen en van de kerk in dit enclavedorp 11 .
Het is in ieder geval een feit, dat er omstreeks 1600 in Baarle
twee gotische kerkgebouwen stonden: de Remigiuskerk in het
centrum op terrein van Baarle-Hertog en de Salvatorkerk op
Nijhoven onder Baarle-Nassau.
Hervormde kerk van Baarle, 1648-1807
De Salvatorkapel uit de veertiende eeuw moet omstreeks 1582
zijn afgebrand. De daarna gebouwde gotisch kruiskerk (afbeelding 1) kwam in 1648 in handen van de hervormden.
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Afbeelding 2: Het koor van de. Salvator kapel, nadat de rest van
de kerk in1807 was gesloopt. (Ontleend aan J.Kalf, Monumenten, 1912).
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De katholieken konden de Remigiuskerk die onder Baarle-Hertog
en de heerlijkheid Turnhout viel na enige strijd blijven gebruiken.
De Salvatorkerk op Nijhoven stond echter op terrein van BaarleNassau dat vanaf 1648 tot Staats-Brabant behoorde en onder de
Republiek viel. Na de overname door de hervormden waren er
echter maar weinig kerkgangers. De hervormde gemeente van
Baarle werd in 1807 samengevoegd met die van Chaam. Daarna
werd de kerk op Nijhoven, onder protest van de katholieken die
deze graag terug wilden hebben, onder bescherming van een
detachement huzaren grotendeels afgebroken 12 . Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was daarvoor toestemming
verkregen omdat het schip bouwvallig was. De vrijgekomen
materialen zouden worden gebruikt voor het herstel van het koor
en de bouw van een consistoriekamer en stalling 13 . Zo bleef
alleen het koor van de zestiende-eeuwse kruiskerk als kapel
gehandhaafd, maar heeft daarna nauwelijks nog dienst gedaan
(afbeelding 2 en 3).
In 1912 stond de kapel er nog steeds. Deze bestond uit drie
traveeën, afgesloten met drie zijden van een achthoek. De diepte
bedroeg 12,40 meter, de breedte 6,85 meter. De ramen waren
dichtgemetseld, maar de traceringen van de grote spitsboogvensters waren nog goed te onderscheiden. De zijmuren werden
gesteund door haaks geplaatste steunberen die zich tweemaal
verjongden. De koorafsluiting had overhoeks geplaatste
steunberen 14 . Kortom: alle kenmerken van de eenvoudige vorm
van de Brabantse baksteengotiek.
In 1926 werden de laatste resten van de kapel gesloopt. Van het
interieur werden een aantal zaken overgebracht naar de
hervormde kerken van Chaam en Ginneken.
Een vijftiende-eeuws kruisbeeld dat in 1648 door de Baarlese
katholieken uit de Salvatorkapel werd 'gered' uit de handen van
de hervormden, was toen ondergebracht in de Remigiuskerk. Bij
de oorlogshandelingen in oktober 1944 brandde deze kerk
gedeeltelijk af waardoor nagenoeg alle kunstschatten verloren
gingen. Met uitzondering van het antieke kruisbeeld, dat door
enkele mannen op tijd uit de kerk werd gehaald.
De Remigiuskerk werd herbouwd in de oorspronkelijke stijl,
waarbij het Romaanse koor behouden werd.

303

302

De grond op Nijhoven werd in 1926 verkocht aan de katholieke
parochie van Baarle-Nassau. Na de afbraak van de oude Salvatorkapel werd er in 1930 op de fundamenten van het koor
opnieuw een katholieke kapel gebouwd (foto 1, 2 en 3). Het
ontwerp was van pater Van de Laan OSB. Op 8 september 1930
legde de pastoor van de parochie de eerste steen. Op het rond
de kapel gelegen terrein werd een tuin met een kruisweg
aangelegd.
Hergebruik van de stenen in Ginneken
In 1926 werd de oude Salvatorkapel in Baarle-Nassau afgebroken. De hervormden uit Baarle kerkten al vele jaren in de oude
kerk van Chaam. In Ginneken maakte de kerkvoogdij van de
Nederlands Hervormde gemeente in de jaren twintig van de
vorige eeuw plannen het kerkgebouw aan de Duivelsbruglaan te
restaureren en in oude luister te herstellen.
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Afbeelding 3: Plattegrond van het koor van de Salvatorkapel,
zoals dat als hervormde kapel van 1807 tot 1926 op Nijhoven
heeft gestaan (ontleend aan J.Kalf, Monumenten, 1912).

Een en ander was dringend nodig, want sinds 1882 was er aan
het kerkgebouw niet veel meer gedaan 15 . De kerk was toen
kleiner gemaakt, door alleen koor en dwarsschip nog voor de
dienst te gebruiken. In de koorafsluiting werd toen een
neogotische deur gemaakt, waarlangs de kerkgangers de kleine
kerk konden betreden. Het schip werd daarna gebruikt als
gemeentezaal.
Bouwkundig was de kerk echter zwaar in verval. Het koor en het
dwarsschip dateerden van omstreeks 1500, terwijl het schip na
een brand, in 1630 op goedkope wijze was herbouwd. De
hervormde gemeente beleefde in het begin van de twintigste
eeuw een grote bloei door de gestage groei van het aantal leden.
Voor het grote aantal kerkgangers was het kerkgebouw te klein.
Voor de financiering van de restauratie kon de kerkvoogdij een
beroep doen op de subsidies van Monumentenzorg.
Tussen 1926 en 1934 werd er gewerkt aan het herstel van het
koor en het dwarsschip. Allereerst moest de fundering worden
hersteld en versterkt. De buitenmuren werden gerepareerd,
schoongemaakt en gevoegd. De houten kozijnen en het ijzerwerk in de vensters werden vervangen door steen met geprofileerde dagkanten. Ook de steunberen werden hersteld, terwijl
het negentiende-eeuwse toegangspoortje weer dichtgemetseld
werd. Ook binnen moest veel gebeuren. De fundering van de
vieringpijlers werd verstevigd, terwijl een deel van de vieringbogen opnieuw moest worden gemetseld. In plaats van de houten
gewelven kwamen er gemetselde kruisgewelven in het koor en
het dwarsschip. De binnenmuren werden gedeeltelijk afgebikt
en opnieuw bemetseld, de rest werd schoongemaakt. De grafstenen die in het koor tegen de muren waren opgesteld stonden
werden zo nauwkeurig mogelijk teruggelegd op de oorspronkelijke plaats in het koor.
Voor de reparatie werden zoveel mogelijk oude stenen gebruikt.
De 50.000 stenen van de Salvator kapel pasten uitstekend bij de
buitenmuren. Verder werden nog 17.000 oude stenen gekocht
van een aannemer in Ginneken. De kerkvoogdij besloot op 22
november 1926 een contract te sluiten met aannemer Van der
Peijl uit Ginneken.
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Hij zou de kapel te Baarle 16 afbreken, de afkomende stenen
schoonmaken en 50.000 beschikbare stenen met inbegrip van
het van de braak vrijkomende materiaal naar Ginneken
transporteren, voor een bedrag van fl. 902,50. Een in de kapel
aanwezige grafsteen moest naar de kerk in Chaam worden
gebracht. De aankoop van de kapel had fl. 200, - gekost.
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Afbeelding 4: Schets voor de herbouw van het schip van de
Nederlands Hervormde kerk yan Ginneken, gemaakt in 1937
door de bouwkundige C. D. Bakker. Het driebeukig schip werd in
deze vorm gelukkig niet uitgevoerd.
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Een schip met drie beuken?
Nadat de eerste fase van de restauratie van de kerk in Ginneken
in 1934 was voltooid begon men meteen plannen te maken voor
het herstel van het langschip. Aanvankelijk dacht Monumentenzorg te kunnen volstaan met een herstel van het bestaande
schip, dat echter sedert 1882 niet meer voor de kerkdiensten
werd gebruikt.
Hierin waren verscheidene ruimtes gemaakt voor de
verenigingen, terwijl deze ook gebruikt werden als ontmoetingsruimte voor de leden van de hervormde geme~nte.
Tijdens de belegering van Breda door de Spaanse veldheer
Spinola was het oorspronkelijke schip in 1625 in brand gestoken,
waarbij de in de kerk door de Spanjaarden opgeslagen voorraden verloren gingen. Ook de rest van de kerk moet van de brand
veel te lijden hebben gehad. In 1630 werd mede dankzij de
financiële bijdrage van de landvoogdes van de Zuidelijke
Nederlanden en van de abdij van Thorn een nieuw éénbeukig
schip gebouwd. Het schip was binnenwerks 19 meter lang en 9,5
meter breed. Or.Jan Kalf van Monumentenzorg veronderstelde,
dat het schip aanvankelij~ driebeukig aangelegd is geweest,
gelijk blijkt uit de op het dragen van vier bogen berekende
vieringpijlers en de in den westelijken wand van het transept nog
aanwezige bogen, die de zijbeuken met het dwarspand in
gemeenschap stelden 17. Vreemd, dat men bij de afbraak van het
oude schip in 1939 geen bodemonderzoek heeft gedaan, waarbij
ongetwijfeld de funderingen van dat driebeukige schip gevonden
zouden zijn. Vermoedelijk is er nooit een schip met drie beuken
geweest!. De vergroting van het kerkgebouw in de vijftiende
eeuw ging zoals in zoveel andere plaatsen. Het oude gotische
bouwwerk bleef gewoon staan, terwijl men op een royale afstand
van de afsluiting van het koor begon met de bouw van een
nieuw, groter koor en een nieuw dwarsschip, dat aansloot op het
oude kerkje. Daarna was het geld op en zorgden de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie voor vertraging van de afbouw
van de kerk met een nieuw langschip en eventueel een nieuwe
toren. Bijna zeker was de oude kerk daterend van de dertiende
of veertiende eeuw een eenvoudig kruiskerkje of een zaalkerkje
met een vrij kleine toren geweest.
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De restaurateurs van Monumentenzorg voelden er dan ook niet
veel voor een schip met drie beuken te gaan bouwen waar er
vermoedelijk nooit een gestaan had. En de kerkvoogdij vreesde
de hoge kosten van een dergelijk project.
Grote voorstander van een schip met drie beuken was de
bouwkundige C.D.Bakker (Ginnekenmarkt 14).
Hij was lid van het college van notabelen van de hervormde
gemeente en adviseerde de kerkvoogdij inzake de restauratie. Al
in 1927 had Bakker de kerkvoogdij geadviseerd de kerk af te
bouwen met een driebeukig schip.

foto 2: De kapel met de onlangs gerestaureerde kruisweg,
gezien vanuit het zuidwesten (foto A, WJansen, 2006).

foto 1: De Salvatorkapel, gebouwd in 1930. Het eerste houten
gebouwtje stond vóór de huidige kapel op het pad naar de
ingang ( foto A. WJansen, 2006).

foto 3: De Salvatorkapel gezien vanuit het zuidoosten, temidden
van een fraai park met bomen (Foto A. W.Jansen, 2006).
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In 1937 kwam hij zelfs met een schets van het kerkgebouw, zoals dit volgens zijn idee er uit moest komen te zien (zie afbeelding 4). Gelukkig is dit plan nooit uitgevoerd.
Uiteindelijk werd voor de herbouw van het schip gekozen voor
het plan van architect Van der Steur, waarbij de hoogte van het
schip 1,5 meter lager is als die van koor en dwarsschip.
Niettemin vond Monumentenzorg het schip te hoog tegenover de
toren. Een idee van deze dienst om de toren te verhogen kon
niet op steun van de kerkvoogdij rekenen in verband met de
hoge kosten 18 . Vermoedelijk vond de herbouw van het schip
plaats met nieuwe, bijpassende bakstenen. Over de aankoop
van oude stenen zijn geen stukken aangetroffen.
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STUDIEDAG LIVING HISTORY REENACTMENT

DAG VAN DE

BRABANTSE VOLKSCULTUUR
Wie droomt er nu nooit van een korte reis terug in de geschiedenis? Om de riddertijd, het middeleeuwse hofleven, een slag
van Napoleon of zelfs een veldslag uit de Tw~ede Wereldoorlog
mee te beleven? Iedereen heeft zich wel eens verkleed als
historisch personage en daarbij het gevoel gekregen terug te
reizen in de tijd. Mensen zoeken de historische sensatie om
even het gevoel te hebben terug in de tijd te kijken.
De historische sensatie - een term die in 1920 werd bedacht
door de historicus Johan Huizinga - omvat naast een schoonheidservaring ook een gevoel van direct contact met het
verleden. Ze kan je overkomen op vakantie, bij een bezoek aan
een oude stad of een kasteel, of zelfs bij het bekijken van
filmbeelden van een recent verleden.
Maar er zijn ook mensen ·die die historische sensatie bewust
nastreven door - meestal in een groep - een concreet stuk
verleden zo authentiek en precies mogelijk na te spelen. Dat
gebeurt zo serieus en nauwgezet dat het veel verder gaat dan
louter een spel. Mannen en vrouwen besteden een groot deel
van hun vrije tijd aan lezen, reizen en onderzoek om zoveel
mogelijk te weten te komen over het leven in een bepaalde tijd
en dan vooral over het alledaagse leven: over kleding, haardracht, wapens en andere attributen, over leefgewoontes en
ambachtelijke praktijken.
Op bijeenkomsten beelden ze het verleden uit, praten met elkaar
over hun reconstructies en spelen scènes uit het verleden na.
Ook in Noord-Brabant zijn her en der mensen bezig bepaalde
episodes uit het verleden tot opnieuw leven te brengen. We
noemen dat 'levende geschiedenis' of living history. Wanneer
historische gebeurtenissen worden nagespeeld, spreken we van
'heropvoering' of reenactment.
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Deze techniek wordt gebruikt in historische openluchtmusea
zoals in Eindhoven, Arnhem en Enkhuizen, maar ook bij
herdenkingen, historische festivals en de opening van
tentoonstellingen.
Deze studiedag belicht deze nieuwe vorm vrijetijdsbesteding en
laat u beleven wat het betekent in de huid te kruipen van een
Romein, een middeleeuwer, een zestiende-eeuwse stadsmuzikant of een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.
- Hebt u belangstelling ? Meld u aan bij het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur 030-27 60 244 (ma-do) of
--------------·-·····-111
(Ook voor nadere informatie) deelnameprijs ± 25 euro inclusief lunch .
- Eindhoven, Historisch Openluchtmuseum HOME,
zaterdag 11 november 2006

900 JAAR BRABANT
In het jaar 1106 kreeg de graaf van Leuven de hertogstitel. Zijn
grondgebied werd daarmee een hertogdom. Dat is dit jaar 900
jaar geleden. Op 13 mei om precies te zijn.
De kersverse hertog en zijn nakomelingen deden er alles aan desnoods met geweld - om hun macht en zeker ook hun
grondgebied uit te breiden. Geleidelijk aan werd het hertogdom
Brabant een groot en toonaangevend gewest in de Nederlanden.
Het omvatte de tegenwoordige provincies Antwerpen, NoordBrabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het hoofdstedelijk
gewest Brussel.
De Brabantse hertogen kozen al in de twaalfde eeuw een leeuw
als symbooldier in hun wapenschild. Die moet hun dapperheid
en kracht verzinnebeelden. Er speelden meer dieren een rol in
hun symbooltaal.
De Brabantse kroniekschrijyer Hennen van Merchtenen was in
dienst van de hertog.
Hij dichtte Brabant rond 1415 de volgende eigenschappen toe:
Beata
Regalis
Antiqua
Bona
Audax
Nobilis
Canis
lustitia
Agnus

BIDDEN VOOR HET GEWAS
Op 15 mei, feestdag van Sint lsidorus, trok een grote groep
mensen uit ons heem naar de nieuwe kapel van Sint lsidorus te
Strijbeek om er te bidden voor·het gewas.
Zou een nieuwe traditie geboren zijn?

dat is
dat is
dat is
dat is
dat is
dat is
dat is
dat is
dat is

gelukkig
koninklijk
oud
goed
dapper
edel
hond, d.w.z. trouw
rechtvaardigheid
lam, d.w.z. onschuld

Het hertogdom kwam vooral in de vijftiende eeuw tot grote bloei.
De vrede van Munster in 1648 bracht een grote splitsing van het
oude Brabant. Daar waar de Tachtigjarige Oorlog was blijven
"hangen", werden nieuwe grenzen getrokken. Dat heeft onze
streek heel sterk ervaren.
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Het oude Brabant zal dit jaar de nodige aandacht krijgen.
Omroep Brabant TV wijdt er een serie uitzendingen aan.
(Oude uitzendingen zijn te bekijken via de site www.omroepbrabant.nl).

NIEUWS UIT
HET MUSEUM 65
door Kees Leijten

Grote manifestaties staan op stapel in Den Bosch, Antwerpen,
Leuven en Brussel. Ook Baarle doet mee aan dit jubileum. Op 14
en 15 oktober a.s. zullen de intussen beroemd geworden "Grensincidenten" in Baarle het jarige Brabant tot thema hebben.
De Brabanders aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse
grens werken nauw samen om dit negende eeuwfeest vorm te
geven. Het is dus wel duidelijk dat alle provinciale bestuurders
zich ervan bewust zijn, dat beide zijden van hun grens bevolkt
worden door Brabanders.
Is het dan niet merkwaardig dat twee jaar geleden in de provincie
Noord-Brabant het idee gelanceerd werd om het "Noord" in de
naam van de provincie te schrappen? Om verschillende redenen
vonden de bedenkers "Brabant" voldoende. Gelukkig kwamen er
felle protesten. Je kunt de naam van een groot historisch geheel
toch niet opeisen voor een deel daarvan? Men zag er gauw weer
vanaf. Of toch niet?
Het blijft merkwaardig dat je op een aantal plaatsen aan de grens
een bord kunt zien staan met de tekst: "Welkom in Brabant".
Op Vlaams gebied bén ik in Brabant, ik passeer een rijksgrens
die toevallig in 1648 ontstond en wordt welkom geheten in
Brabant! Dat is inderdaad merkwaardig.
- N.B. Wilt u meer informatie over dit gedenkwaardige jaar? U kunt terecht op:
www.brabant900.nl en op www.brabant900.be.

25 JAAR BRANDWEER NIEUW GINNEKEN
EN DE GESCHIEDENIS DAARVóóR
Zondag 3 september opent Hans Vermeij, de eerste commandant van de vrijwillige Brandweer Nieuw-Gioneken de nieuwe
wisseltentoonstelling van Paulus in zijn museum.
De tentoonstelling is samengesteld met veel foto's van het korps
als brandbestrijders en ook als onmisbare helpers bij rampen,
vooral op de weg.
De collecties bestaat uit bijdragen van; Jan baron de Constant
Rebecque; Sjef van Loenhout; Frans Oomes; Stefan Oomes ;
Brandweer Breda en het Korps Ulvenhout van Brandweer Breda
Hebt u nog foto's van een brand, van de brandweer of de brandweervoertuigen. van de gemeente Nieuw-Ginneken of van de oude gemeente Ginneken en Bavel dan houden we ons aanbevolen. Foto's krijgt u na kopiëren snel weer terug.

100 JAAR CONSTANTIA
Onder grote belangstelling werd op zondag 5 februari onze
tentoonstelling over harmonie Constantia geopend.
Weer een succesvolle fototentoonstelling dank zij de hulp van
velen. Er kwamen ook nu weer meerdere foto's binnen die ook
bij de harmonie niet bekend waren.

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen.
Voor 2007 is voorlopig gepland:
- HET BOERENLEVEN VOORJAAR 2007
- RONDOM DE GRENS (??) NAJAAR 2007
De juiste titels en de juiste inhoud van deze twee tentoonstellingen moeten we nog vaststellen.
Hebt u documentatie- of fotomateriaal, wij lenen het graag van u.
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GINNEKENSE SCHOLEN IN ONS MUSEUM
Op het einde van het schooljaar kreeg ons museum bezoek van
een aantal klassen van de Laurentius Basisschool uit Ginneken
De kinderen waren erg belangstellend en hielden zich keurig aan
de regel kijken, luisteren en vragen.
Laten we ook eens een positief geluid laten horen over onze
jeugd! Deze klassen verdienen in ieder geval een pluim.

BROMFIETSKENTEKEN

OUDE TOVERLANTAARN

Op 1 januari 2007 moet iedere brom- of snorfiets zijn voorzien
van een kentekenbord.
Het betekent het einde van het bekende verzekeringsplaatje op
bromfitsen en ander langzame motorvoertuigen.
Het eerste bordje is van 1966. Het laatste zal van 2006 zijn.
Paulus heeft de volledige serie van 1966 tot en met 1964.
Wie helpt ons aan een plaatje van 2005 of 2006 ?

Van ons ons lid Herman van der Meulen kregen we een ouderwetse toverlantaarn, niet een voor doorzichtplaatjes, maar een
waarmee tekeningen, plaatjes op papier geprojecteerd kunnen
worden, een zogenaamde episcoop, werkend met spiegels.
Van de familie Bossers kregen we een herinneringsschilderijtje
aan de 1e wereldoorlog .
Van pater Schunselaar en van Corrie Rijnen een aantal insignes
van scouting en leger

ERFGOEDBRIEF BREDA 6
Een aantal weken gelden verscheen de zesde erfgoedbrief van
de gemeente Breda.
Weer een blad met veel informatie en middenin een prachtig
overzicht van de monumenten middels een interessante kaart.
Het is een plattegrond over de periode 1530-1870.
Op de kaart alle gebouwen groter dan een gewoon woonhuis.
De kaart is van eminent belang voor de archeologen.
Breda, en zeker de Binnenstad. Is onder de g_rond een schatkamer van bouwrestanten. Telkens weer loopt men bij verbouwingen en wijzigingen op tegen vondsten die men nog niet vermoedde of kende. Het is een duidelijke kaart met een lijst van
gebouwen op een uitslaande flap.
De Erfgoedbrieven vormen een belangrijke informatiebron voor
de geschiedenis van de gemeente Breda.
Alle lof voor het kwartet Marc Berends, Gerard Otten en Hans de
Kievith onder de bezielende leiding van Johan Hendriks, die er in
slagen politiek en burger beter te informeren over de
geschiedenis ván stad en dorpen.
Wilt u ook een gratis abonnement op dit blad mail uw wens naar
~;.uLti.'LL~~L,o;:ediL.Dl of bel Gerard 076-529 93 39.
U kunt de kaart ook raadplegen op
v'.
J:;1e1.1D.J1l > Breda >Algemeen> Historie> Historische kaart
FIETSROUTE DOOR MONUMENTAAL GROEN BREDA
Het mooie weer nodigt ons uit te gaan fietsen. Ook in onze
omgeving is het mooi.
Een fietsroute samengesteld door de heemkundekringen Op de
Beek; Teterings Erfdeel en Paulus van Daesdonck is zo'n route.
De route start bij het stadsarchief of bij ons eigen museum en is
met bordjes aangegeven. Een tekst is verkrijgbaar in ons
museum voor 50 eurocent.
Van Rini de Jong- Voost zelfgemaakt houten speelgoed
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LE CONSULAT DE LA VINEE DE BERGERAC
DRIE NIEUWE CONSULS UIT HET HEEM VAN PAULUS
door Anneke Oomes
Tijdens het bezoek dat de dorpsraad en de jubilerende harmonie
in het pinksterweekeinde van 2006 brachten aan jumelakanton
Vélines zijn drie personen opgenomen in het wijngilde van
Bergerac.
Voor Paulus van Daesdonck zijn dit geen onbekenden. Toon
Goos (bestuurslid van onze kring), Frans Ruys en Peter van der
Velden (beiden lid) mochten alle drie uit handen van een
vertegenwoordiger van "Ie consulat de la vinée de Bergerac"
een fraaie oorkonde met bijbehorende medaille ontvangen. In
een persoonlijke speech werden ze alle drie geëerd voor hun
verdiensten.
Peter van der Velden
Peter van der Velden was als burgemeester van de gemeente
Nieuw-Ginneken al nauw betrokken bij het ontwikkelen van de
warme banden met het Franse kanton Vélines. Het was op zijn
initiatief dat in 1993 het eerste bezoek aan Vélines gebracht
werd. Als burgemeester van Breda, waaronder ook een deel van
het heem van Paulus valt, was hij ook weer graag van de partij
tijdens het bezoek van 2006.
Frans Ruys
Frans Ruys kon als ere-voorzitter van de 100-jarige Harmonie
natuurlijk ook niet ontbreken op deze reis. Een onbekende is hij
zeker niet in Vélines. Hij is voorzitter geweest van de jumelagecommissie. Dat zijn goede werk gewaardeerd wordt, blijkt wel uit
de nu uitgereikte onderscheiding.
Toon Goos
Het voorzittersschap van de jumelagecommissie is inmiddels
overgenomen door de derde gedecoreerde; Toon Goos. Hij is
ook degene die de Bergerac-wijnen in onze omgeving promoot.
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Jaarlijks worden vele honderden flessen van de heerlijkste
wijnen onder zijn toeziend oog besteld en geleverd vanuit de
Bergerac-streek aan wijnliefhebbers in ons heem.
De gedecoreerden hebben zich met het aannemen van de
decoratie verplicht zich helemaal in te zetten voor de Bergeracwijnen. Ook het drinken van Bergerac-wijnen is vanaf nu niet
alleen een prettige bezigheid maar een bloedserieuze taak en
verplichting geworden!

BRABANDERS
VOELEN ZICH ECHT BRABANDER

De feestelijke uitreiking van de medailles en de oorkondes
gebeurde in een museum onder het toeziend oog van zo'n 200
Nederlandse en Franse gasten. Zij konden getuige zijn van een
speciale gebeurtenis die slechts weinigen ten deel valt.

"Brabant is in, Brabant is hot en Brabant is sexy", vertelt Rob Esser, de nieuwe directeur van het onderzoeksinstituut PON, enthousiast. "Brabant is allang geen ouderwetse provincie meer.
We zijn trots op onze zachte 'g"'.

Paulus feliciteert de drie nieuwe Consuls van harte!

Maar hoe denken Brabanders zelf over Brabant?
Het PON zocht dit uit. Het Brabantpanel, een representatieve
groep Brabanders, vulde een vragenlijst in over binding en identiteit. Een kwart van de deelnemers denkt bij Brabant het eerste
aan 'gezelligheid'. Voor het publiek dat voor de presentatie
aanwezig is, is 'gemoedelijk' een van de belangrijkste pijlers.
Gedeputeerde Roel Augusteijn (CDA) is het daar mee eens.
"Brabanders doen niet moeilijk".
Brabant staat verder voor thuis; de plek waar je geboren bent, en
natuur, rust en ruimte. In de toeko111st blijven de typische "waarden en normen' bestaan: gezelligheid, gemoedelijkheid, gastvrijheid en behulpzaamheid.
Verder is PON in de provincie samen met Omroep Brabant op
zoek gegaan naar de Brabantse identiteit. Bestaat de Brabantse
identiteit eigenlijk nog wel? Om daar achter te komen zijn Merlijn
Passier en Leon van der Zanden in het programma Olifantendoders onder meer te raden gegaan bij zanger Guus Meewis,
professor Arnoud-Jan Bijsterveld (UvT), oud-minister Gerrit
Braks (CDA) en Karin de Long van het PON. Ze hebben allemaal
hun eigen ideeën over Brabant, maar er is een karakteristiek van
de Brabantse identiteit. Volgens Leon van der Zanden is het niet
zo romantisch als iedereen denkt en het geldt ook niet voor heel
Brabant. "Toch is er iets gemeenschappelijks. Dat sociale is in
deze aflevering zeker naar voren gekomen.
En ik denk dat dat er in Brabant altijd blijft."

Vlnr Toon Goos; François Gol)bault de Brugière ; Peter van der
Velden; Frans Ruijs

uit Brabant magazine 2/2006
Brabanders zijn trots op zichzelf en voelen zich echt Brabander.
Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het PON-jaarbeeld 2006 'buitengewoon Brabants'.
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BIBLIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 31 Il
door Kees Leijten
Ook op het einde van deze jaargang is een bibliografie opgenomen.
De schrijvers hebben de zelfde nummers ontvangen als in de
jaargangen 1-30. De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebben een nummer gekregen dat volgt op de reeds verbruikte nummers tot en met de dertigste jaargang. De redactionele artikelen
zijn genummerd naar het deeltje plus 700.
- Deze jaargang (deel 156-160) dus 856-860.
- Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer.
- Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld.
- Door aan genoemde 12-cijferige code nog twee maal een tweelettercode toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrieken worden ingedeeld
De computer z~I het nummer 103.036.fm.fx.159.242 als volgt
analyseren:
103 Ad van Eyl-van de Klashorst
036 36° artikel van Ad
fm Oude gebruiken
fx Overlijdensritueel
159 BvP. Deel 159
242 Pagina 242

DRIE KEER ZOENEN
Wanneer begon men in Nederland drie keer te zoenen bij een
begroeting ?
Drie keer zoenen is populair geworden in de jaren 70 en 80 van
de vorige eeuw. De trend begon in Zuid-Nederland, in Brabant.
De zoen wordt dan ook een Brabantse drieklapper genoemd.
Het ritueel van de drieklapper verloopt volgens vaste regels.
Gebruikelijk is om eerst links, dan rechts en dan weer links te
kussen. Wie rechts begint botst snel.
Tijdens of tussen de kussen door wordt wat gezegd.
Of men maakt geluid. Bijvoorbeeld:mmmmmmmmmmmmmmm
Veel mensen houden hun ogen dicht bij 't ritueel www.volkscultuur.nl

IEVEN VAN PAULUS
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1 h t informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck . Het staat internationaal geregistreerd

nd r ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder-
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h d n en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en
IJ v I en de gemeente Nieuw-Ginneken.
1> t rijn de dorpen en gehuchten Bavel; Galder; Ginneken ; Grazen ; Heusdenhout; IJpelaer; Notsel; Strijbeek en Ulvenhout
AULUS VAN DAESDONCK
1> h emkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op
november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668.
:
:
:
:

<1

he

d c.11 adres
y out en vormgeving

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel , 0161 -433488 .
52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
37 13 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742
: Kees Leijten .

1 h mkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1 Ulvenhout.
11 1museum is geopend de 1° zondag van de maand van 14.00- 17.00 uur en elke woensdag van 14.00- 16.00 uur.
r roepen op verzoek. Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30- 16.00 uur.
full n augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum'(S 10.49.79)
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:
:
:
:
:
:

erevoorzitter
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2° secretaris
penningmeester
2° penningmeester
medewerker Bavel
medewerker Ulvenhout

2005
2005
2003
2002
2004
2005
2003
2004
2003

ICATIES
Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem'
130 jaar Mariaschool
Korenmolen De Hoop
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
Driekwart eeuw Constantia
David Tomkins
100 jaar school Galder
Veldnamen 1-25 (1983-1988)
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken
Bibliografie 1
Tussen Witte Wolk en Anneville
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout ( Callot)
Het Mastbos en Van Schermbeek
Gem . Nw-Ginneken in verleden en heden
De Ginnekensche Tramweg Mij .
Bibliografie Il
Wandelen op Luchtenburg
Veldnamen 26 (Index)
Gemaallijst 1795
Straatnamen
Carnaval in Ulvenhout
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout
Boerderijen in 't Heem v. Paulus
Sint Laurentiuskerk 1904-2004

J.M.E.M . Jespers
J.C. van der Westerlaken
C.J .M. Leijten
H. Dirven, K. Leenders e.a
Dr. J .L.M. de Lepper
H. Dirven, J. v.d. Westerlaken
J. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H. Verhoeven (BvP 39)
A. Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels, C. Leijten (BvP55)
J.M.E.M. Jespers
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC
Ir. W. Bonekamp, M Scheepers
A. J . Spierings
Jac Jespers
P. van de Ven e.a.
C.J .M. Leijten (BvP 101)
Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A .W . Jansen
A.W. Jansen
Ben C. Martens
C.P.M. van Alphen
Kees Leijten e.a .
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e .a.

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
uitverkocht
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2.00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 4,50
€ 2,50
€ 9,00
€ 2,00
€ 2,00
uitverkocht
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00

t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezinn, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. Het lidmaatschap van de Kring
ldt voor het gehele gezi~ en bedraagt voor het verenigingsjaar 2005-2006: 15,- Euro per jaar.

